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ABSTRACT

EVALUATION PROGRAM OF CHILD FRIENDLY SCHOOL AS A
VIOLATION PREVENTION EFFORTS AGAINST CHILDREN

(A Case Study in SDN 2 Karangsari District Pringsewu)

By

Devi Permata Sari

This research supported by one of the bad education system in Indonesia because
the degree of violation high , one of these districts pringsewu ranked 2nd in
lampung province in the case of violence against children. Many laws governing
policy of a child and one of them is UU No.8 Tahun 2014 but does not guarantee
fully and therefore this mandate must be held the state to meet the rights of
children and also prevent the existence of acts of violence which occurred in
schools , behind the child-friendly school program. This study aims to describe
the results of the implementation of child-friendly schools program which has
been implemented in SDN 2 Karangsari District Pringsewu, supporting factors
and inhibitors affecting the child-friendly school program by using the theory of
Parsons. This study will also describe the programs provided by LPAMAS
(Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat) against the SDN 2 Karangsari. This
research is a descriptive study with qualitative approach. Mean while the data
collection used the documentation and observation. This research was conducted
in the office LPAMAS and SDN 2 Karangsari as a place of child-friendly schools
program. Based on the research that has been done, it can be concluded that the
results of the implementation of child-friendly schools program for prevention of
violence against children have been successfully conducted in SDN 2 Karangsari.
In addition, several indicators, namely, child-friendly schools program objectives
have been achieved, the achievement of the target group has also been achieved,
the design of programs that are in accordance with the needs of the target group,
as well as the good impact of programs for schools and students at SDN 2
Karangsari. Factors supporting in this program the government, LPAMAS and
communities. While the barrier there only when the program, but after its
implementation no obstacles that matters in this program for many support from
various parties. With benefit is from child-friendly school program, have followed
by other schools. Which in turn will make district Pringsewu as a child-friendly
city.
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ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

(Studi kasus di SDN 2 Karangsari Kabupaten Pringsewu)

Oleh

Devi Permata Sari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu penyebab buruknya sistem pendidikan
di Indonesia karena tingkat kekerasan yang tinggi, salah satunya Kabupaten
Pringsewu menempati urutan ke-2 di  Provinsi Lampung dalam kasus kekerasan
terhadap anak. Banyak UU yang mengatur kebijakan tentang anak salah satunya UU
Nomor 8 Tahun 2014, namun tidak menjamin sepenuhnya sehingga adanya amanat
yang harus diselenggarakan negara untuk memenuhi hak anak dan juga mencegah
adanya tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, melatarbelakangi adanya program
sekolah ramah anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan hasil pelaksanaan program sekolah ramah anak yang telah
dilaksanakan di SDN 2 Karangsari Kabupaten Pringsewu dan untuk mengidentifikasi
faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi program tersebut
dengan menggunakan teori Parsons. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini
dilakukan di kantor LPAMAS dan SDN 2 Karangsari sebagai tempat penyelenggara
program sekolah ramah anak. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka
dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan program sekolah ramah anak sebagai
upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak telah berhasil dilakukan di SDN 2
Karangsari. Selain itu, beberapa indikator yaitu, tujuan program sekolah ramah anak
telah tercapai, pencapaian kelompok sasaran juga telah tercapai, desain program yang
telah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, serta dampak yang baik dari
program bagi sekolah dan siswa di SDN 2 Karangsari. Faktor-faktor pendukung
dalam program ini yaitu pemerintah, LPAMAS dan juga masyarakat. Sedangkan
faktor penghambat hanya ada pada saat masuknya program, namun setelah
pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti dalam program ini karena
banyaknya dukungan dari berbagai pihak. Dengan manfaat yang diberikan dari
program sekolah ramah anak ini, semoga dapat diikuti oleh sekolah lain. Sehingga
nantinya akan menjadikan kabupaten Pringsewu sebagai kota layak anak.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Sekolah Ramah Anak
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kekerasan terhadap anak merebak di beberapa wilayah tanah air.

Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Salah satu yang dapat

menjadi tempat tindak kekerasan adalah di sekolah.  Tidak heran apabila

kekerasan dalam institusi pendidikan dapat terjadi. Misalnya saja, ketika

komunitas pendidikan di suatu sekolah dalam hubungan sosialnya tidak

selamanya berjalan mulus karena setiap individu memiliki kecenderungan

kepribadian masing-masing, memiliki latar belakang agama, budaya masing-

masing, dan tidak selalu interaksi yang dilakukan setiap hari selalu

menguntungkan dan menyenangkan.

Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini dipertegas dalam

Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak

di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan

yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam

sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
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Konvensi tentang hak-hak anak juga mengamanatkan kepada negara-negara

peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan,

penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan,

pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri,

pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan

di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak. Pendidikan

merupakan suatu usaha  yang dilakukan secara sadar dan terencana

terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang

efektif dan efisien. Sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan

potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya

kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri,

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik

bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, salah satu penyebab

buruknya sistem pendidikan di Indonesia karena tingkat kekerasan yang

tinggi. Kekerasan dalam pendidikan menjadi problem terselubung yang bila

tidak diselesaikan akan menjadi masalah serius untuk pendidikan Indonesia.

(Sumber: https://sekolahramahanak.files.wordpress.com/2013/11/panduan-

sra-sd-tapos-12032016.pdf diakses pada 17 November 2016)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kekerasan

pada anak selalu meningkat setiap tahun. Berdasarkan hasil pemantauan

KPAI dari tahun 2011 sampai tahun 2015, terjadi peningkatan yang

signifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus,

2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus. Dan dipaparkan oleh Maria
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Advianti selaku Wakil Ketua, bahwa ada 5 kasus tertinggi dengan jumlah

kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan

dengan hukum (ABH) hingga April 2015 tercatat 6006 kasus, kasus

pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366

kasus serta pornografi dan cybercrime yaitu 1032 kasus.

(Sumber:www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-

tahun/ diakses pada Kamis, 17 November 2016)

Selanjutnya masih menurut sumber yang sama, pada tahun 2016 KPAI

menerima 3581 kasus pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak.

Kasus tertinggi ABH mencapai 1022 kasus, disusul kasus terkait keluarga

dan pengasuhan alternatif 702 kasus, cybercrime 414 kasus dan kasus

pelanggaran anak dalam pendidikan ada 328 kasus. Perbedaan tahun 2015

dengan tahun 2016 adalah pergeseran dominasi kasus berdasarkan

pengelompokan jenis pelanggaran. Tahun 2015 kasus anak di bidang

pendidikan menempati urutan ketiga setelah kasus bidang ABH, keluarga,

dan pengasuhan alternatif. Namun pada tahun 2016, kasus kejahatan berbasis

cybercrime menempati urutan ketiga lalu disusul dengan pendidikan.

