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Lampiran I. Daftar Terjemah 

No. BAB Hal. Kutipan Terjemah 

1. 1 1 Q.S. Al-Baqarah 

132-133 

132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan 

ucapan itu kepada anak-anaknya, 
demikian pula Ya´qub. (Ibrahim 

berkata): "Hai anak-anakku! 
Sesungguhnya Allah telah memilih 
agama ini bagimu, maka janganlah 

kamu mati kecuali dalam memeluk 
agama Islam" 

133. Adakah kamu hadir ketika 
Ya´qub kedatangan (tanda-tanda) 
maut, ketika ia berkata kepada anak-

anaknya: "Apa yang kamu sembah 
sepeninggalku?" Mereka menjawab: 

"Kami akan menyembah Tuhanmu 
dan Tuhan nenek moyangmu, 
Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) 

Tuhan Yang Maha Esa dan kami 
hanya tunduk patuh kepada-Nya" 

2. 1 5 Stereotipe Jalan pintas yang dilakukan untuk 

menyederhanakan hal-hal yang 
kompleks 

3. 1 6 Children Friendly 

School 

Sekolah ramah anak 

4. 1 6 Qoriyyah Thoyyibah Desa yang baik 

5. 1 11 Severe acute 
respiratory syndrome 
corona virus 2 

Virus Corona 

6.  18 home visit Layanan bimbingan dan konseling 
yang dilakukan oleh guru dengan 
mengunjungi rumah siswa 

7. 2 33 Stakeholder Kumpulan individu yang bergabung 

dan mempunyai komitmen yang 
sama untuk mencapai tujuan 

bersama. 

8. 2 38 Joyful Learning Cara belajar yang menyenangkan 

9. 2 38 Interactional Process Prinsip menekankan pada interaksi 
aktif siswa dengan teman, guru dan 
lingkungan 

10. 2 38 Communication 
Process 

Prinsip menekankan siswa 
mengkomunikasikan pengalaman 
belajarnya dengan guru dan teman 

mereka. 

11. 2 38 Reflection process Prinsip menekankan pada siswa agar 
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mengingat kembali apa yang telah 
mereka pelajari dan apa yang telah 

dilakukan 

12. 2 38 Exploration Process Prinsip menekankan siswa secara 
langsung melakukan kegiatan seperti 

observasi, demonstrasi, interview 
dan experimen 

13. 2 39 Child Friendly 
Teaching  Model 

Model pembelajaran yang berbasis 3 
P (Provisi, Proteksi dan Partisipasi) 

14. 2 44 Studi Preliminary Paparan data pra tindakan 

15. 2 50 Reward Imbalan 

16. 2 51 Education For All Pendidikan untuk semua 

17. 2 51 Millenium 
Development Goals 

Hasil deklarasi kesepakatan para 
kepala negara beserta 189 negara 
dari anggota PBB. 

18. 2 51 World Fit For 
Children 

Masa keemasan perkembangan anak 

19. 3 60 Whatsapp Aplikasi layanan bertukar pesan 

20. 3 63 Triangulasi Teknik pengumpulan data yang 
beragam 

21. 3 64 Data reduction Reduksi data 

22. 3 64 Data Display Penyajian data 

23. 3 65 Conclusion 
Drawing/Verification 

Penarikan kesimpulan 

24. 4 80 Handphone Alat komunikasi 
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Lampiran II. Pedoman Wawancara Yang Telah Direduksi 

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Observasi  

Observasi digunakan penulis untuk mengetahui : 

1. Proses belajar mengajar di SDN Rantau Kiwa 1 melalui daring. 

2. Mengetahui letak geografis SDN Rantau Kiwa 1. 

3. Mengetahui sarana dan prasarana di SDN Rantau Kiwa 1. 

Peneliti melakukan observasi di SDN Rantau Kiwa 1 secara turun 

langsung ke lapangan pada hari kamis, 08 Oktober 2020, berikut beberapa 

aspek yang diamati di lapangan: 

No
. 

Aspek yang diamati Ya Tida
k 

Keterangan 

 Observasi non fisik    

1. Sekolah telah mempunyai 

pengelola program 
sekolah ramah anak. 

