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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab II ini berisi pembahasan mengenai deskripsi secara teoritis terkait 

variabel atau objek yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian dan 

diperkuat dengan kesimpulan berupa argumentasi dari deskripsi teoritis tersebut. 

Berikutnya dalam bab ini juga membahas mengenai deksripsi hasil dari 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menjadi acuan atau 

pendukung dari permasalahan yang akan diteliti, serta berisi gambaran mengenai 

alur pemikiran dalam penelitian. Pembahasan pada Bab II ini meliputi: (a) Kajian 

Teori; (b) Penelitian yang Relevan; (c) Kerangka Pikir. 

 

a. Kajian Teori 

1. Sekolah Ramah Anak 

a. Pengertian Sekolah Ramah Anak 

Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yusuf, (2001:54) “sekolah merupakan 

lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan, 

pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu 

mengembangkan potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, 

intelektual, emosional maupun sosial”. Pendapat tersebut juga sejalan dengan apa 

yang diungkapkan oleh Hamalik, (2001:5) bahwa, “sekolah adalah suatu lembaga 

yang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya”. Berdasarkan kedua 

pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah sebuah 

lembaga atau institusi formal yang dijadikan sebagai tempat untuk anak menuntut 

ilmu, mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya baik dalam pembelajaran di 

kelas maupun di luar kelas, serta menjadi tempat untuk anak agar dapat tumbuh 
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dan berkembang sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimilikinya 

masing-masing. Sekolah merupakan tempat dimana anak mendapatkan 

pendidikan yang bermutu dan sebaik mungkin dalam kehidupannya, untuk itu 

pembelajaran dan lingkungan yang diberikan oleh sekolah haruslah mencirikan 

ramah terhadap anak. Menurut Ranti, (2016:21) “ramah dapat dimaknai baik hati 

dan menarik budi pekertinya atau manis tutur kata dan sikapnya”. Jika dikaitkan 

dengan pernyataan sebelumnya mengenai pengertian sekolah, maka sekolah 

ramah anak dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau institusi formal yang 

harus menjunjung tinggi serta mempriotitaskan dalam pemenuhan hak-hak anak 

di sekolah, baik dalam memberikan pembelajaran yang ramah dan menyenangkan 

sehingga membuat anak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, atau pun 

memenuhi hak anak dalam hal penyediaan sarana dan prasaran yang memadai dan 

mencirikan ramah anak. 

Sekolah ramah anak dapat dimaknai, “sebagai suatu satuan lembaga 

pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak agar anak 

bisa tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan terlindungi dari tindak kekerasan 

dan diskriminasi. Sekolah juga harus menciptakan program yang memadai serta 

menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif” (Asrorun et al., 2016:6). 

Sejalan dengan hal tersebut sekolah ramah anak juga dapat diartikan, “sebagai 

sekolah yang aman, bersih dan sehat dan rindang inklusif dan nyaman bagi 

perkembangan fisik, kognisi, psikososial anak perempuan dan laki-laki termasuk 

anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus” 

(Supiandi et al., 2012:9). Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang berupaya untuk 
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menjamin dan memenuhi semua hak yang dimiliki oleh anak, baik itu anak 

normal maupun anak berkebutuhan khusus dalam setiap aspek kehidupan secara 

terencana dan penuh dengan tanggung jawab, sehingga anak dapat tumbuh dan 

mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara maksimal. Hak-hak yang 

harus diperoleh oleh anak di sekolah antara lain, hak untuk mendapatkan 

pendidikan yang ramah dan tidak bersifat diskriminatif, hak untuk kebebasan 

berpendapat dan penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk memperoleh 

lingkungan fisik sekolah (gedung, halaman, dan ruang kelas) dan situasi sekolah 

yang aman, nyaman, dan bersih, serta hak anak untuk memperoleh kebebasan 

dalam mengekspresikan diri dan berkreasi sesuai dengan potensinya masing-

masing. 

Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah di mana semua anak 

memiliki hak untuk belajar mengembangkan semua potensi yang dimilikinya 

seoptimal mungkin di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi 

ramah apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran 

tercipta secara alami dengan baik. Sekolah bukan hanya tempat untuk anak 

belajar, akan tetapi guru juga ikut belajar dari keberagaman anak didiknya, 

contohnya guru memperoleh hal yang baru tentang cara mengajar yang lebih 

efektif dan menyenangkan dari keunikan serta potensi setiap anak. Sejalan dengan 

pernyataan tersebut UNESCO (2004:4) menyatakan bahwa, “lingkungan 

pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada anak dan guru, artinya anak dan 

guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar, menempatkan anak sebagai 

pusat pembelajaran, mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar, dan guru 

memiliki niat untuk memberikan layanan pendidikan terbaik”. 
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Ketika komunitas sekolah, seperti guru dan anak bekerja bersama-sama untuk 