Ini berbanding terbalik dengan tujuan pendidikan yang diharapkan memiliki

kualitas yang bagus. Padahal yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 pasal 19 tentang standar proses

bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
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kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik.

Kekerasan sering kali dihubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan

penerapannya dalam dunia pendidikan. Istilah “tegas” dalam membina

sikap disiplin pada anak didik, sudah lazim digantikan dengan kata

“keras”. Setelah Lampung Tengah diposisi pertama, Kabupaten Pringsewu

menempati urutan ke-2 di  Provinsi Lampung dalam kasus kekerasan

terhadap anak. Dalam https://www.cahyamedia.co.id/pringsewu-urutan-ke-2-

di-lampung-untuk-kasus-kekerasan-terhadap-anak/ diakses pada Rabu, 7

Desember 2016, Sekertaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten

Pringsewu, Rizal Bahrul Mustofa mengungkapkan bahwa ada empat jenis

kekerasan terhadap anak yakni kekerasan fisik, pelecehan seksual, kekerasan

psikis, penelantaran anak/pengabaian. Serta terdapat penambahan indikator

lain yaitu human traficking (anak dipekerjakan). Dari 9 kecamatan yang

masuk ke wilayah Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo menempati

urutan pertama daerah rawan kekerasan terhadap anak, disusul kemudian

kecamatan Pringsewu, Pardasuka, Ambarawa, Sukoharjo, Pagelaran,

Pagelaran Utara dan Adiluwih serta Banyumas.

LPA kerapkali mendapatkan informasi mengenai perkara anak dari tingkat

puskesmas, kemudian informasi pengaduan secara langsung, dan ketiga

informasi dari stakeholder (mitra) contohnya kepolisian. Berdasarkan data

yang dimiliki LPA pada tahun 2014 lalu, kasus kekerasan terhadap anak

jumlahnya mencapai 23 kasus. Yaitu, pengabaian 4 kasus, kekerasan fisik 4

kasus, pelecehan seksual 14 kasus dan 1 kasus ABH. Selanjutnya, di tahun
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2015 memang terdapat penurunan kasus. Dimana dari 23 kasus di tahun

2014, menurun menjadi 11 kasus di tahun 2015. Dari 11 kasus itu kekerasan

fisik 2 kasus dan sisanya pelecehan seksual terhadap anak. Untuk di tahun

2016 yaitu per Januari hingga Agustus 2016, LPA sudah menangani kasus

kekerasan terhadap anak sebanyak 22 kasus. Satu kasus Satu kasus traficking,

penjualan anak, 2 kasus hak asuh anak dan lainnya yakni 18 kasus pelecehan

seksual terhadap anak. Secara umum, anak yang menjadi korban pelecahan

seksual itu berada di usia 6-16 tahun dan yang paling dominan yakni antara

umur 6-13 tahun. Jika diambil secara umum yaitu 6-18 tahun dan kalau

diambil perbandingan cluster paling tinggi sekitar umur 6-16 dan 14-16

tahun.

Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan tehadap anak di

Kabupaten Pringsewu ini. Misalnya untuk kasus pelecehan seksual yang

menempati posisi yang paling tinggi. Pertama, akibat pengaruh dari video

porno karena dari beberapa kasus yang LPA tangani, mereka pada umumnya

anak-anak remaja dan dewasa penikmat video porno. Kalau penyebab lainnya

seperti alkohol, pergaulan bebas dan perkembangan teknologi dan perubahan

budaya yang juga ikut mempengaruhinya.  Dari beberapa faktor pemicu itu

tidak kalah pentingnya yakni pemicu kekerasan terhadap anak adalah adanya

kesempatan bagi pelaku . Dan pelaku tersebut biasanya orang terdekat dari

korban, karena pelaku akan cenderung memiliki alibi memberikan

perlindungan terhadap korban setelah itu mereka mempunyai peluang

melakukan perlindungan. Namun dalam sisi lain, pelaku justru melakukan

pemanfaatan dengan cara pelampiasan seksual dan itu yang paling dominan.
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Sekertaris LPA menegaskan bahwa pelaku pelecehan seksual itu umumnya

adalah orang terdekat dari korban. Orang terdekat itu bisa jadi ayah kandung,

ayah tiri, kakak kandung, kakak tiri, paman, sepupu dan orang

lain. Kemudian untuk modus yang digunakan pelaku umumnya berupa

ancaman dan juga korban sering diming-imingi sesuatu oleh pelaku. (Sumber:

https://www.cahyamedia.co.id/pringsewu-urutan-ke-2-di-lampung-untuk-

kasus-kekerasan-terhadap-anak/ diakses pada Rabu, 7 Desember 2016)

Masih dari sumber yang sama, terindentifikasi 4 jenis perilaku kekerasan

dominan yang dialami anak dalam lingkungan pendidikan yakni menjewer,

mencubit, membentak dengan suara keras, menghina di hadapan teman atau

orang lain. Pelaku kekerasan terhadap anak dalam lingkungan pendidikan

adalah guru, teman sekelas dan teman lain kelas. Ditemukan fakta bahwa

31,8% guru pernah menjewer anak, 49,1% teman sekelas pernah mencubit

anak, dan 20,7% teman lain kelas menghina anak di hadapan teman lainnya.

Padahal faktanya, Indonesia dengan tegas dan jelas menjamin hak dan

perlindungan terhadap anak seperti tercantum di dalam Pasal 28 B ayat 2

UUD Tahun 1945. Landasan konstitusional ini yang kemudian menjadi

landasan berpijak Indonesia untuk meratifikasi konvensi internasional anak,

yaitu Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun

1990.

Perlindungan anak merupakan segala upaya menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu,
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pemerintah Indonesia juga telah mengubah nomenklatur Kementerian

Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, sejak kurun waktu 2009. Dan sudah banyak

kebijakan terkait anak yang dirumuskan dan disosialisasikan salah satunya

yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Namun, meskipun telah ada Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan

menteri yang mengatur kebijakan tentang anak, belum sepenuhnya menjamin

perlindungan akan tindak kekerasan terhadap anak.

(Sumber:http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/143/press-

release-kampanye-anti-kekerasan-terhadap-anak diakses pada Rabu, 7

Desember 2016)

Dari dua hal besar tersebut yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan

negara untuk memenuhi hak anak dan juga adanya tindak kekerasan yang

terjadi di sekolah, melatarbelakangi adanya program sekolah ramah anak.

Proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru

sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian bullying di

sekolah. Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, mendorong

LPAMAS yaitu Lembaga Perlindungan Pemerhati Anak dan Masyarakat

yang merupakan sebuah LSM Lokal mitra kerja Childfund Indonesia (NGO)

Jakarta untuk mencegah tindak kekerasan yang sering terjadi. LPAMAS

berdiri pada tanggal 18 Juni 2007, secara umum dilatarbelakangi oleh adanya

keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang mayoritas secara

ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia yang masih relatif
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lemah, rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan masyarakat yang

saling menghormati, mencintai serta penuh penghormatan terhadap hak-hak

anak. LPAMAS sebagai salah satu LSM yang fokus di bidang anak mencoba

untuk ikut andil membantu pemerintah dalam upaya pemberdayaan serta

perlindungan anak. Yayasan tersebut telah berusaha menghidupkan kembali

aktivitas pendidikan melalui cara-cara pendidikan yang betul-betul

mencerdaskan dan dapat dinikmati oleh anak didik.

LPAMAS telah melakukan langkah awal guna mempromosikan pencegahan

dan penanganan terhadap bentuk-bentuk kekerasan di sekolah. Salah satu

sekolah yang LPAMAS bantu adalah SDN 2 Karangsari di Pringsewu.

Kondisi awal lingkungan sekolah pada tahun 2012 sangat memprihatinkan

dan sangat tidak layak sebagai tempat ideal untuk belajar. Selain itu masih

banyak anak-anak yang nakal, tidak mengikuti peraturan sekolah dan guru-

guru yang tidak disiplin serta masih menggunakan tindakan yang tidak benar

seperti menjewer, membentak dan lain-lain. Namun Kondisi tersebut berubah

semenjak kehadiran LPAMAS. (Sumber: Hasil wawancara Wakil Kepala

SDN 2 Karangsari, Suwardi tanggal 30 Januari 2017)

Proses transformasi atau perubahan menuju sekolah yang lebih baik dimulai

pada bulan Juli tahun 2012. Kondisi ini berawal dari kehadiran L-PAMAS

Pringsewu yang merasa terpanggil untuk turut berpartisipasi aktif dalam

memperjuangkan hak-hak dan perlindungan anak. Desa Karangsari

Kecamatan Pagelaran merupakan salah satu desa yang termasuk dalam

wilayah binaan lembaga. SDN 2 Karangsari merupakan salah satu potensi

desa yang perlu diberdayakan secara optimal.  Karena itu, lembaga
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menawarkan kerjasama dengan pihak pengelola SDN 2 Karangsari untuk

dijadikan Pilot Project lembaga dan untuk mendesain pendidikan ramah anak

sedemikian rupa dengan penerapan metode-metode yang beragam serta

pengelolaan kelas yang menyenangkan, didukung pula dengan penanaman

nilai-nilai positif oleh kepala sekolah dan segenap tenaga kependidikan di

sana. Tawaran tersebut mendapat tanggapan positif sehingga program

transformasi sekolah segera dimulai. (Sumber: Olah data dari LPAMAS,

2015)

Oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk menentukan apakah layanan

atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan, apakah

bermanfaat dan lain-lain. Evaluasi program adalah metode sistematik untuk

mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab

pertanyaan dasar mengenai program. Evaluasi program dapat

dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process evaluation), evaluasi

manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi akibat (impact evaluation).

Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program

telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi

yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai

strategi pelaksanaan program. Evaluasi manfaat yaitu meneliti, menilai, dan

menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang

diharapkan. Penting tentunya untuk menerapkan suatu pendidikan tanpa

kekerasan, bahwasannya kekerasan bukanlah cara mendisiplinkan seorang

anak. Segala pendidikan pada dasarnya tetap diorientasikan pada bagaimana

seorang peserta didik di masa depan dapat tumbuh dan berkembang sebagai
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pribadi yang mandiri, memiliki harga diri dan kepribadian yang tidak

sombong di masyarakat nantinya. Dengan adanya program sekolah ramah

anak ini, akan membantu murid untuk belajar dengan aman dan nyaman

tanpa adanya tindak kekerasan, bullying, dan hal lainnya. Sehingga ini

merupakan salah satu cara untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak.

Dengan latar belakang yang sudah penulis sampaikan tersebut maka penting

untuk dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui evaluasi  program

sekolah ramah anak yang telah dilaksanakan di SDN 2 Karangsari Kabupaten

Pringsewu dan juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan

penghambat yang mempengaruhi program tersebut. Selanjutnya, hasil

evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan

tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.

Dalam penelitian ini manfaat yang diharapkan oleh penulis dapat berupa

merevisi program, melanjutkan program, atau menyebarluaskan program.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan suatu

masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hasil pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak sebagai

upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak?

2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi

program Sekolah Ramah Anak?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan hasil pelaksanaan program sekolah ramah anak

yang telah dilaksanakan di SDN 2 Karangsari Kabupaten Pringsewu

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang

mempengaruhi program tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi

pemikirian, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi

Negara mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup

administrasi negara, yaitu evaluasi kebijakan publik. Terutama tentang

evaluasi pelaksanaan program sekolah ramah anak sebagai upaya

pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang dilihat dari ketepatan

sasaran, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan hasil pelaksanaan.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi penilaian bagi

pelaksanaan program sekolah ramah anak dilihat dari ketepatan sasaran,

ketepatan pelaksanaan dan ketepatan hasil pelaksanaan. Dan sebagai

masukan, saran, atau perbaikan untuk melanjutkan program, merevisi

program bahkan menyebarluaskan program.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Suatu negara yang terdapat pemerintahan daerah di dalamnya diperlukan

sebuah kebijakan seperti salah satunya peraturan-peraturan yang dapat

dilaksanakan dalam kehidupan bernegara untuk kemudian peraturan-

peraturan tersebut  dapat memberikan suatu gagasan yang dilakukan oleh para

stakeholder untuk dapat memajukan kondisi yang tertata rapi pada masing-

masing daerah.

Menurut  Jones  dalam Winarno (2007:19) istilah kebijakan (policy term)

digunakan dalam praktek sehari-hari akan tetapi digunakan untuk

menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering

dipertukarkan dengan goals (tujuan), decisions (keputusan), standard,

proposal, dan grand design. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik

adalah mengenai tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan

pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah

untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena

mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah
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untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian lain mengenai kebijakan

menurut Hogwood and Gunn dalam Suharto (2011:4) menyatakan bahwa

kebijakan pubik adalah seperangkat tindakan pemerintah  yang didesain untuk

mencapai hasil-hasil tertentu.

Menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1)

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis

terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik

atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan

suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah

demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar

mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau upaya yang

tersusun secara sistematis oleh para pembuat kebijakan untuk mencapai suatu

hasil tertentu dari suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan orang

banyak atau publik. Lingkup kebijakan itu sendiri sangat luas karena

mencakup berbagai hal, sektor ataupun bidang pembangunan, seperti

pertanian, pendidikan, kepariwisataan, kepemudaan, kesehatan, transportasi,

pertanahan, dan sebagainya.