√  Pengelola program sekolah 

ramah anak dipimpin 
langsung oleh ibu hj. Siti 

jamidah, S. Pd, M. M. 

3. Sekolah memiliki TIM 
pelaksana program 
sekolah ramah anak. 

√  Berupa struktur tim. 

4. Sekolah memiliki 
kebijakan anti kekerasan 
terhadap semua warga 

sekolah. 

√  Terlampir di dalam surat 
keputusan yang diberikan 
kepada SDN Rantau Kiwa 1 

oleh Bupati Kabupaten Tapin. 

5. Sekolah memiliki tata 
tertib yang menjunjung 

hak-hak anak. 

√  Tata tertib dipajang di luar 
kelas dan di dalam kelas 

dengan berukuran cukup 
besar. 

6. Semua peraturan dibuat 
dengan partisipasi anak. 

√  Semua peraturan yang dibuat 
melibatkan partisipasi anak. 

7. Semua warga sekolah 

dibiasakan untuk 
menerapkan 5S (senyum, 

salam, sapa, sopan dan 
santun). 

√  Sudah diterapkan sebelum 

SDN Rantau Kiwa 1 di 
tetapkan menjadi sekolah 

ramah anak. 
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8. Anak yang 
membuat/mengalami 

masalah di dalam/di luar 
sekolah akan didampingi 
langsung oleh pihak 

sekolah. 

√  Semua anak akan 
mendapatkan pendampingan 

langsung oleh pihak sekolah. 

9. Proses pembelajaran yang 
menyenangkan. 

√  Proses pembelajaran yang 
dilaksanakan saat pandemi 

covid-19 dilakukan secara 
daring yaitu dengan aplikasi 

whatsapp grup dan google 
clasroom. 

10. Tenaga pendidik memiliki 
kedekatan dengan siswa 

sehingga bisa menjadi 
teman untuk siswa. 

√  Semua warga sekolah tidak 
ada memiliki sifat yang 

terbuka serta ramah. 

11. Memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 
bertanya. 

√  Diberikan penjelasan kapan 

saja dibutuhkan. 

12. Membiasakan saling 

menghormati kepada yang 
lebih tua dan saling 
menyayangi terhadap 

sesama. 

√  Telah diterapkan dalam setiap 

kegiatan yang ada di SDN 
Rantau Kiwa 1. 

13. Kegiatan-kegiatan yang 
berlandaskan ramah anak 

sudah diterapkan. 

√  Telah diterapkan dalam setiap 
kegiatan yang ada di SDN 

Rantau Kiwa 1. 

 Observasi fisik    

1. Lingkungan dan 
infrastruktur yang aman, 
nyaman, sehat, bersih 

serta aksesibel yang 
memenuhi SNI konstruksi 

dan bangunan. 

√  Memadai. 

2.  Program dan fasilitas 
kesehatan di sekolah. 

√  Ruangan UKS yang belum 
sepenuhnya memiliki fasilitas 

yang lengkap namun masih 
dalam proses pelengkapan 
fasilitas kesehatan di SDN 

Rantau Kiwa 1. 

3. Sekolah memiliki sarana 
dan prasarana yang 

memadai. 

√  Memadai. 

4. sekolah tidak berada 
didekat jalan raya dan 
pabrik. 

√  Lokasi berada jauh dari 
keramaian. 
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5. Tersedia lapangan untuk 
kegiatan sekolah dan 

evakuasi bencana. 

√  Memadai dengan ukuran 
lapangan yang luas. 

6. Adanya 
simbol/tanda/rambu 

terkait program ramah 
anak. 

√  Ditempel ditiap sudut-sudut 
sekolah. 

7. Penataan kelas tidak 
membuat siswa jenuh. 

√  Fasilitas yang bagus didalam 
kelas sesuai dengan standar 

sekolah ramah anak. 

8. Adanya toilet yang bersih 
dan air yang bersih serta 

toilet yang tidak 
bercampur antara siswa 
laki-laki dan perempuan. 

√  Toilet untuk siswa laki-laki, 
perempuan serta guru yang 

terpisah. 