meminimalkan hambatan yang dihadapi anak dalam belajar dan mempromosikan 

keikutsertaan dari seluruh anak di sekolah, maka ini merupakan salah satu ciri dari 

sekolah yang ramah. Pernyataan mengenai sekolah yang ramah ini juga telah 

diperkuat oleh Salamanca (1994:22) yang menyatakan bahwa “pendidikan untuk 

semua (Education For All) sebagai suatu institusi”. Hal tersebut dapat dimaknai 

bahwasannya setiap anak dapat belajar, walaupun semua anak memiliki ciri 

khasnya masing-masing karena setiap anak berbeda, akan tetapi perbedaan 

tersebut bukanlah suatu hambatan melainkan dengan perbedaan itulah yang akan 

menjadi sebuah kekuatan bagi masing-masing anak dan dengan demikian kualitas 

proses belajar perlu terus ditingkatkan melalui kerjasama dengan siswa, guru, 

orang tua, dan masyarakat. 

Sekolah yang ramah terhadap anak mengerti bahwa tujuan pendidikan adalah 

sama untuk semua, yaitu semua anak mempunyai hak untuk merasa aman dan 

nayman untuk mengembangkan diri, untuk membuat pilihan, untuk 

berkomunikasi, untuk menjadi bagian dari komunitas, untuk mampu hidup dalam 

situasi yang terus berubah, untuk menghadapi banyak transisi dalam hidup, dan 

untuk memberi kontribusi yang bernilai. Guru di sekolah ramah anak juga harus 

bekerja untuk mengembangkan lingkungan pembelajaran yang suportif dan 

inklusif di dalam kelas, di sekolah dan sekitar sekolah. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pada sekolah yang ramah anak, guru harus senantiasa membimbing suatu 

generasi yang dapat menerima dan toleran tehadap siapapun yang mempunyai 

kebutuhan yang berbeda baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. 
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b. Standar Sekolah Ramah Anak (SRA) 

Sekolah ramah anak memiliki beberapa standar dalam penerapannya, adapun 

menurut Iskandar, (2015:2) standar dalam penerapan sekolah ramah anak adalah 

sebagai berikut : 

1) Setiap siswa dapat menikmati haknya dalam pendidikan tanpa diskriminasi 

berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, jenis kecerdasan, agama dan 

latar belakang orang tua. 

2) Setiap siswa memiliki kebebasan mengekspresikan pandangannya tentang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. 

3) Memiliki kurikulum dan metode pembelajaran yang ramah bagi siswa (student 

centred teaching) dengan mengutamakan nilai-nilai kecintaan, kasih sayang, 

empatik, simpatik, keteladanan, tanggung jawab, dan rasa hormat pada siswa. 

4) Memiliki guru dan tenaga kependidikan yang mampu memfasilitasi bakat, 

minat, dan jenis kecerdasan siswa. 

5) Memiliki lingkungan dan infrastruktur sekolah yang aman, nyaman, 

bersahabat, sehat, dan bersih, hijau, dengan konstruksi bangunan yang 

memenuhi SNI. 

6) Memiliki program kerja sekolah yang mempertimbangkan aspek pertumbuhan 

kepribadian siswa. 

7) Memiliki program kerja keselamatan siswa sejak dari rumah ke sekolah 

dan/atau keselamatan di sekolah. 

8) Setiap warga sekolah memiliki kesadaran tinggi terhadap resiko bencana alam, 

bencana sosial, kekerasan (bullying) dan ancaman lainnya terhadap siswa. 
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9) Melibatkan partisipasi siswa pada semua aspek kehidupan sekolah dan 

kegiatan sekolah. 

10) Tersedianya organisasi kesiswaan yang berorientasi pada perkembangan dan 

karakter siswa. 

11) Terciptanya kerja sama yang harmonis antara keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

12) Menjamin transparasi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan 

penegakkan aturan sekolah. 

 

c. Ruang Lingkup Sekolah Ramah Anak (SRA) 

Menurut Akhmad, (2015:5) untuk mewujudkan sekolah ramah anak 

diperlukannya dukungan oleh berbagai pihak antara lain,  “keluarga dan 

masyarakat yang sebenarnya merupakan pusat pendidikan terdekat anak serta 

lingkungan yang mendukung, melindungi, memberi rasa aman dan nyaman bagi 

anak yang akan sangat membantu proses pencarian jati diri”. Berikut adalah peran 

aktif berbagai unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak : 

1) Keluarga 

Keluarga berperan sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi 

anak dan sebagai fungsi proteksi ekonomi, sekaligus memberi ruang 

berekspresi dan berkreasi. 