Di samping itu, dalam Subarsono (2012:5) menyatakan bahwa apabila dilihat

dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat lokal, regional, nasional

maupun di dunia internasional, seperti halnya Undang-Undang, peraturan

pemerintah pusat, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah
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kabupaten/kota, keputusan bupati/walikota, program-program pemerintah,

dan sebagainya Konsep kunci untuk  lebih memahami berbagai definisi

dalam kebijakan publik terdapat di dalam buku kebijakan publik oleh Suharto

(2011: 44) yaitu:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah suatu

tindakan yang dibuat dan diimplementasikan  oleh badan pemerintah yang

memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukannya.

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan

publik berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan dan

kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Dalam hal kebijakan

publik biasanya bukanlah keputusan yang tunggal melainkan terdapat

keputusan-keputusan atau pilihan lain pada tindakan atau strategi yang

telah disiapkan untuk mencapai orientasi tujuan tertentu demi kepentingan

publik.

d. Sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Segala hal tentang kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan

untuk memecahkan masalah sosial. Akan tetapi, kebijakan publik pula

yang telah dirumuskan mampu menjawab masalah sosial yang terjadi

melalui kerangka kebijakan yang sudah ada sehingga tidak memerlukan

tindakan tertentu.
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e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.

Kebijakan publik berisi sebuah langkah atau rencana tindakan yang telah

dirumuskan melalui sebuah justifikasi atau pernyataan, bukan sebuah

maksud yang belum dirumuskan.

Berdasarkan konsep kunci yang telah dijelaskan di atas mengenai kebijakan

publik maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu adalah suatu

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang terkait dengan

kepentingan orang banyak atau publik.

2. Jenis Kebijakan Publik

Anderson dalam Suharno (2010:24-25) menyampaikan kategori kebijakan

publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan

dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah

bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan

redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan

pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan

kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku

individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif

merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan,

pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
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c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan

sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan,

kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis

pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (public goods) dan

barang privat (privat goods)

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian

barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah

kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar

bebas.

Wahab dalam Suharno (2010:25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman

yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang

mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut

kedalam beberapa kategori, yaitu:

a) Tuntutan kebijakan (policy demands)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat

pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta

maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk

melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan

tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi,

mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga

usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu

masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
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b) Keputusan kebijakan (policy decisions)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang

dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan

publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan- keputusan untuk

menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan,

ataupun membuat penafsiran terhadap Undang-undang.

c) Pernyataan kebijakan (policy statements)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik

tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau

Dekrit Presiden, keputusan peradialn, pernyataan ataupun pidato pejabat

pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d) Keluaran kebijakan (policy outputs)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan

dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan

guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan

pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan  ini

menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e) Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh

masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai

konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan

pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada

dalam masyarakat.
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Dunn (2000: 21) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian,

yaitu:

a) Masalah kebijakan (policy public)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi

dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa

yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-

kondisi yang mendahului adanya problem maupun  informasi

mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b) Alternatif kebijakan (policy alternatives)

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member

sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah

kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah

pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan

pemecahannya.

c) Tindakan kebijakan (policy actions)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif

kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d) Hasil kebijakan (policy outcomes)

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan

kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak

sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak

semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat

diduga sebelumnya.
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e) Hasil guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberiakn

sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataanya jarang ada

problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan

terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu

pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jenis kebijakan publik maka dapat

disimpulkan bahwa jenis kebijakan publik itu dibagi menjadi beberapa

kategori, dalam setiap jenisnya memiliki tujuan masing-masing.

3. Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena

melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu

beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik

membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik  ke dalam beberapa

tahap-tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita

dalam mengkaji kebijakan publik. Akan tetapi beberapa ahli mungkin

membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan

publik menurut Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2007 : 32-34) adalah

sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada

agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu

untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa
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masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumus kebijakan. Pada tahap

ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau adapula

masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang tidak masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian ditulis

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk

kemudian diberi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy

alternative/ policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan

yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-

masing actor dapat bersaing untuk mengusulkan pemecahan masalah

terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Terdapat sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan para

perumus kebijakan. Pada tahap ini akan ada beberapa analisis dan

peramalan untuk mendapatkan alternatif kebijakan. Pada akhirnya salah

satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan

peradilan.

4. Tahap Impelementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Kebijakan yang telah diambil
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dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber

daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai

kepentingan akan bersaing .

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang

diinginkan.

Berdasarkan konsep kunci yang telah dijelaskan diatas mengenai tahp-tahap

kebijakan publik maka dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap kebijakan

publik itu adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam

mengkaji kebijakan publik.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi kebijakan

Evaluasi berasal dari Bahasa Inggris “evaluation” ýang diserap dalam

perbendaharaan istilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata

aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang

dapat diartikan memberikan penilaian dan membandingkan sesuatu hal

dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif.

Menurut Winarno (2012: 23) evaluasi kebijakan dipandang sebagai usaha

untuk menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada

kondisi kehidupan nyata. Sedangkan, Nugroho (2008: 471) menyatakan

bahwa evalusi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana

keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada
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konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat

kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tujuan utama evaluasi bukanlah

untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar

kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas

selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan

tersebut. Menurut Nugroho (2008: 472) evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri

sebagai berikut:

a. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan

kinerja kebijakan.

b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan,

pelaksana kebijakan dan target kebijakan.

c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.

d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian evaluasi kebijakan publik

maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk

mengukur dampak sebuah program dengan membandingkan dengan tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Tipe-tipe evaluasi kebijakan publik merupakan pembagian dan macam-

macam dari penilaian suatu kebijakan. Beberapa ahli telah membagi evaluasi

kebijakan menjadi beberapa penggolongan seperti menurut Finsterbusch dan

Motz dalam Wibawa (1994:74-75) terdapat empat tipe evaluasi yaitu:
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a. Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan

pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti

setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak

mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.

b. Single program before-after, merupakan penyempurnaan dari jenis

pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum

dan setelah program berlangsung.

c. Comprative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tetapi

tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran

bukan sasarannya.

d. Comprative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga

informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Menurut Parsons (2008:543), menyatakan bahwa terdapat dua tipe dalam

evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada saat sebuah

kebijakan atau program sedang dilaksanakan yang di dalamnya terdapat

analisis yang meluas terhadap program yang dilaksanakan dan kondisi-

kondisi yang mendukung bagi suksesnya implementasi tersebut. Rossi dan

Freeman dalam Parsons (2008:547) menjelaskan bahwa tipe evaluasi ini

diarahkan pada tiga jenis isu pertanyaan, yaitu:

a) Apakah program telah mengarah pada kelompok sasaran yang telah

ditentukan. Hal ini menyangkut apakah suatu kebijakan atau program

dapat mencapai wilayah atau kelompok sasaran (target groups)

program yang bersangkutan.
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b) Apakah pelayanan didistribusikan sesuai dengan desain program. Hal

ini menyangkut, apakah usaha-usaha yang diambil dalam intervensi

dan prakteknya telah sesuai dengan apa yang dirinci dalam rancangan

program. Dengan kata lain apakah pelaksanaan program telah

memberikan sumber-sumber pelayanan dan keuntungan pada

kelompok sasaran sebagaimana yang diharapkan.

c) Sumber daya apa saja yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan

program tersebut.

