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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebijakan yang penerapannya meluas di 

seluruh penjuru negeri ini. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwapendidikan 

merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan anak 

bangsa yang sadar dan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan 

negaranya. Tujuan pendidikan sendiri seperti yang dikutip oleh Pidarta (2013: 12) 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 26 ayat (1) yang menyatakan tujuan dari 

pendidikan dasar ialah untuk mencerdaskan, memberi pengatahuan melalui 

pengalaman, membentuk kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup 

mandiri, dan mengikuti pendidikan lebihlanjut. 

Kebijakan atau kebijakan publik memiliki makna yang sama karena 

kebijakan sendiri menurut Budiarjo & Supandi (dalam Rusdiana, 2015: 33) 

merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh sekelompok pihak tertentu untuk 

mencapai sebuah tujuan. Sama halnya dengan pendidikan, pendidikan disebut 

sebagai sebuah kebijakan karena segala peraturannya di rancang oleh pihak 

tertentu (pemerintah) untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. 

Sedangkan kata publik di sini menurut Suwitri (2008) memilih banyak makna 

tergantung dari kata apa yang digunakan sebelum atau setelahnya, dan pada 

umumnya diartikan sebagai masyarakat, umum, rakyat, publik, negara dan 
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Pemerintahan. Berarti kebijakan pendidikan ialah suatu peraturan yang dibuat 

oleh pemerintah untuk memajukan dan meminimalisir segala permasalahan yang 

biasanya muncul dalam dunia pendidikan. 

Di lingkungan sekolah, banyak menerapkan kebijakan-kebijakan umum 

maupun khusus yang dibentuk melalui sebuah program dan diberi istilah sehingga 

guru maupun peserta didik mampu memahami keputusan-keputusan yang dibuat 

oleh sekolah sebagai upaya dari kebijakan dengan tujuan memberikan 

kenyamanan, kesehatan, kebersihan, ketertibatan serta rasa sadar dan 

tanggungjawab oleh peserta didik untuk memaknai kedudukan mereka di 

lingkungan sekolah. Menurut Nurasa & Supriadi (2012) program merupakan 

sebuah rencana yang dirancang secara bersama dalam suatu organisasi untuk 

menciptakan suatu perkembangan bahkan mempertahankan kemajuan yang sudah 

ada, namun biasanya suatu program dibangun atas dasar kesadaran suatu pihak 

pada masalah-masalah yang terjadi terutama bagi masyarakat di lingkungan 

sekolah. 

Oleh karena itu, tujuan dibangunkannya sebuah program atas kebijakan 

tertentu ialah berdasarkan pada kondisi yang terjadi di lingkungan sekolah dan 

biasanya sebagian besar sekolah memanfaatkan suatu program agar mencapai 

tujuan pembelajaran melalui pemahaman penuh yang akan didapatkan oleh 

peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar. Sama halnya dengan kebijakan 

program yang dibangun oleh salah satu Sekolah Dasar Negeri Klampokarum 

Kabupaten Lumajang ini yang mana menerapkaan sebuah program yang 

dinamakan dengan program “sekolah ramah anak”. Program ini didirikan atas 

dasar kesadaran yang dirasakan oleh masyarakat sekolah pada berbagai 
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permasalahan serta konflik yang terjadi di dalam dunia pendidikan terutama di 

lingkungan sekolah, seperti yang terjadi saat ini sehingga menciptakan 

ketidaknyamanan peserta didik dalam mengenyam pendidikan di lingkungan 

tersebut. Secara umum digambarkan sebagai upaya menanamkan rasa nyaman dan 

aman oleh peserta didik ketika mengikuti program belajar mengajar disekolah. 

Selain pernyataan di atas, ada beberapa indikator suatu sekolah dapat 

dikatakan ramah anak seperti yang dijelaskan dalam panduan sekolah ramah anak 

di sekolah dasar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mampu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih 

Sekolah yang bersih tentu akan membuat peserta didik menjadi lebih tenang 

dan nyaman dalam melakukan proses pembelajaran, sebaliknya lingkungan 

yang tidak bersih akan menimbulkan kekhawatiran baik bagi orangtua, 

sekolah maupun peserta didik itu sendiri karena pada dasarnya lingkungan 

yang kotor tentu mengandung banyak penyakit yang bersarang di dalamnya. 

2. Mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman 

Saat ini, sangat sulit menemukan sekolah yang dapat memberikan keamanan 

untuk peserta didiknya, karena sebagian besar sekolah di Indonesia hanya 

meminta beberapa guru untuk berdiri di depan gerbang melihat dan 

menyaksikan peserta didik yang datang, sedangkan sebelum atau setelah 

kegiatan pembelajaran selesai maka guru-gurupun selesai dalam melakukan 

tugasnya. Kenyataanya, saat ini banyak predator anak yang mengincar 

ketika anak-anak tersebut pulang dari sekolahnya dan tidak ada yang 

menjemput, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kejahatan pada anak 
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oleh karena tidak adanya keamanan baik dari sekolah maupun orangtua. 