2) Sekolah 

Sekolah berperan untuk melayani kebutuhan anak didik khususnya yang 

termasuk dalam pendidikan. Peduli keadaan anak sebelum dan sesudah 

belajar, peduli kesehatan, gizi, dan membantu belajar hidup sehat. 
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Menghargai hak-hak anak dan kesetaraan gender serta sebagai motivator, 

fasilitator sekaligus sahabat bagi anak. 

3) Masyarakat  

Masyarakat memiliki peran sebagai komunitas dan tempat pendidikan 

setelah keluarga. Menjalin kerjasama dengan sekolah serta sebagai penerima 

output (keluaran) sekolah. 

Sekolah adalah institusi yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan 

proses pendidikan dan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan. 

Pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah diharapkan mampu 

menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu memfasilitasi anak 

didiknya agar memiliki perilaku yang baik mencerminkan seseorang yang 

terpelajar. Perilaku terpelajar ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi 

akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlak mulia, serta 

memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi. 

 

d. Prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA) 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa, “setiap anak berhak untuk 

dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi”. Sejalan dengan penyataan pada Undang-Undang tersebut, 

maka kebijakan pengembangan sekolah ramah anak (SRA) dapat didasarkan 

sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut (Asrorun et al., 2016:191) : 
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1) Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati 

hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, 

suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. 

2) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi  pertimbangan utama 

dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan 

penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. 

3) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan 

yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan 

terintegrasi setiap anak. 

4) Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas 

hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang 

mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. 

5) Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. 

 

e. Aspek Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) 

Suasana yang kondusif perlu menjadi perhatian oleh setiap instutusi sekolah, hal 

tersebut bertujuan untuk membuat anak merasa nyaman dan dapat mengekpresikan 

potensi yang dimilikinya secara optimal. Suasana kondusif harus diciptakan oleh semua 

institusi sekolah, agar suasana kondusif tersebut tercipta, maka ada beberapa aspek 

yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sekolah ramah anak sesuai dengan 

panduan yang pernah ditulis oleh dinas pendidikan provinsi Jawa Tengah (2013) 

dengan mengadopsi panduan pengembangan sekolah ramah anak oleh UNICEF 

(2012), yaitu: 1) program sekolah yang sesuai; 2) lingkungan sekolah yang 
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mendukung; dan 3) aspek sarana-prasarana yang memadai dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

1) Program sekolah yang sesuai 

Program sekolah harusnya disesuaikan dengan dunia anak, artinya program 

disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak 

tidak harus dipaksakan melakukan sesuatu tetapi dengan program tersebut anak 

secara otomatis terdorong untuk mengeksplorasi dirinya. Faktor penting yang 

perlu diperhatikan sekolah adalah partisipasi aktif anak terhadap kegiatan yang 

diprogramkan dan partisipasi yang tumbuh karena sesuai dengan kebutuhan anak. 

Program sekolah untuk anak sekolah dasar (SD) ke bawah lebih menekankan 

pada fungsi dan sedikit proses, bukan menekankan produk atau hasil, karena 

produk hanya merupakan konsekuensi dari fungsi. Teori biologi menyatakan 

fungsi membentuk organ. Fungsi yang kurang diaktifkan akan menyebabkan 

atrofi, dan sebaliknya organ akan terbentuk apabia cukup fungsi. Hal ini relevan 

jika dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, oleh karena itulah 

apa pun aktivitas diharapkan tidak menghambat pertumbuhan dan anak, baik yang 

berkaitan dengan fisik, mental, maupun sosialnya. Biasanya dengan aktivitas 

bermain misalnya, kualitas-kualitas tersebut dapat difungsikan secara serempak. 

Di sisi lain, nilai-nilai karakter yang seharusnya dimiliki anak juga dapat terbina 

sebagai dampak partisipasi aktif anak. 

Kekuatan sekolah terutama pada kualitas guru, tanpa mengabaikanfaktor lain. 

Guru memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pembelajaran yang 

bermutu, untuk itu di SD dan TK guru harus memiliki minimal tiga potensi, yaitu: 

1) memiliki rasa kecintaan kepada anak (Having sense of love to the children); 2) 
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memahami dunia anak (having sense of love to the children); dan 3) mampu 

mendekati anak dengan tepat (baca:metode) (having appropriate approach). 

2) Lingkungan sekolah yang mendukung 

Suasana lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk 

belajar tentang kehidupan, apalagi sekolah yang memprogramkan kegiatannya 

sampai sore hari. Suasana aktivitas anak yang ada di masyarakat juga 

diprogramkan di sekolah sehingga anak tetap mendapatkan pengalaman-

pengalaman yang seharusnya didapatkan di masyarakat. Bagi anak lingkungan 

dan suasana yang memungkinkan untuk bermain sangatlah penting karena 

bermain bagi anak merupakan bagian dari hidupnya. 