9. Ruangan kelas yang 
memiliki ventilasi udara 
dan kipas angin 

√  Memadai, ventilasi udara ada, 
jendela ada serta kipas angin 
di setiap ruangan kelas. 

 

B. Pedoman Wawancara Untuk Kepala Sekolah SDN Rantau Kiwa 1 

Tujuan : untuk mengetahui implementasi Program Sekolah Ramah Anak 

di SDN Rantau Kiwa 1. 

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah SDN Rantau 

Kiwa 1 pada hari rabu, 06 juni 2021, pukul 09.00 WITA, bertempat 

dikantor kepala sekolah. 

Pertanyaan Panduan: 

1. Kepala Sekolah 

Identitas Diri: 

Nama : Hj. Siti Jamidah, S. Pd. M.M 

Jabatan : Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab Program Sekolah 

Ramah Anak 

Agama : Islam 
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Pekerjaan : PNS 

Alamat : Jl. Kesuma Giri, Rt. 06, Rangda Malingkung, Tapin Utara, 

Tapin. 

Pendidikan terakhir : S2 Manajemen Pendidikan 

Pertanyaan Peneliti : 

1. Berapa lama ibu menjabat sebagai kepala sekolah SDN Rantau 

Kiwa 1 ? 

Jawab : saya menjabat menjadi kepala sekolah di SDN Rantau 

Kiwa 1 sejak tahun 2011. 

2. Bagaimana sejarah berdirinya sekolah SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : SDN Rantau Kiwa 1 berdiri sejak tahun 1920. 

3. Menurut ibu Apa itu Sekolah Ramah Anak ? 

Jawab : sekolah ramah anak dari segi sarana dan prasarana jelas 

tidak membahayakan bagi anak ataupun mencelakakan anak, dari 

segi pelayanan itu tidak membeda-bedakan setiap anak dengan 

menerapkan 5S senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 

4. Apa yang menjadi latar belakang penyelenggaraan Sekolah Ramah 

Anak SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : latar belakang penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak SDN 

Rantau Kiwa 1 itu dialawali ditunjukknya sekolah ini dari DPA3 

sebagai pelaksana sekolah ramah anak dan diberikan surat 

keterangan, karena dilihat dari sarana dan prasarana serta kegiatan 

yang telah dilaksanakan di SDN Rantau Kiwa 1 ini. 
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5. Apakah ada sosialisasi program sekolah ramah anak ? 

Jawab : sosialisasi ada diadakan di aula kantor camat dan di 

pendopo, pada sosialisasi itu diberikan penjelasan tentang apa itu 

sekolah ramah anak. 

6. Bagaimana implementasi program sekolah ramah anak di SDN 

Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : pengimplementasian program sekolah ramah anak di SDN 

Rantau Kiwa 1 ini dapat dikatakan lancar karena sebelum sekolah 

ini menerapkan program sekolah ramah anak kegiatan-kegiatan 

yang mengarah kepada sekolah ramah anak sudah diterapkan 

sehingga setelah sekolah SDN Rantau Kiwa 1 ditetapkan menjadi 

sekolah ramah anak maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu 

melanjutkan kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. 

7. Program apa saja yang secara khusus diarahkan dalam rangka 

implementasi program sekolah ramah anak SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : program khusus sekolah ramah anak di SDN Rantau Kiwa 

1 yaitu sambut gerbang, guru setiap harinya akan menyambut siswa 

sebelum memasuki lingkungan sekolah. Setiap harinya di adakan 

piket untuk menyambut siswa yang datang ke sekolah setiap 

harinya, guna untuk menjalin tali keakraban sehingga anak merasa 

nyaman di sekolah, serta penerapan 5S senyum, salam, sapa, sopan 

dan santun serta kantin kejujuran  agar bertujuan untuk 

menanamkan akhlak yang terpuji kepada semua warga sekolah. 
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8. Apa saja kegiatan yang diterapkan dalam pengembangan Sekolah 

Ramah Anak SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : kegiatan yang diterapkan dalam pengembangan Sekolah  

Ramah Anak SDN Rantau Kiwa 1 meliputi upacara bendera, shalat 

sunnah dhuha, senam dan jumat taqwa dengan diisi membaca surah 

yasin bersama, asmaul husna, menampilkan kreatifitas anak 

berbasis islami serta di akhiri dengan makan bersama. 