3. Mampu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat 

Sama halnya dengan lingkungan yang bersih, sekolah yang sehat pasti 

berawal dari lingkungan yang bersih dan sekolah yang sehat dapat 

memberikan ketenangan serta keamanan bagi peserta didik selama 

melangsungkan kegiatan belajar di sekolah. 

4. Mampu menciptakan lingkungan sekolah yang membiasakan anak berlaku 

jujur 

Saat ini, masih banyak sekolah yang hanya memperhatikan proses kognitif 

anak sedangkan untuk sifat dan sikapnya hanya diperhatikan ketika anak 

tersebut melakukan suatu masalah di lingkungan belajar sehingga banyak 

anak mulai menjadi tidak jujur ketika memberikan penjelasan yang bisa 

merugikan dirinya sendiri. 

5. Mampu menciptakan kegiatan-kegiatan yang memberikan gambaran pada 

peserta didik dalam upaya memperbaiki, menghormati dan menghargai serta 

tolong-menolong 

Proses belajar di sekolah tidak hanya mengajak peserta didik untuk belajar 

mengenai teori-teori yang ada, akan tetapi juga harus dipraktikkan langsung 

di dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu sekolah harus memfasilitasi 

adanya kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk menciptakan sosial yang 

baik untuk anak sehingga dapat menjadi panutan atau contoh untuk orang-

orang disekitarnya. 

6. Mampu menciptakan dan menguatkan rasa percaya diri peserta didik 

Setiap anak tentu memiliki kepercayaan diri yang berbeda-beda dan anak 
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yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi secara tidak langsung 

dapat menjadikannya berprestasi di setiap pembelajaran yang dilakukan di 

dalam kelas sebaliknya untuk anak yang kurang percaya diri juga akan 

berpengaruh pada proses pembelajarannya sehingga guru harus 

memperhatikan hal ini. 

7. Mampu membiasakan peserta didik untuk mandiri 

Masa depan anak bergantung pada apa yang diperolehnya saat berada di 

usia- usia kecil seperti anak sekolah dasar ini, sehingga untuk menciptakan 

masa depan yang baik sekolah harus memperhatikan keinginan anak saat 

belajar dan tidak terlalu menjaga sehingga anak tidak terbiasa mandiri, oleh 

sebab itu guru harus berupaya untuk memperkenalkan usaha untuk menjadi 

mandiri melalui kegiatan belajar. 

8. Mampu membangun karakter-karakter positif oleh peserta didik melalui 

kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam program sekolah ramah anak. 

Karakter yang positif merupakan tujuan utama dari sekolah yang aman, 

sehat, bersih, mandiri dan lain sebagainya, karena karakter anaklah yang 

menjadi fokus untuk diubah oleh sekolah dari yang negatif menjadi banyak 

yang positif. Sehingga sekolah dapat dikatakan ramah anak apabila proses 

pembelajarannya selalu berpusat pada anak. 

Berdasarkan pada fakta yang peneliti peroleh dari hasil pengamatan awal 

pada hari Senin tanggal 19 November 2018 bahwa SDN Klampokarum ini sudah 

lama menerapkan program sekolah ramah anak yaitu pada tahun 2015 sampai saat 

ini. Penerapan program tersebut berdasarkan atas kesadaran orangtua dan pihak 

sekolah dalam meminimalisir segala bentuk kriminalisasi yang terjadi di sekolah 
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sehingga peserta didik akan merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan 

kegiatan belajar di SDN Klampokarum tersebut. Oleh karena itu, peneliti di sini 

mengangkat judul penelitian tentang “Analisis Program Sekolah Ramah Anak di 

SDN Klampokarum Kabupaten Lumajang” untuk mengetahui segala bentuk 

kegiatan yang diterapkan dari program sekolah ramah anak oleh pihak SDN 

Klampokarum dalam memberikan kenyamanan serta keamanan untuk peserta 

didik sehingga tidak tercipta perasaan khawatir terutama oleh orangtua dan 

peserta didik itu sendiri saat berada di lingkungan sekolah. 

Alasan peneliti memilih sekolah ini adalah karena satu-satunya sekolah 

dasar yang siap menerima SRA adalah SDN Klampokarum, hal ini dibuktikan 

dengan adanya upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman yaitu 

dengan mengadakan krndaraan roda tiga dalam mengantar-jemput, serta warga 

sekolah yang ramah. Meskipun pada kenyataannya masih ada fasilitas yang masih 

belum bisa menunjang pelaksanaan, namun sekolah serta masyarakat (orangtua) 

peserta didik ingin anak-anaknya dididik dengan baik dan menjadi orang baik. 