2. Summative evaluation digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah

kebijakaan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah

yang telah ditujukan di awal. Evaluasi summatif masuk dalam tahap post-

implementations, yakni dilakukan ketika kebijakan program sudah selesai

digunakan, dan dengan mengukur/melihat dampak yang ditimbulkan dari

pelaksanaan kebijakan atau program tertentu. Tipe evaluasi summatif ini

menekankan pada hasil yang telah dicapai dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Dari berbagai pendapat para ahli, peneliti menggunakan teori dari Parsons

(2008:543) dengan tipe evaluasi formatif yang memiliki 3 isu pertanyaan.

Namun peneliti hanya menggunakan 2 isu pertanyaan saja dalam penelitian

ini, selain itu peneliti juga menggunakan teori Finsterbusch dan Motz dalam

Wibawa (1994:74-75). Peneliti menggunakan evaluasi single program

before-after. Evaluasi single program before-after digunakan untuk

mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan

dampak terhadap masalah yang terjadi setelah dan sebelum kebijakan atau
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program dilaksanakan. Evaluasi single program before-after, yakni dilakukan

dengan membandingkan kebijakan program sebelum dan sesudah kebijakan

program dilaksanakan dan dengan menggunakan data periode dalam

kebijakan program untuk mengukur/melihat dampak yang ditimbulkan dari

pelaksaaan kebijakan atau program tertentu.

3. Tahap-tahap Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Arfiyanto (2015:31) menyebutkan ada enam langkah-langkah yang harus

dilakukan dalam evaluasi kebijakan antara lain:

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi

b. Analisis terhadap masalah

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari

kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaa suatu dampak

Selain itu berdasarkan pendapat Dunn (2003:608-609) evaluasi mempunyai

tahapan yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya

yaitu:
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1) Fokus nilai Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada

penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan

program.

2) Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta”

maupun “nilai”.

3) Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda

dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan

masa lalu dibandingkan hasil di masa depan.

4) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai

kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus

cara.

Berdasarkan beberapa tahapan di atas, yang paling terpenting dalam evaluasi

kebijakan adalah mendefinisikan masalah. Sebab dengan mendefinisikan

masalah-masalah maka tujuan-tujuan dalam evaluasi dapat disusun dengan

jelas dan jika mendefinisikan masalah gagal maka tujuan yang akan terjadi

adalah kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan.

C. Keterkaitan Kebijakan Dengan Program

Kebijakan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan. Program

membutuhkan baik dorongan, aturan, maupun implementasi. Hubungan

antara kebijakan dengan program adalah suatu kebijakan seringkali mencakup

sejumlah program. Kebijakan selalu berhubungan dengan bagaimana untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dapat diartikan sebagai suatu
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wujud aksi umum program untuk mencapai tujuan khusus. Tujuan tersebut

telah ditentukan sebelumnya secara spesifik dan kebijakan tersebut dicapai

melalui program tertentu. Program dapat dijelaskan sebagai kebijakan dalam

hal tujuan yang ingin dicapai. Program tersebut merupakan langkah yang

dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

D. Tinjauan Tentang Sekolah Ramah Anak

1. Pengertian Sekolah Ramah Anak

Kata sekolah secara bahasa berasal dari bahasa latin: skhole, scola, scolae,

schola yang berarti waktu luang. Senggang ialah batin mempunyai waktu

tak terbatas untuk mengamati apa yang terjadi di sekelilingnya dan apa yang

berlangsung dalam dirinya sendiri; mempunyai waktu senggang untuk

mendengarkan, dan untuk melihat dengan jelas.

Menurut  UNICEF Innocentty Research dalam kata ramah anak (CFC),

ramah anak berarti menjamin  hak anak sebagai warga kota. Sedangkan

Anak Indonesia dalam masyarakat ramah anak mendefinisikan kata ramah

anak berarti masyarakat yang terbuka, melibatkan anak dan remaja untuk

berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang

dan kesejahteraan anak. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ramah anak

berarti menempatkan, memperlakukan dan menghormati anak sebagai

manusia dengan segala hak- haknya. Dengan demikian ramah anak dapat

diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak anak

dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.

Prinsip utama upaya ini adalah “non diskriminasi”, kepentingan yang terbaik
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bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta

penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Sekolah Ramah Anak adalah sekolah

yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam

kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak

sesuai bunyi Pasal 4 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan

setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Salah satu

hak dasar anak tersebut adalah hak berpartisipasi yang diartikan sebagai hak

untuk mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya.

Pada anak seluruh harapan dan cita-cita orang tua tertumpah. Namun

seringkali hal ini menjadi beban berat yang harus dipikul oleh anak.

Manakala orang tua menjadikan anak sebagai pelampiasan obsesi mereka

yang belum tercapai.  Sehingga hal ini menjadi tidak sehat bagi anak, mereka

dipaksa berjalan menurut rel yang telah diariskan orang tua mereka tanpa bisa

melawan. Dalam sebuah  komunitas anak juga mempunyai  posisi yang

strategis. Anak adalah “embrio” sebuah komunitas baru. Dengan demikian

anak menjadi penentu nasib perjalanan suatu komunitas. Anak juga

dipandang sebagai tunas muda yang akan menjadi generasi baru penentu

masa depan komunitas. Maka anak harus dipandang dan diberlakukan

sebagai komunitas terpilih dalam komunitas besarnya.
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Anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila berada pada

lingkungan yang mendukung. Baik lingkungan keluarga, sekolah maupun

lingkungan masyarakat sekitarnya. Secara garis besar ada beberapa ruang

lingkup dimana anak tinggal dan hidup, dimana lingkungan ini sangat

berpengaruh terhadap terciptanya Sekolah Ramah Anak ini. Yang pertama

adalah keluarga kemudian lingkungan masyarakat (baik lingkungan desa,

kota ataupun negara). Ruang lingkup yang lebih besar lagi adalah dunia

internasional.

2. Indikator Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak ini bisa terwujud apabila pusat pendidikan (sekolah,

keluarga dan masyarakat) bisa bahu - membahu membangun Sekolah

Ramah Anak ini. Keluarga adalah komunitas terdekat bagi anak didik.

Lingkungan keluarga yang ideal bagi anak adalah sebuah lingkungan

keluarga yang harmonis, sehat baik lahir maupun batin.

