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<p>Dari mengetahui muncul pertanyaan, begitulah siklus pengetahuan. Dari mengetahui
tentang apa itu home education, muncul pertanyaan tentang bagaimana kesehariannya? Artikel
ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut.<br /><br />Tidak seperti sekolah formal, home
education tidak mempunyai patokan mengenai kegiatan keseharian, harus begini atau harus
begitu. Semua itu sangat tergantung kondisi dan kebutuhan keluarga, termasuk gaya belajar
anak.</p>
<p><br /><br />Sebagai contohnya, pada anak saya, usia 6 tahun. Gambaran
keseharian belajar kami masih tidak terlalu teratur. Tapi yang jelas ada jam-jam untuk belajar
formal. Biasanya, siang ada 3 sesi belajar formal, yaitu untuk math, english, dan social study.
Malamnya, anak saya biasanya belajar science atau apapun yang menarik baginya, bisa
tentang elektronik atau robotik. Beberapa hari ini anak saya juga bangun lebih awal, yaitu pukul
4 pagi, dengan kemauannya sendiri, untuk berolah raga. Bisa sepak bola atau sekedar
jogging.<br /><br />Belajar formal kami lakukan dengan santai, bisa dengan duduk di meja
lesehan atau di tempat tidur. Apapun asalkan mendukung untuk konsentrasinya. <br /><br
/>Sejak menginjak usia 5 tahun anak saya memang sudah saya biasakan belajar formal setiap
hari karena di usia tersebut pembentukan kebiasaan belajar dimulai. Selain itu kami juga bukan
penganut unschooling. Saya juga ingin anak saya mengetahui bahwa ada
keharusan-keharusan untuknya. Tapi semua kegiatan formal learning ini kami lakukan tanpa
paksaan.<br /><br />Itu hanya contoh kegiatan keseharian kami. Berbeda lagi dengan keluarga
unschooling. Mungkin mereka tidak memberlakukan formal learning pada jam atau waktu
tertentu, karena prinsip formal learning yang sangat child directed (diarahkan oleh anak).
Berbeda pula dengan penganut school at home. Keluarga penganut school at home menyukai
formal learning yang terjadwal dengan ketat dan rapi. <br /><br />Metode-metode yang saya
sebut di paragraf terdahulu juga tidak wajib diikuti, bisa saja keluarga membentuk cara dan
metode belajarnya sendiri. Keluarga home education juga tidak perlu membingungkan tuntutan
parameter kurikulum terhadap proses formal learning. Karena memang tidak ada tuntutan
jumlah kredit seperti di sekolah formal. Jumlah jam belajar untuk suatu mata pelajaran
ditentukan sepenuhnya oleh keluarga. Oleh karena itu praktek home education antara keluarga
yang satu dengan yang lain tidak bisa dibandingkan.<br /><br />Itulah sekilas tentang
keseharian home education. Silakan tentukan sendiri sesuai kondisi anak dan keluarga.</p>
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