Bermain pada dasarnya dapat dikatakan sebagai bentuk miniatur dari 

masyarakat. Artinya, nilai-nilai yang ada di masyarakat juga ada di dalam 

permainan atau aktivitas bermain. Jika suasana ini dapat tercipta di sekolah, maka 

suasana di lingkungan sekolah sangat kondusif untuk menumbuhkembangkan 

potensi anak karena anak dapat mengekspresikan dirinya secara leluasa sesuai 

dengan dunianya. Di samping itu, penciptaan lingkungan yang bersih, akses air 

minum yang sehat bebas dari sarang kuman, dan gizi yang memadai merupakan 

faktor yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

3) Aspek sarana prasarana yang memadai 

Sarana prasarana utama yang dibutuhkan adalah yang berkaitan dengan 

kebutuhan pembelajaran anak. Sarana prasarana tidak harus mahal tetapi sesuai 

dengan kebutuhan anak. Adanya zona aman dan selamat ke sekolah, adanya kawasan 

bebas reklame rokok, pendidikan inklusif juga merupakan faktor yang diperhatikan 

sekolah. Sekolah juga perlu melakukan penataan lingkungan sekolah dan kelas yang 
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menarik, memikat, mengesankan, dan pola pengasuhan dan pendekatan individual 

sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan. 

Sekolah juga menjamin hak partisipasi anak. Adanya forum anak, 

ketersediaan pusat-pusat informasi layak anak, ketersediaan fasilitas kreatif dan 

rekreatif pada anak, ketersediaan kotak saran kelas dan sekolah, ketersediaan 

papan pengumuman, ketersediaan majalah atau koran anak. Sekolah hendaknya 

memungkinkan anak untuk melakukan sesuatu yang meliputi hak untuk 

mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang memiliki 

dampak pada anak. 

 

f. Tahapan Sekolah Ramah Anak (SRA) 

Upaya untuk mewujudkan sekolah ramah anak terdiri dari beberapa tahap. 

Masing-masing satuan pendidikan dalam upaya menerapkan Sekolah Ramah 

Anak (SRA) harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi; persiapan, 

perencanaan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (Asrorun et al., 

2016:192. Tahapan-tahapan tersebut dijabarakan sebagai berikut: 

1) Persiapan 

a) Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, 

bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota. 

b) Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan 

perlinfungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh 

anak. 
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c) Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orangtua/Wali, 

dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam 

bentuk kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan. 

d) Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik 

untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah 

memiliki Tim antara lain Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk 

menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai 

upaya mengembangkan SRA, sosialisai pentingnya SRA, menyusun dan 

melaksanakan SRA, dan evaluasi SRA. 

e) Tim pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentaan, dan 

ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA. 

2) Perencanaan 

Tim pelaksana SRA mengintegrasikam kebijakan, program, dan kegiatan 

yang sudah ada, seperti: Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajan Anak Sekolah, 

Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah 

Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, 

Bebas Napza, dan lain sebagainya sebagai komponen penting dalam perencanaan 

pengembangan SRA ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKA) 

untuk mewujudkan SRA. 

3) Pelaksanaan 

Tim pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua 

sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, 

masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. 
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4) Pemantauan 

Tim pelaksana SRA melakukan pemantauan minimal setiap pekan. Laporan 

pemantauan digunakan sebagai bahan rapat evaluasi. 

5) Evaluasi 

Evaluasi SRA dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh lembaga evaluasi 

mandiri. Hasil evaluasi menjadi masukan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, Penyelenggara Pendidikan, para pihak yang terlibat perbaikan 

pengembangan SRA. 

 

g. Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) 

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) meliputi enam komponen penting, 

adapun penjabaran mengenai ke enam indikator yaitu sebagai berikut (Asrorun et 

al., 2016:194) : 

Tabel 2.1 Indikator Sekolah Ramah Anak 

No. Komponen 

1. Kebijakan SRA 

 a) Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik. 
 b) Melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap 

peserta didik. 
 c) Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas napza. 

2. Pelaksanaan kurikulum 

 a) Tersedia dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak. 
 b) Perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak. 
 c) Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak. 

3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak 

 a) Pimpinan satuan pendidikan/Kepala Sekolah. 
 b) Guru. 
 c) Petugas perpustakaan. 
 d) Tata usaha. 
 e) Penjaga satuan pendidikan (petugas keamanan satuan pendidikan). 
 f) Petugas kebersihan. 
 g) Komite satuan pendidikan. 
 h) Pembimbing kegiatan ekstrakurikuler. 

4. Sarana dan prasarana SRA 

 a) Memiliki kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah murid. 
 b) Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup). 
 c) Memiliki toilet. 
 d) Memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan. 
 e) Memiliki tempat cuci tangan. 
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No. Komponen 

 f) Memiliki air bersih. 
 g) Bangunan ramah anak dan aman bencana. 
 h) Memiliki ruang UKS. 
 i) Memiliki ruang konseling. 