9. Apa saja sarana dan prasarana untuk menunjang Program Sekolah 

Ramah Anak di SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : sarana dan prasarana yang berada di SDN Rantau Kiwa 1 

dapat dikatakan memadai dikarenakan sekolah ini menempati 

gedung baru sehingga fasilitas di dalamnya pun semua baru dari 

ruang kelas, ruang guru, laboratorium, wc siswa laki-laki dan 

perempuan, wc guru, pos keamanan, kantor kepala sekolah, kantor 

guru, ruang tata usaha, kantin kejujuran serta lingkungan yang 

semuanya dikelilingi pagar dan berada dilingkungan yang tidak 

bising. 

10.Bagaimana sumber daya manusia (SDM) di SDN Rantau Kiwa 1 

dalam mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak ?  

Jawab : sumber daya manusia yang ada di SDN Rantau Kiwa 1 

sudah sangat memadai dari para guru serta pegawai yang sudah 

bergelar sarjana serta memiliki sertifikasi. 



116 
 

116 
 

11. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepala Sekolah 

dalam mengingatkan guru-guru untuk menerapkan pembelajaran 

yang aktif, kreatif dan ramah anak ? 

Jawab : langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepala Sekolah 

dalam mengingatkan guru-guru untuk menerapkan pembelajaran 

yang aktif, kreatif dan ramah anak adalah dengan diadakannya 

rapat setiap bulan untuk mengevaluasi apa saja masalah ataupun 

hambatan yang mungkin terjadi dalam menerapkan pembelajaran 

yang aktif, kreatif dan ramah anak, sehingga dapat diselesaikan 

dengan secepat mungkin. 

12. Seperti apa tindakan yang diambil oleh guru untuk meberikan 

kenyamanan  dan kesehatan bagi anak di sekolah ? 

Jawab : kenyamanan yang diberikan guru terhadap para siswa 

dilakukan dengan disambut setiap paginya sebelum masuk sekolah 

agar terjalin hubungan yang baik sehingga anak merasa nyaman 

berada di sekolah, selalu memberikan pelayanan yang terbaik 

terhadap para siswa tanpa membeda-bedakan, namun dalam segi 

kesahatan belum sepenuhnya dapat dikatakan layak karena ruang 

UKS yang belum layak serta fasilitas di dalamnya belum memadai. 

13. Bagaimana jika ada pedagang yang berjualan di depan sekolah ? 

Jawab : dilakukan pengawasan terhadap makanan serta minuman 

yang dikonsumsi siswa, maka itu sekolah sudah menyiapkan kantin 

kejujuran yang telah diawasi oleh badan BPOM, selain 
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menyediakan makanan serta makanan yang sehat dan aman, kantin 

kejujuran ini juga menanamkan sifat jujur dari dalam diri anak itu 

sendiri. Oleh karena itu minim sekali para siswa membeli makanan 

dan minuman yang berada di luar lingkungan sekolah SDN Rantau 

Kiwa 1.   

14. Seperti apa kurikulum yang diterapkan di SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : kurikulum yang diterapkan di SDN Rantau Kiwa 1 adalah 

kurikulum 2013. 

15. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam 

pengimplementasian program sekolah ramah anak SDN Rantau 

Kiwa 1 ? 

Jawab : faktor yang menjadi pendukung dalam 

pengimplementasian program sekolah ramah anak SDN Rantau 

Kiwa 1 meliputi sarana prasrana yang dikatakan layak, tenaga guru 

serta kepegawaian yang berkompeten dalam menjalankan tugas-

tugasnya, dilingkungan sekolah yang selalu menerapkan tidak 

membeda-bedakan siswa dari latar belakang apapun. Kegiatan yang 

diterapkan sudah berjalan sebelum ditetapkan menjadi sekolah 

ramah anak, karena kegiatan yang dilakukan sudah mengarah 

kepada program sekolah ramah anak sehingga SDN Rantau Kiwa 1 

ditunjuk menjadi sekolah ramah anak. 
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16.  Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 

pengimplementasian program sekolah ramah anak SDN Rantau 

Kiwa 1 ? 

