
Yuk, berkenalan dengan SABUMI! 
Komunitas Muslim Homeschooling 

BANDUNG



Homeschooling bukanlah lembaga pendidikan. 
Kalau ada lembaga pendidikan yang menamakan diri 
homeschooling, itu BUKAN homeschooling, tapi FLEXI SCHOOL.

Jadi apa itu homeschooling? 
Homeschooling adalah sebuah 

METODE pendidikan yang berbasis 
di rumah, diselenggarakan oleh 

KELUARGA secara informal.
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Apa itu HOMESCHOOLING? 
Bagaimana SABUMI mendukung para pelaku 

HOMESCHOOLING? 



Kalau artis yang sibuk syuting terus sekolahnya di 
rumah itu, Homeschooling juga, bukan? 
Tergantung. Apakah pendidikannya di rumah dikelola oleh 
keluarga? Atau manggil guru privat dari lembaga lain dan hanya 
mengikuti kurikulum dari lembaga tersebut? Kalo yang ini mah 
ya berarti bukan, cyn.

Nah, kalo HS (homeschooling) belajarnya gimana? 
Praktek HS sangat bervariasi, tergantung dari penyelenggara 
pendidikan itu sendiri (keluarga). Ada 
yang pelajarannya dibuat terstruktur 
seperti di sekolah, ada yang  
menggunakan metode khusus.  
Menyesuaikan aja dengan 
kebutuhan anak. Belajarnya 
juga ngga mesti melulu di 
rumah, bisa di masjid, 
taman, sambil fieldtrip, dll.
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Kalau HS, orangtuanya harus pinter 
ngajar, dong? 
Ngga juga. Kalau HS, ngga mesti semuanya ortu yang ngajarin, 
kok. Boleh ada hal-hal yang didelegasikan, misal dengan 
manggil guru dari luar, atau ikut klub/kursus. 
Dan di internet ada banyak banget 
resource yang bisa dipakai untuk 
anak HS belajar, baik gratis maupun 
berbayar. Orangtua lebih banyak 
berperan sebagai fasilitator. 
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Terus kurikulumnya gimana? 
Nah, keluarga HS bisa bebas memilih/
menyusun kurikulumnya sendiri, atau 
mengikuti kurikulum yang sudah ada. 
Kurikulum Diknas misalnya, atau kurikulum 
internasional dari Cambridge, dll. 
Keluarga HS juga bisa menentukan 
prioritasnya sendiri. Misal mendalami ilmu 
agama porsinya bisa lebih banyak, belajar 

akademis sifatnya tambahan, baru 
nanti intensif deket-deket ujian. Atau 
prioritas lain sesuai kebijakan dan 
value keluarga.
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Kenapa sih, pada milih HS? Kan repot.. 
Hehehe,, Ada banyak dan beragam banget alasan yang ada di 
lapangan. Umumnya keluarga yang memilih HS memang sudah 
punya visi misi yang jelas tentang keluarganya. 
Ada yang memang ingin sejak awal orangtua mengambil peran 
utama dalam pendidikan anaknya. Ada yg HS by accident, karena 
sering pindah tempat tinggal dan tidak nyaman kalau harus 
sering pindah sekolah misalnya. It's ok, kok.Apapun alasannya, 
menjalankan HS di negri ini adalah sebuah keniscayaan (alias 
alternatif yang selalu bisa jadi pilihan bagi siapapun).
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Apakah HS lebih baik 
dari sekolah formal? 

Ng.. Bukan suatu hal yang perlu dibandingkan sih. Tiap keluarga 
kan beda-beda kebutuhannya. Yang penting, tentukan dulu visi 
misi keluarga bersama-sama. Dari sana bisa diketahui, 
bagaimana visi misi tersebut bisa diwujudkan, apakah perlu 

                                                          menjalankan HS untuk  
                                                          mewujudkannya.
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Masa depan anak HS itu gimana? 
Bisa kuliah ga sih? 
Bisa dong. Ada tiga jalur utama yang biasanya tiap keluarga 
udah punya target di usia tertentu si anak mau milihnya yang 
mana. 
1. Jadi pengusaha dan ga pengen kuliah/punya ijazah akademis 
--> banyakin magang, praktek bikin usaha 
2. Jadi profesional di bidang yang harus ditempuh melalui jalur 
akademis (misal dokter, ilmuwan, dll) --> ikutin requirement dari 
universitas tujuan 

3. Jadi profesional di 
bidang yang ga mesti 
menempuh jalur 
akademis --> 
banyakin portofolio, 
sertifikasi
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Terus kalau mau kuliah, dapet 
ijazahnya gimana? 
Untuk mengambil ijazah untuk kuliah di dalam negri, anak HS 
bisa ujian lewat PKBM. 
Untuk mengambil ijazah untuk kuliah di luar negri, bisa ikut 
Cambridge International examination, dll.
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Kuncinya deh, 
kalau mau Homeschooling 
harus punya modal apa?