Akhirnya dengan mempertimbangkan keinginan masyarakat serta indikator positif 

di dalam program Sekolah Ramah Anak tersebut. Atas pertimbangan tersebut, 

sekolah mencoba menerapkannya, disamping itu sekolah juga dikatakan siap oleh 

pihak yang terkait dalam melaksanakan program Sekolah Ramah Anak. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka berikut peneliti rumuskan 

beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam kegiatan penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagaimanakah kegiatan yang dilakukan oleh SDN Klampokarum dalam 

menciptakan sekolah ramah anak? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan program sekolah 

ramah anak? 

3. Bagaimana hasil program sekolah ramah anak di SDN Klampokarum? 

4. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh sekolah pada penerapan 

program sekolah ramah anak di SDN Klampokarum tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh SDN Klampokarum dalam 

menciptakan sekolah ramah anak. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam menerapkan program sekolah 

ramah anak. 

3. Mendeskripsikan hasil penerapan program sekolah ramah anak di SDN 

Klampokarum. 

4. Mendeskripsikan proses evaluasi yang dilakukan oleh sekolah pada penerapan 

program sekolah ramah anak di SDN Klampokarum tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada banyak manfaat yang diharapkan oleh peneliti dapat dirasakan 

langsung oleh beberapa pihak yang terkait, berikut peneliti mengelompokkan 

manfaat penelitian menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1. Manfaat teoritis 

Melalui pemberian manfaat secara teoritis ini, peneliti berharap mampu 

memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai suatu program terutama 

pada program sekolah ramah anak yang diselenggarakan oleh salah satu 

sekolah di Jawa Timur yaitu SDN Klampokarun Kabupaten Lumajang. Tidak 

hanya itu, oleh guru maupun tenaga kependidikan lainnya diharapkan mampu 

mengevaluasi kembali program tersebut sesuai dengan teori yang ada serta 

tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengetahui proses pelaksanaan program 

sekolah ramah anak di SDN Klampokarum di Kabupaten Lumajang dalam 

menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik 

di sekolah. 

b. Bagi guru 

Manfaat bagi guru adalah mampu memperdalam penerapan program ramah 

anak dengan pengadaan kegiatan lain yang sangat relevan untuk peserta 

didik sehingga penerapan program ramah anak bisa berjalan dengan lebih 

baik dari sebelumnya bahkan bisa dipertahankan. 

c. Bagi sekolah 

Melalui penelitian ini, manfaat yang bisa dirasakan oleh sekolah adalah bisa 

menjadi sekolah percontohan bagi sekolah lain untuk melaksanakan 

program sekolah ramah anak yang belum diketahui oleh banyak sekolah 

sehingga melalui tulisan ini dapat memberitahu hal tersebut kepada sekolah 
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lain. 

d. Bagi orangtua 

Orangtua merupakan salah satu pihak yang ikut merasakan kegiatan 

program sekolah ramah anak ini dan menjadi lebih percaya kepada sekolah 

untuk menjaga dan membina anak-anak mereka sehingga dapat menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. 

 

E. Batasan Penelitian 

Mengenai batasan penelitian yang dimaksud di sini ialah meliputi materi 

apa saja yang akan dibahas dalam kegiatan penulisan laporan ini, yaitu mencakup 

kebijakan pendidikan, program dan program sekolah ramah anak. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Kebijakan: merupakan sebuah keputusan yang dipilih oleh beberapa pihak 

dalam sebuah organisasi untuk menciptakan kemajuan yang positif untuk 

lembaga tersebut melalui pembentukan program-program kecil yang 

ditetapkan. 

2. Sekolah Ramah Anak: merupakan suatu program sekolah yang diciptakan 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam dunia 

pendidikan salah satu contohnya yaitu kenyamanan belajar untuk peserta didik. 

3. Faktor penghambat: merupakan segala jenis permasalahan yang muncul dalam 

sebuah kegiatan dan menghambat proses pelaksanaan kegiatan tersebut. 

4. Evaluasi kebijakan: merupakan sebuah upaya yang tidak hanya menilai suatu 

kebijakan atas program-program yang dilaksanakan, namun juga memberikan 
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perbaikan atas apa yang didapati dari proses evaluasi tersebut dengan kata lain 

proses evaluasi ini dilakukan untuk mencari tahu segala sesuatu yang terjadi 

dan kemudian menentukan perbaikan yang bisa diterapkan. 