5. Partisipasi anak 

 a) Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Sekolah (RKAS). 

 b) Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah. 
 c) Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA. 
 d) Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, 

kenyamanan, keamanan, kelayakan satuan pendidikan. 
6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan 

lainnya, dan alumni. 

 

Berdasarkan enam indikator yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian 

ini hanya menggunakan lima indikator yaitu kebijakan SRA, pelaksanaan 

kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan 

prasarana SRA, dan partisipasi anak di sekolah. Indikator ke enam yaitu tentang 

pasrtisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan 

lainnya, dan alumni tidak digunakan karena penelitian ini hanya dilakukan dalam 

lingkup sekolah yaitu di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. Ke lima indikator yang 

digunakan tersebut juga dikembangkan lagi sesuai dengan acuan indikator yang 

telah ditetapkan dan tidak keluar dari permasalahan dalam penelitian. 

 

2. Sekolah Inklusi 

a) Pengertian Sekolah Inklusi 

Sekolah inklusi mempunyai pengertian yang beragam dan pada dasarnya 

sekolah inklusi merupakan sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus 

(ABK) untuk mengikuti pembelajaran formal maupun nonformal bersama dengan 

peserta didik lainnya (non ABK) dalam satu kelas yang sama. Selanjutnya, 

Stainback dan Stainback (1990) (dalam Dadang, 2015:52) mengemukakan bahwa 
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“Sekolah Inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa, baik siswa yang 

memerlukan bantuan khusus maupun siswa yang tidak memerlukan bantuan 

khusus di kelas yang sama”. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang 

layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, 

maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-

anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak 

dapat diterima, menjadi bagian dari komunitas sekolah, dan saling membantu 

dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar 

kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.  

Peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) RI No. 70 Tahun 2009 

Pasal 1 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan 

dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pendidikan Inklusif 

didefinisikan sebagai “Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua peseta didik yang memiliki kelainan dan memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau 

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan 

peserta didik pada umumnya”. Sejalan dengan pemaparan tersebut, maka dapat 

dimaknai bahwa pendidikan inklusi adalah suatu bentuk atau model pendidikan 

untuk anak berkebutuhan khusus, dimana anak berkebutuhan khusus mengikuti 

pendidikan bersama-sama dengan anak normal di sekolah reguler. Sekolah 

penyelenggara program inklusi adalah sekolah umum yang telah memenuhi 

persyaratan. Sekolah penyelenggara harus menciptakan lingkungan yang ramah 

terhadap pembelajaran yang memungkinkan semua anak dapat belajar dengan 

aman, nyaman, dan menyenangkan terutama bagi anak berkebutuhan khusus. 
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Dengan demikian anak berkebutuhan khusus tidak merasa rendah diri dan 

dikucilkan. 

Sekolah inklusi dipandang sebagai sekolah yang menyediakan layanan belajar 

bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak 

normal dalam komunitas sekolah. Sekolah inklusi merupakan tempat bagi setiap 

anak untuk dapat diterima menjadi bagian dari kelas, dapat mengakomodir dan 

merespon keberagaman melalui kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan setiap 

anak dan bermitra dengan masyarakat. Dalam Permendiknas RI No. 70 Tahun 

2009 juga disebutkan tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah: 

1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik 

yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki 

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan 

yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 

2) Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, 

dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. 

Pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah inklusi 

memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mendapatkan 

pendidikan yang bermutu tanpa memandang perbedaan karakteristik anak, dimana 

ABK dimasukkan ke dalam sekolah reguler serta belajar di kelas yang sama 

dengan anak umum lainnya. Sehingga semua anak belajar menghargai 

keanekaragaman yang ada di masyarakat. Menurut Sukinah, (2010:45) sekolah 

inklusi memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Tidak diskriminatif. Artinya sekolah inklusi harus memberikan layanan 

pendidikan kepada setiap anak tanpa kecuali. 
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2) Pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman individu anak. berarti 

sekolah inklusi harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, 

menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Harus siap mengelola 

kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang 

bersifat individual, fleksibel dan dinamis, sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan anak, serta iklim belajar yang sesuai kemampuan siswa dan 

perkembangan siswa. 

3) Fasilitas belajar dan lingkungan memberi kemudahan dan rasa aman kepada 

setiap anak, sarana fisik sekolah memudahkan, aman dan nyaman untuk 

digunakan oleh setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. 

4) Guru bekerja dalam tim. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi 

atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses 

pembelajaran tidak terkotak-kotak, tetapi pembelajaran yang dilaksanakan 

terpadu dengan menerapkan tim.  