Indikator Sekolah Ramah Anak dikembangkan untuk mengukur capaian

SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

1. Kebijakan SRA;

2. Pelaksanaan Kurikulum;

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;

4. Sarana dan Prasarana SRA;

5. Partisipasi Anak; dan

6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku

Kepentingan Lainnya, dan Alumni.
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(Sumber: Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah

Anak)

3. Komponen Sekolah Ramah Anak

Komponen sekolah ramah anak dilaksanakan dengan merujuk 6 komponen

penting di bawah ini yaitu:

1. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA

2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak

3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak

4. Sarana dan prasarana yang ramah anak

5. Partisipasi anak

6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku

kepentingan lainnya.

(Sumber: http://sekolahramahanak.com/rujukan diakses tanggal 16 Februari

2017)

E. Kerangka Pikir

Tindakan kekerasan sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi

dalam ruang lingkup masyarakat, lingkungan maupun sekolah. Dalam

menyelesaikan konflik atau permasalahan selalu disertai dengan tindakan

kekerasan. Dewasa ini sering terjadi kekerasan dalam dunia pendidikan yang

sudah menjadi sorotan masyarakat.
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Tindakan kekerasan dalam pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapa saja,

misalnya teman sekelas, kakak kelas dengan adik kelas, guru dengan murid,

bahkan pemimpin sekolah dengan staffnya. Tindak kekerasan tidak pernah

diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya

menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tidak bisa ditampik, di

lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan. Salah satunya

terjadi di SDN 2 Karangsari Kabupaten Pringsewu.

LPAMAS adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

berdomisili di Kabupaten Pringsewu yang menaruh perhatian besar di bidang

anak. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini bermitra dengan banyak

Pemerintah Desa di Kabupaten Pringsewu. Salah satu dari desa tersebut ialah

Desa Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Kekerasan

terhadap anak yang dahulu menimpa Desa Karangsari menyebabkan desa

tersebut bermitra dengan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang

bergerak di bidang anak yang bernama Lembaga Pemerhati Anak dan

Masyarakat (LPAMAS) .

Salah satu program LPAMAS yaitu adanya sekolah ramah anak. Ada 4

sekolah dasar yang telah menjadi sekolah ramah anak dan salah satunya yaitu

SDN 2 Karangsari. Adanya program sekolah ramah anak yang dibuat oleh

LPAMAS ini bertujuan untuk membantu memberikan perlindungan terhadap

anak  serta memberdayakan anak sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Sampai sekarang berbagai program yang diberikan oleh LPAMAS masih

berjalan di SDN 2 Karangsari. Namun, jalannya berbagai program tersebut

tidak terlepas dari kendala-kendala. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi.
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Selain untuk mengevaluasi penelitian, ini juga bertujuan untuk

mengidentifikasi faktor pendukung dan juga faktor penghambat yang terjadi.

Berikut adalah bagan dari kerangka pikir ini:
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Bagan 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah peneliti, 2016

Kekerasan

terhadap anak

Kebijakan Sekolah
Ramah Anak

Mencegah tindak
kekerasan

terhadap anak

Fokus Penelitian menurut Parsons
(2008:543) :

1) Hasil pelaksanaan program sekolah
ramah anak di SDN 2 Karangsari
Kabupaten Pringsewu, melalui aspek:

a. Mengidentifikasi tujuan program
sekolah ramah anak

b. Pencapaian obyek atau kelompok
sasaran

c. Kesesuaian dengan desain program
d. Dampak yang terjadi sebelum dan

sesudah program dilaksanakan
2) Faktor-faktor pendukung dan

penghambat

Faktor Penghambat

dan

Faktor Pendukung



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011:3) metode

kualitatif didefinisikan untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan

lain sebagainya. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata- kata hasil

wawancara, gambar, cacatan di  lapangan,  foto, atau dokumen  pribadi.

Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena

yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata dan gambar.

Penulis menggunakan metode ini dengan maksud ingin memperoleh

pemahaman menyeluruh dan mendalam  tentang sekolah ramah anak di

S D N 2 Karangsari, apakah hasil dari pelaksanaan program sekolah

ramah anak dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya dalam upaya

pencegahan tindak kekerasan terhadap anak (studi kasus di SDN 2

Karangsari). Sehingga peneliti akan mengevaluasi program tersebut dengan

melihat data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan menggunakan

metode kualitatif.
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Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana

antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya tidak diisolasi kedalam

bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat dimana

melakukan penelitian merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti

sendiri  menjadi instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu

sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu

kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi dengan

orang-orang di dalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya maupun di

dalam peristilahannya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk mempertajam dan memberikan batasan

arahan suatu penelitian. Penelitian ini akan menggunakan fokus yaitu

mengevaluasi pelaksanaan program sekolah ramah anak di SDN 2 Karangsari

Kabupaten Pringsewu menggunakan teori menurut Parsons

(2008:543), melalui:

1. Hasil pelaksanaan program sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan

tindak kekerasan terhadap anak di SDN 2 Karangsari Kabupaten

Pringsewu, melalui aspek:

a. Mengidentifikasi tujuan program sekolah ramah anak

b. Pencapaian obyek atau kelompok sasaran

c. Kesesuaian dengan desain program

d. Dampak yang terjadi sebelum dan sesudah program dilaksanakan
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2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi program

sekolah ramah di SDN 2 Karangsari Kabupaten Pringsewu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan

penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian dalam

penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan

mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki lapangan untuk mencari

kesesuaian. Sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini yakni:

1. SDN 2 Karangsari sebagai tempat penyelenggara program sekolah ramah

anak. Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan Raya Karangsari Desa

Karangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi

Lampung.

2. Letak geografis di Kabupaten Pringsewu. Peneliti mengambil lokasi

penelitian ini dikarenakan Kabupaten Pringsewu menempati posisi

tertinggi kedua dalam kasus kekerasan terhadap anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
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Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengamatan secara langsung

semua hal terkait program sekolah ramah anak di SDN 2 Karangsari

Kabupaten Pringsewu dalam upaya pencegahan tindak kekerasan

terhadap anak, meliputi program dan faktor-faktor pendukung serta

penghambat.

2. Wawancara

Seperti diungkap Esterberg dalam Sugiyono (2014: 231) wawancara

yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan

yang dianggap sebagai informan kunci. Dalam Tresiana (2013:81)

informan dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah convenience

sampling (sampel yang   memuaskan peneliti atas pertimbangan

ketepatan) . Sampel ini didasarkan pada pertimbangan purposif sampel

artinya penetapan sampel didasarkan pada apa yang menjadi tujuan dan

kemanfaatannya.

Penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ada

aturan secara khusus. Jumlahnya tergantung dari apa yang ingin

diketahui peneliti, mengapa hal itu ingin  diketahui,  dan  sumber daya

apa yang dimiliki  dan  harus disediakan  untuk melakukan  penelitian.
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Orang yang  menjadi  informan dalam penelitian  ini adalah orang

yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan program Sekolah

Ramah Anak di SDN 2 Karangsari Kabupaten. Berikut tabel daftar

informan yang akan diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 1. Daftar Informan

NO. Informan
Jabatan Tanggal

Wawancara
1. Ahmad Ashari S.Pd Pimpinan Program LPAMAS 30 Januari 2017
2. Lukiati Kepala SDN 2 Karangsari 6 Februari 2017
3. Suwardi Wakil Kepala SDN 2 Karangsari 30 Januari 2017

4. Fendi Guru SDN 2 Karangsari 16 Maret 2017
5. Intan Siswa kelas 4 SDN 2 Karangsari 16 Maret 2017
6. Zaki Siswa kelas 4 SDN 2 Karangsari 16 Maret 2017
7. Kinanti Siswa kelas 5 SDN 2 Karangsari 30 Januari 2017
8. Lia Siswa kelas 5 SDN 2 Karangsari 30 Januari 2017
9. Uut Siswa kelas 5 SDN 2 Karangsari 30 Januari 2017
10. Ayu Siswa kelas 6 SDN 2 Karangsari 16 Maret 2017
11. Fahri Siswa kelas 6 SDN 2 Karangsari 16 Maret 2017
12. Rena Siswa kelas 6 SDN 2 Karangsari 16 Maret 2017
13. Cindy Siswa kelas 6 SDN 2 Karangsari 16 Maret 2017
14. Ibu dari Kinanti Orangtua siswa SDN 2 Karangsari 30 Januari 2017
15. Ibu dari Lia Orangtua siswa SDN 2 Karangsari 30 Januari 2017
16. Ibu dari Uut Orangtua siswa SDN 2 Karangsari 30 Januari 2017

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017

3. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data yang bersifat

tertulis. Hal itu dimaksudkan untuk data penlitian, pengujian suatu

peristiwa atau record terkait program sekolah ramah anak. Menurut

Sugiyono (2014: 231)  Dokumen merupakan cacatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumen   bisa   berbentuk   tulisan, gambar atau

karya-karya monumental   dari   seseorang. Studi dokumen

merupakan   pelengkap   dari penggunaan metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitaif. Data dalam penelitian kualitatif
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kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources,

melalui observasi dan wawancara.

Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human resources, di

antaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku

harian, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip,

foto-foto, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang dikumpulkan dari dokumentasi merupakan data yang

mendukung data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang

bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan

dengan program sekolah ramah anak. Teknik dokumentasi dalam

penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berupa Peraturan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

laporan pelaksanaan program sekolah ramah anak di SDN 2 Karangsari

yang deiperoleh dari pihak LPAMAS sebagai penyelenggara program

sekolah ramah anak.

E. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi

data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.
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Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu

yang jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum,

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk

membangun wawasan umum yang disebut analisis. Miles dan Huberman

dalam Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Koleksi Data

Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting,

karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses

penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari

perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus

sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses

transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai
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laporan akhir lengkap tersusun. Data yang diperoleh dari lapangan

jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu dicatat

secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui

reduksi data.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka alur yang kedua yang penting dalam

kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan

adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian

kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat

atau teks naratif selain itu dapat berupa grafik, matriks, network (jaringan

kerja) dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu

menyiapkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu

kesimpulan penelitian.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, mengumpulkan

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
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kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian

berlangsung.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk

menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi

beberapa persyaratan. Menurut Moleong (2011: 324) terdapat empat kriteria

keabsahan data yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (credibility)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep

validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama,

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada

kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau derajat kepercayaan antara

lain:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam penelitian

ini, peneliti ini melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain

dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni pihak
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LPAMAS dan pihak sekolah. Selain itu peneliti melakukan triangulasi

dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara,

observasi di lapangan, dan dokumentasi.

b. Kecukupan referensial

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan-bahan,

catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi

dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran

data.Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan

informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku,

arsip, catatan lapangan, foto, rekaman, yang digunakan untuk mendukung

analisis dan penafsiran data.

2. Keteralihan (transferability)

Pengujian transferability atau keteralihan data berkenaan dengan hingga

mana hasil penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi

lain. Untuk melakukan keteralihan, peneliti berusaha mencari dan

mengumpulkan data kejadian empiris.

3. Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian

nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam

penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan

terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak

melakukan  pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian ke
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lapangan, tetapi bisa  memberikan data. Peneliti ini perlu diuji

kebergantungannya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar

atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing.

Pengujian dependability dalam penelitian ini dilakukan oleh pembimbing

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan

penelitian.

4. Kepastian (confirmability)

Menguji kepastian data (confirmabilty) berarti menguji hasil penelitian,

dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses

tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau

pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses

penelitian serta hasil penelitiannya. Apabila hasil penelitian merupakan

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut

telah memenuhi standar kepastian.



IV. GAMBARAN UMUM

A. SDN 2 Karangsari

Berikut informasi yang diperoleh peneliti mengenai SDN 2 Karangsari:

1. Identitas Sekolah

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Karangsari

NPSN : 10805415

Akreditasi : B

Alamat : Jl. Raya Karangsari Desa Karangsari Kecamatan

Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Berdiri tahun : 1964

Luas Tanah : 3.534 M2 (57 X 62 m)

SKT Nomor : 590.02.12.10.90

Kepala Sekolah : Lukiati, S.Pd. SD

Konsultan : Ir. Mahri, M.Pd.
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2. Visi dan Misi

Visi

Menuju Sekolah Adiwiyata dan Ramah Anak pada tahun 2016.

Misi

1. Meningkatkan kualitas tanggung jawab dan kepedulian warga sekolah

dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara

nyata.

2. Menerapkan manajemen profesional dalam pengelolaan sekolah.

3. Meningkatkan mutu sekolah secara komprehensif dan berkelanjutan.

4. Menerapkan prinsip guru sebagai teladan bagi peserta didik dan

masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik agar

menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

5. Melakukan penjaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak dalam

setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

3. Tujuan

a. Terwujudnya warga sekolah yang bertanggung jawab terhadap

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Diterapkannya manajemen profesional dalam pengelolaan sekolah.

c. Meningkatnya mutu sekolah secara berkelanjutan.

d. Tersedianya guru sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
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e. Berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia

seutuhnya sesuai perkembangan usia mereka.

f. Adanya penjaminan serta pemenuhan hak-hak anak dalam semua aspek

kehidupan.

