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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan, menyatakan bahwa “pendidikan merupakan usaha terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif  mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri 

kepribadian, serta keterampilan yang diperlukan oleh bangsa dan negara. 

Pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mencetak generasi masa 

depan yang berkualitas”. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak-anak 

demi menunjang perannya dimasa datang dan untuk meningatkan harkat dan 

martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. 

Pendidikan yang berhasil akan melahirkan kepribadian yang unggul, akan 

tetapi di era globalisasi saat ini banyak masalah seputar kehidupan anak-anak 

yang menjadi perhatian saat ini, seiring dengan maraknya tindakan asusila dan 

kekerasan  pada anak, kekerasan dapat terjadi dimana saja termasuk disekolah. 

Akhir-akhir ini sering juga kita mendengar terjadinya kekerasan disekolah 

terhadap anak, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak 

khususnya anak-anak indonesia.  

Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai 

akhlakul kharimah (pendidikan budi pekerti) dan juga untuk menanamkan nilai-

nilai karakter. Sekolah juga menjadi tempat yang begitu menyenangkan bagi 
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anak-anak karena di sekolah inilah anak-anak akan di didik untuk saling 

mengenal, menyayangi satu sama lainnya bukan bermusuhan atau menindas.  

Dalam UU No 23 tahun 2002 pasal 54 menjelaskan tentang perlindungan 

anak yang berbunyi “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi 

dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-

temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya”. 

Sistem perlindungan anak di indonesia telah di buat kerangka hukum dan 

kebijakan diindonesia yang perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani 

kekerasan terhadap anak. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengembangkan pedoman perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem 

terhadap perlindungan anak merupakan suata langkah yang positif.  

Untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut salah satu upaya 

yang bisa diterapkan di sekolah adalah dengan menerapkan program Sekolah 

Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang akan 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (condusive learning community) 

sehingga anak dapat dengan efektif dengan suasana yang aman dan nyaman. 

Program sekolah ramah anak menerapkan 3P yaitu, Profesi, Proteksi, dan 

Partisipasi. Sekolah ramah anak bertujuan agar hak-hak anak bisa terpenuhi 

sepenuhnya, karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa. 

Dari hasil observasi yang diamati di SDN 47/IV Kota Jambi merupakan 

suatu lembaga sekolah yang telah menerapkan program Sekolah Ramah Anak, hal 

ini terbukti bahwa di sekolah tersebut sudah memfasilitasi kebutuhan anak baik 

secara fisik maupun non fisik sehingga anak merasa aman dan nyaman saat berada 

disekolah. Hal ini di wujudkan dengan berbagai indikator pendukung seperti 
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program ekstrakurikuler, pembinaan tenaga pendidik terkait pembelajaran, sarana 

bermain, dan minat bakat.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan 

penelitian tentang “Analisis Dampak Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN 

47/IV Kota Jambi” karena penelitian tersebut belum pernah diteliti pleh penelitian 

sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah dilihat dari latar belakang masalah diatas, peneliti dapat 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana  Penerapan Program Sekolah Ramah Anak di SDN 47/IV Kota 

jambi ? 

2. Bagaimana Dampak Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN 47/IV Kota 

Jambi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui proses penerapan sekolah ramah anak di SDN 47/IV Kota 

Jambi. 

2. Untuk mengetahui dampak Implementasi Sekolah Ramah Anak di SDN 47/IV 

Kota Jambi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Yakni 

sebagai berikut : 
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a. Manfaat Teoritis 

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau pengetahuan untuk 

peneliti selanjutnya. 

2. Dari penelitian ini semoga dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang 

Implementasi Sekolah Ramah Anak. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

pengembangan Sekolah Ramah Anak. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam 

kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini sebagai bahan dalam mengimplementasikan 

Sekolah Ramah Anak dalam penerapan berikutnya dapat lebih baik. 

d. Bagi siswa, penelitian ini diharapakan dapat membantu siswa dalam 

memenuhu hak-hak dalam pendidikan yang ramah disekolah. 

 