 

b. Landasan Pendidikan Sekolah Inklusi 

1) Landasan Filosofis 

Penyelanggaraan pendidikan inklusi didasarkan atas berbagai macam 

landasan dan salah satunya adalah landasan filsofis, adapun Suparno (2010:6) 

menyatakan bahwa, “landasan filosofis penerapan pendidikan inklusi di Indonesia 

adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas 

fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika”. Filsafat 

ini sebagai wujud pengakuan kebhinekaan manusia, ditandai dengan perbedaan 

kecerdasan, kekuatan fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan 
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pengendalian diri, perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat 

tinggal, dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dimaknai bahwa 

pendidikan inklusi sebagai salah satu pencampuran manusia yang heterogen 

dalam pendidikan. 

2) Landasan Pedagogis  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 3 disebutkan bahwa, “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjai warganegara yang demokratis, bertanggungjawab, dan mandiri”. 

Dengan adanya inklusi, individu mampu menghargai perbedaan yang ada dalam 

masyarakat. Sedangkan menurut Suparno (2010:6) landasan pedagogis 

pelakasanaan pendidikan inklusi adalah: “(1) Anak adalah seorang manusia yang 

memerlukan pendidikan (homoeducandum) serta dapat dididik (homoeducable); 

(2) Sebagai akibat dari kondisinya, anak berkebutuhan khusus memerlukan 

layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya; (3) Anak adalah pribadi 

unik yang memiliki karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang 

berbeda”. 

3) Landasan Yuridis  

Landasan yuridis diperlukan dalam pendidikan inklusi sebagai payung hukum 

pendirian pendidikan inklusi. Landasan yuridis yang mengacu pada (Dadang, 

2015:44) sebagai berikut : 

a) UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31: 

Ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 
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Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

Pemerintah wajib membiayainya 

b) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 

Pasal 3 : 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pasal 5 : 

Ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu; 

Ayat (2) : Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, 

intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; 

Ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat 

adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; 

Ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa 

berhak memperoleh pendidikan khusus. 

Pasal 32 : 

Ayat (1) : Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang 

memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 

kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. 
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Ayat (2) : Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta 

didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, 

dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi 

ekonomi. 

c) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Paal 48 : Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 

(sembilan) tahun untuk semua anak. 

Pasal 49 : Negara, Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. 

Landasan-landasan yang dipaparkan diatas merupakan landasan dasar dalam 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan inklusi di sekolah inklusi, dengan adanya 

hukum dan undang-undang yang mengatur pendidikan inklusi tersebut, maka 

penyelenggaraan pendidikan inklusi bisa diakui secara hukum. Hal ini yang 

membuat dasar pendidikan inklusi diselenggarakan di Indonesia. 

 

c. Model Sekolah Inklusi 

Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki hak yang sama dengan 

anak-anak normal lainnya dalam segala aspek kehidupan. Begitu pula dalam 

pendidikan, mereka juga memiliki hak untuk bersekolah guna mendapatkan 

pendidikan dan pengajaran yang layak. Dengan memberikan kesempatan yang 

sama kepada anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan 

dan pengajaran yang layak, maka sangat diharapkan akan dapat membantu mereka 

dalam membentuk serta mengembangkan kepribadian yang mandiri, terampil, dan 



31 
 

 

 

terdidik. Menurut Dadang, (2015:51) pembelajaran di sekolah inklusi dapat 

dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut : 

1) Kelas Reguler (Inklusi Penuh) 

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas 

reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. 

2) Kelas Reguler dengan Cluster 

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam 

kelompok khusus. 

3) Kelas Reguler dengan Pull Out 

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun 

dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk 

belajar dengan guru pembimbing khusus. 

4) Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out 

Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam 

kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler 

keruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. 

5) Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian 

Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun 

dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler. 

6) Kelas Khusus Penuh 

Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. 

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam 

pelaksanaan sekolah inklusi terdapat berbagai macam model pendidikan yang 

dapat diterapkan oleh seorang guru. Guru dapat memilih model yang sesuai 

dengan kebutuhan anak, sehingga anak berkebutuhan khusus tidak harus berada di 
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kelas reguler setiap saat. Anak dapat berada di kelas khusus sewaktu-waktu jika 

diperlukan yang tergantung tingkat kelainannya masing-masing. 

Sekolah inklusi tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas 

reguler setiap saat dengan semua mata pelajaran yang dibebankan terhadap anak 

normal, karena sebagian anak berkelainan akan berada di kelas khusus atau ruang 

terapi jika taraf kelainannya cukup berat. Memungkinkan juga bagi anak 

berkelainan yang tarafnya cukup berat akan lebih banyak waktunya berada di 

kelas khusus pada sekolah reguler. Kemudian, bagi yang taraf kelainannya sangat 

berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat 

disalurkan ke sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit). 

 

 Penelitian yang Relevan B.

Penelitian mengenai penerapan sekolah ramah anak (SRA) sudah pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan berikut akan dipaparkan 

beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari 

et al (2017) dengan judul “Implementasi Penerapan Sekolah Ramah Anak pada 

Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sekolah ramah anak merupakan tempat pendidikan yang secara sadar 

menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara 

terencana dan bertanggung jawab. 