Pertama dan utama niat yang lurus. Kesepahaman di antara 
anggota keluarga. Dan orangtuanya mesti punya semangat 
belajar.
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Terus, SABUMI itu apa? 
Sabumi Muslim Homeschooling adalah 
wadah silaturahim, berbagi ilmu dan 
semangat dalam menjalankan pendidikan 
berbasis keluarga (homeschooling) yang 
sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. 
Sabumi Muslim Homeschooling berbasis di 
kota Bandung.

Bagaimana SABUMI 
mendukung para pelaku HS? 
Sabumi menjadi support grup dengan 
menyediakan wadah untuk sharing dan 
beraktivitas bersama para pelaku HS 
di Bandung.
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Apa saja kegiatan Sabumi? 
Sabumi menyelenggarakan kegiatan secara online 
(melalui whatsapp grup) maupun offline. 

Kegiatan online Sabumi diantaranya:  
- Diskusi tema harian,  
- Sharing dokumentasi pembelajaran, 
- Kulwap multitema 

(agama, homeschooling, parenting,  
kesehatan, manajemen rumah tangga, dll), 

- Cooking Class,  
- English Club, 
- Crafting Online,  
- Market day, dan 
diskusi-diskusi ringan lain antar member.
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Sabumi juga mempunyai 'produk unggulan' berupa lesson plan 
untuk batita dan balita dengan tema baru setiap dua pekan 
yang bisa diakses GRATIS melalui blog Sabumi. 
Keistimewaan lesson plan Sabumi adalah materinya yang 
komprehensif mencakup berbagai aspek pembelajaran 
(aqidah, sirah, ibadah, life skill, bahasa, matematika, crafting, 
dll) dengan rujukan utama dari Alquran dan Hadits.  

Selain itu, secara berkala Sabumi menyelenggarakan 
kegiatan offline seperti: 
1. Fieldtrip (satu bulan sekali) yaitu kunjungan ke tempat-
tempat menarik untuk mendapatkan pengalaman belajar yang 
baru bagi anak-anak.  
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2. Playdate yaitu kegiatan bermain/ belajar bersama yang 
diadakan minimal satu pekan sekali secara bergiliran di rumah 
member Sabumi dengan tema tertentu. 
3. Kegiatan rutin terjadwal seperti latihan panahan, renang, dan 
thifan dengan mendatangkan pelatih khusus di bidangnya.  
4. Kajian offline yaitu kajian Islam bulanan dengan mengundang 
asatidz/ asatidzah. 
5. Ngobras (ngobrol asyik), berupa talkshow atau seminar, 
biasanya bertemakan homeschooling atau parenting Islami, 
dengan mendatangkan pembicara yang mumpuni di bidangnya 
dari kalangan praktisi, akademisi, atau pemerintahan. 
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Gimana caranya jadi member SABUMI? 
Syaratnya apa aja? 
Jika Anda adalah seorang orangtua pembelajar dan bersedia 
berperan aktif dalam komunitas ini, seperti: 
1. Aktif dalam diskusi online/ tidak silent reader 
2. Berbagi inspirasi kegiatan belajar anak-anak 
3. Berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan 
Sabumi  (misal: menjadi moderator atau notulen kulwap, 
menjadi tuan rumah playdate, menjadi pengurus acara-acara 
offline, menjadi fasilitator dalam kegiatan homeschooling) 

Dan... yang tak kalah penting: 
Memiliki akun whatsapp 
Memiliki pemahaman mendasar tentang Homeschooling, 
diantaranya bisa dibaca di https://
sabumihomeschooling.wordpress.com/category/
homeschooling-highlight/memahami-homeschooling/ 
Maka Anda sangat layak menjadi member Sabumi.
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Jazakumullah khairan katsira

Disusun oleh: 
Tim Sabumi, untuk kalangan sendiri. 

Instagram: @sabumihomeschooling 
Facebook: Sabumi Muslim Homeschooling 
Blog: sabumihomeschooling.wordpress.com
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