4. Kondisi Umum

Tabel 2. Kondisi Siswa SDN 2 Karangsari

SISWA/GENDER
Jumlah

SISWA USIA

Laki-laki Perempuan 7 – 12 th

114 89 203 203

Sumber: Profil SDN 2 Karangsari

Tabel 3. Kondisi Ruang Kelas SDN 2 Karangsari
JUMLAH RUANG KELAS/KONDISI

JUMLAH
Baik Rusak ringan Rusak sedang Rusak berat

6 0 0 0

Sumber: Profil SDN 2 Karangsari

Tabel 4. Kondisi Rombongan Belajar SDN 2 Karangsari
JUMLAH ROMBEL/KELAS

JUMLAH
I II III IV V VI

2 1 1 1 1 1 7

Sumber: Profil SDN 2 Karangsari

Tabel 5. Kondisi Guru SDN 2 Karangsari
GURU/GENDER

JUMLAH
GURU/KUALIFIKASI

JUMLAH
L P < S1 S1 > S1

5 9 14 5 9 0 14

Sumber: Profil SDN 2 Karangsari

Tabel 6. Kondisi Guru Bersertifikasi
GURU/SERTIFIKASI

JUMLAH

GURU/STATUS
JUMLAHsudah belum

PNS NONPNS
L P L P

3 7 2 2 14 10 4 14

Sumber: Profil SDN 2 Karangsari
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B. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

1. Letak Geografis dan Iklim Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari

Kabupaten Tanggamus dan salah satu dari tiga Kabupaten termuda di

Provinsi Lampung. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten

Lampung Tengah, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Pesawaran. Letak Geograpis Kabupaten Pringsewu secara rinci antara

5”8’ dan 8”8’ Lintang Selatan dan 104”42’ dan 105”8’ Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri dari 625 Km2 wilayah

daratan. Suhu Udara rata-rata di Kabupaten Pringsewu bersuhu

antara 240C sampai 280C, dan di Pringsewu tidak mempunyai lautan,

semua berupa  daratan. Wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri dari

wilayah daratan dan sedikit perbukitan yang merupakan variasi antara

dataran tinggi dan dataran rendah.

2. Kondisi Demografi Kabupaten Pringsewu

Jumlah penduduk kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu lima tahun

terakhir (2007-2011) selalu mengalami peningkatan pada setiap

tahunnya. Pada tahun 2007 jumlah penduduk kabupaten Pringsewu

berjumlah 350.422 jiwa dan kemudian terus mengalami peningkatan

hingga menjadi 384.252 jiwa pada tahun 2011 atau tumbuh sebesar

1,89%. Luas  wilayah sebesar 625  km2, kepadatan penduduk

Kabupaten Pringsewu pada tahun 2011 sebesar 614,80 jiwa/km2,

meningkat sebesar  5,33%  dari  tahun sebelumnya. Jika  dibandingkan
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dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung maka

kepadatan penduduk di Kabupaten Pringsewu relatif cukup tinggi

(peringkat ke-3 Provinsi Lampung), namun masih sangat jauh jika

dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung yang berada pada

peringkat pertama dan Kota Metro pada peringkat kedua.

Ditinjau dari masing-masing kecamatan, diketahui bahwa kecamatan

Pringsewu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk

paling tinggi. Dengan luas wilayah sebesar 53,29 km2 kepadatan

penduduk di kecamatan Pringsewu hingga mencapai 1.415,07 jiwa/km2.

Lima tahun kedepan penduduk kabupaten Pringsewu semakin padat,

mengacu pada hasil proyeksi pertumbuhan penduduk RPJPD kabupaten

Pringsewu 2005-2025 dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar

1,89% per tahun, diperkirakan pada tahun 2016 jumlah penduduk

kabupaten Pringsewu tumbuh menjadi sebesar 422.010 jiwa dengan

tingkat kepadatan penduduk sebesar 675,22 jiwa/km2.

3. Pendidikan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013) dalam kurun waktu 2012

sampai 2013 angka melek huruf Kabupaten Pringsewu mengalami

sedikit perubahan yaitu 96,09% pada tahun 2012 96,20% pada tahun

2013. Begitu pula untuk rata-rata lama sekolah penduduk Pringsewu

yaitu 8,62 tahun pada tahun 2012   menjadi 8,64 tahun pada tahun

2013, dengan demikian Kabupaten Pringsewu menempati posisi ketiga

setelah kota Metro dan kota Bandar Lampung dari 14 Kabupaten kota se
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Provinsi Lampung. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi bidang

pendidikan di Pringsewu mengalami kemajuan.

Capaian dibidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas

pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Pringsewu untuk

tahun ajaran 2012/2013 seorang guru rata-rata mengajar 13 murid SD.

Semakin tingi jenjang pendidikan maka beban seorang guru

semakin semakin sedikit. Dimana untuk jenjang pendidikan SLTP

rata-rata seorang guru mengajar 11 murid dan dijenjang SLTA

beban seorang guru hanya mengajar 11 murid.

4. Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu

Visi

Pringsewu unggul, dinamis dan agamis

Misi

a. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar

sesuai dengan tata ruang wilayah.

b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan

masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang

berwawasan lingkungan.

c. Meningkatkan kualitas  sumber daya manusia yang produktif dan

berdaya saing.
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d.  Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan

kaidah-kaidah ”Good Governance and Clean Government”.

e.  Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan program sekolah ramah anak sebagai upaya

pencegahan tindak kekerasan terhadap anak telah berhasil. Hal tersebut

ditinjau dari beberapa indikator sekolah ramah anak yaitu, tujuan program

sekolah ramah anak yang telah tercapai, pencapaian kelompok sasaran

(sekolah dan siswa SDN 2 Karangsari) yang telah tercapai, desain

program yang telah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, serta

program tersebut sudah memberikan dampak yang baik bagi sekolah dan

siswa di SDN 2 Karangsari.

2. Faktor-faktor pendukung dalam menjalankan program sekolah ramah

anak yaitu partisipasi dari berbagai pihak yakni pemerintah, LPAMAS

dan juga masyarakat. Semua pihak tersebut membantu SDN 2 Karangsari

melalui bantuan materi maupun nonmateri hingga saat ini. Sedangkan

faktor penghambatnya hanya dirasakan di awal masuknya program

sekolah ramah anak. Namun dalam pelaksanaannya tidak ada faktor

penghambat dalam program tersebut.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran

yaitu:

1. Program bimbel catung dan sanggar tari perlu ditingkatkan lagi.

Sebaiknya tidak hanya dilakukan per semester yaitu 3 bulan saja, namun

bisa dilakukan sesuai kebutuhan siswa yakni seminggu sekali. Sehingga

dapat membantu siswa dalam pembelajaran dan membantu dalam hal

pengembangan minat dan bakat.

2. Partisipasi masyarakat terhadap adanya program ini masih perlu

ditingkatkan kembali agar berjalan dengan baik, melalui sosialisasi

pemberdayaan masyarakat. Kerja sama dan dukungan dari semua pihak

yang terkait akan memperlancar terwujudnya keamanan dan kenyaman

dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak
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