Penelitian relevan berikutnya adalah yang dilakukan oleh Syafi’i (2017) 

dengan judul “Upaya Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak 

di SDIT Nur Hidayah Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017”. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat dilihat banyak upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam 

mewujudkan sekolah ramah anak di SDIT Nur Hidayah Surakarta diantaranya 
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yaitu melaksanakan kebijakan SRA, pengawasan terhadap pelaksanaan 

kurikulum, mengadakan pelatihan guru, pemenuhan sarana-prasarana yang ramah 

anak, memberikan ruang partisipasi siswa, serta melibatkan orang tua dan 

masyarakat. Keenam upaya yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dapat 

mewujudkan sekolah ramah anak di SDIT Nur Hidayah Surakarta, namun masih 

ada beberapa hal yang harus dimaksimalkan lagi. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muntari (2015) dengan judul 

“Manajemen Kesiswaan Model Sekolah Ramah Anak di SD Pangudi Luhur 

Sevatius Gunung Brintik”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

manajemen kesiswaan merupakan unsur inti pendidikan, dalam pelaksanaannya 

SD Panggudi Luhur memiliki visi menerapkan pembelajaran penanaman kasih 

sayang kepada anak-anak serta pelaksanaan model sekolah ramah anak dengan 

kurang lebih 50% anak-anak merupakan anak jalanan. 

Penelitian relevan terakhir, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karlina et al 

(2012) yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Putren 

Pleret Bantul”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

program sekolah ramah anak di SD Putren Pleret mengunakan model 

pembelajaran PAKEM dan menanamkan nilai-nilai kehidupan universal. 

Manajemen sekolah dikelola berdasarkan konsep sekolah ramah anak dan tata 

bangunan serta sarana yang aman untuk keselamatan siswa. 

Beberapa penelitian di atas menjadi pelengkap yang mendukung penelitian 

ini, yaitu mengenai penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) berorientasi Sekolah 

Inklusi. Keberadaan Sekolah Ramah Anak (SRA) dapat membuat anak menjadi 

lebih nyaman, aman, senang, dan gembira ketika berada di sekolah sehingga anak 

mampu mengekspresikan diri, berkreasi serta berinovasi sesuai dengan minat dan 

bakatnya masing-masing tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan. Tentunya 

berdasarkan hal tersebut akan terjadi peningkatan yang optimal pada prestasi anak 
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baik prestasi akademik maupun non akademik meliputi bidang seni, olahraga, 

kepramukaan, dan keterampilan. 

Penelitian relevan yang telah dipaparkan sebelumnya memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, untuk itu peneliti akan 

menjelaskan persamaan dan perbedaan tersebut ke dalam bentuk tabel agar lebih 

mudah dipahami oleh pembaca, seperti berikut: 

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Relevan 

No 
Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Penerapan 
Sekolah Ramah 
Anak pada 
Penyelenggaraan 
Pendidikan 
Sekolah Dasar 
oleh Ratnasari et 

al (2017) 

Persamaan dalam penelitian 
terdahulu dengan penelitian yang 
akan dilakukan yaitu, 
menjelaskan atau 
mendeskripsikan mengenai 
penerapan sekolah ramah anak di 
masing-masing sekolah yang 
menjadi tempat penelitian serta 
hambatan dalam penerapan  
sekolah ramah anak tersebut. 

Perbedaan dalam penelitian 
terdahulu dengan penelitian yang 
akan dilakukan yaitu, terdapat 
pada tingkatan kelas yang akan 
dijadikan sample dalam 
penelitian. Penelitian terdahulu 
memfokuskan penelitian pada 
kelas 3 sampai dengan 5, 
sedangkan penelitian yang 
sekarang akan dilakukan dengan 
mengambil sample di kelas 2 dan 
5.  

2. Upaya Kepala 
Sekolah dalam 
mewujudkan 
Sekolah Ramah 
Anak di SDIT Nur 
Hidayah Surakarta 
Tahun Pelajaran 
2016/2017 oleh 
Syafi’i (2017) 

Persamaan dalam penelitian 
terdahulu dengan penelitian yang 
akan dilakukan yaitu berupaya 
untuk mendeskripsikan mengenai 
penerapan sekolah ramah anak di 
masing-masing sekolah yang 
menjadi tempat penelitian. 

Perbedaan penelitian terdahulu 
dengan penelitian yang akan 
dilakukan yaitu terletak pada 
indikator yang dijadikan acuan 
dalam penelitian. Penelitian 
terdahulu menggunakan 6 
indikator sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan hanya 
menggunakan 5 indikator dan 
indikator yang berbeda tersebut 
yaitu, pelibatan orang tua dan 
masyarakat dalam sekolah ramah 
anak.  

3. Manajemen 
Kesiswaan 
Sekolah Ramah 
Anak di SD 
Pangudi Luhur 
Sevatius Gunung 
Brintik oleh 
Muntari (2015) 

Persamaan dalam penelitian 
terdahulu dengan penelitian yang 
akan dilakukan yaitu 
pendeskripsian mengenai 
penerapan sekolah ramah anak 
yang diterapkan masing-masing 
sekolah tempat penelitian 
berlangsung.  

Perbedaan penelitian terdahulu 
dengan penelitian yang akan 
dilakukan ini yaitu terletak pada 
fokus penelitian, karena penelitian 
terdahulu memfokuskan pada 
manajemen kesiswaan dalam 
model sekolah ramah anak 
sedangkan fokus penelitian yang 
akan dilakukan menggunakan 5 
indikator yaitu kebijakan sekolah 
ramah anak (SRA), pelaksanaan 
kurikulum, pendidik dan tenaga 
kependidikan terlatih hak-hak 
anak, sarana dan prasarana, serta 
partisipasi anak.  
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No 
Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

4. Implementasi 
Sekolah Ramah 
Anak di SD 
Pleret Bantul 
oleh Karlina D.S 
(2008) 

Persamaan penelitian terdahulu 
dengan penelitian yang akan 
dilakukan yaitu sama-sama 
mendeskripsikan mengenai 
penerapan sekolah ramah anak. 

Perbedaan penelitian terdahulu 
dengan penelitian yang akan 
dilakukan yaitu pada fokus 
penelitian. Penelitian terdahulu 
memfokuskan untuk melihat model 
pembelajaran yang digunakan dalam 
program sekolah ramah anak yaitu 
menggunakan model pembelajaran 
PAKEM dan mendeskripsikan hal 
lainnya yang bersangkutan dengan 
penerapan sekolah ramah anak,  

   sedangkan penelitian yang akan 
dilakukan memfokuskan 
penelitian dengan 5 indikator 
untuk mendapatkan jawaban dari 
rumusan masalah yang telah 
dituliskan. Indikator tersebut 
yaitu, kebijakan SRA, 
pelaksanaan kurikulum, pendidik 
dan tenaga kependidikan terlatih 
hak-hak anak, sarana dan 
prasarana, serta partisipasi anak. 
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Kerangka PikirC.

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian Sekolah Ramah Anak pada Sekolah Inklusi 

Kondisi di lapangan : 

 Lebih dari setengah anak 
berkebutuhan khusus di SD Negeri 
Jatimulyo 1 Malang ditempatkan di 
kelas khusus penuh dan tidak pernah 
digabungkan di kelas reguler. 

 Sabun untuk mencuci tangan belum
tersedia.

 Jumlah unit toilet kurang memadai
dan kebersihan kurang diperhatikan.

 Guru belum menggunakan media
dan model pembelajaran yang
inovatif.

Kondisi Ideal : 
 Anak berkebutuhan khusus diberikan

kesempatan untuk belajar bersama-
sama dengan anak normal dalam satu
kelas.

 Sabun untuk mencuci tangan perlu
diperhatikan agar dapat menjaga
kesehatan dan kebersihan anak di
sekolah.

 Jumlah unit toilet seharusnya 
disesuaikan dengan jumlah siswa di 
sekolah tersebut dan harus selalu 
dijaga kebesihannya. 

 Guru harus memanfaatkan sarana
dan prasarana yang ada untuk
dijadikan media pembelajaran yang
menarik dan menerapkan suatu
model pembelajaran inovatif agar
terwujud proses pembelajaran yang
menyenangkan untuk anak.

Penerapan Sekolah Ramah Anak pada Sekolah Inklusi 

Pemahaman perangkat 
sekolah terhadap sekolah 
ramah anak. 

Penerapan sekolah ramah 
anak pada sekolah inklusi. 

Kendala dalam penerapan 
sekolah ramah anak. 

Teknik pengumpulan data 
observasi lingkungan sekolah 
dan pembelajaran guru di kelas, 
wawancara kepada kepala 
sekolah guru kelas 2 dan 4, 
serta GPK, dokumentasi, dan 
catatatan lapangan. 

Teknik analisa data menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif yaitu 
bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta yang ada di 
lapangan dan sesuai dengan data 
yang diperoleh secara akurat 
terhadap penerapan sekolah ramah. 
anak.

Teori tentang indikator 
dalam penerapan sekolah 
ramah anak (Dr. H.M. 
Asrorun Ni’am Sholeh). 

Hasil penerapan sekolah ramah anak di sekolah inklusi: 
1. Bagaimana pemahaman perangkat sekolah di SD

Negeri Jatimulyo 1 Malang terhadap sekolah ramah
anak.

2. Bagaimana penerapan sekolah ramah anak pada
sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang.

3. Bagaimana kendala dalam penerapan sekolah ramah
anak di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang.