Jawab : penghambat dalam pengimplementasian program sekolah 

ramah anak SDN Rantau Kiwa 1 adalah belum layaknya fasilitas 

UKS karena ruangan yang digunakan pada saat ini itu gudang dan 

belum adanya peralatan yang memadai seperti kasur serta alat-alat 

kesehatan yang berada di UKS, namun kedepannya akan dilakukan 

perbaikan secepatnya. 

C. Pedoman Wawancara Untuk Guru SDN Rantau Kiwa 1 

Tujuan : untuk mengetahui implementasi Program Sekolah Ramah Anak 

di SDN Rantau Kiwa 1. 

Peneliti melakukan wawancara tim pelaksana program SRA 

sekaligus guru kelas di SDN Rantau Kiwa 1 pada hari rabu, 06 juni 2021, 

pukul 10. 00 WITA. 

Pertanyaan Panduan: 

2. Guru SDN Rantau Kiwa 1 

Identitas Diri: 

Nama : Hj. Rapikah, S. Pd. 

Jabatan : tim pelaksana program SRA dan guru kelas 5A 

Agama : islam 

Pekerjaan : PNS 

Alamat : Jl. Perintis Raya, Tapin Tengah, Kalimantan Selatan 
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Pendidikan terakhir : S1 

a. Pertanyaan Peneliti : 

1. Berapa lama anda menjadi guru SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : saya menjadi guru di SDN Rantau Kiwa 1 sejak tahun 

2014.  

2. Bagaimana respon anda ketika mengetahui bahwa sekolah 

SDN Rantau Kiwa 1 telah menerapkan program sekolah ramah 

anak ? kemudian apa motivasi anda mengajar di sekolah yang 

menerapkan program sekolah ramah anak? 

Jawab : kami menerapkan sekolah ramah anak itu baru 

beberapa tahun yang lewat, pencanangan dulu berawal dari ibu 

bupati di SDN Rantau Kiwa 2 akan tetapi malah penerapannya 

itu di SDN Rantau Kiwa 1 terlebih dahulu, karena kegiatan 

kami itu dilihat ketika setiap siswa datang kesekolah itu di 

sambut di depan gerbang sekolah. Pembiasaan pada anak untuk 

selalu hormat kepada guru dan kepada orang tua. Motivasi 

untuk mendidik anak supaya lebih bagus, karena sekolah 

merupakan tulak ukur, karena semua yang didapat di sekolah 

itu akan diterapkan juga dirumah jadi ditanamkan pembiasaan 

yang bersangkutan dengan ramah anak, sehingga anak terbiasa 

untuk berbuat baik kepada orang yang lebih tua ataupun 

dengan teman sejawat. 

3. Menurut anda apa itu sekolah ramah anak ? 
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Jawab : secara pribadi sekolah ramah anak itu adalah tidak 

membeda-bedakan semua anak dari latar belakang keluarga 

apapun dan menciptakan suatu pembiasaan yang bersifat baik 

kepada setiap anak. 

4. Bagaimana pengimplementasian program sekolah ramah anak 

di SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : pengimplementasian program sekolah ramah anak di 

SDN Rantau Kiwa ini hanya meneruskan program yang sudah 

berjalan sebelumnya, karena SDN Rantau Kiwa 1 di tunjuk 

menjadi sekolah yang menerapkan program sekolah ramah 

anak karena dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diterapkan di 

sekolah ini. 

5. Bagaimana komitmen guru dalam pelaksanaan program 

sekolah ramah anak di SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : komitmen kami dalam menerapkan pelaksanaan 

program sekolah ramah anak di SDN Rantau Kiwa 1 ini 

tentunya akan selalu dijaga, karena apa yang di peroleh di 

sekolah itu akan berdampak kedepannya bagi setiap siswa.  

6. Program apa saja yang diarahkan dalam rangka 

pengimlementasian program sekolah ramah anak di SDN 

Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : Program yang diarahkan dalam rangka 

pengimlementasian program sekolah ramah anak di SDN 
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Rantau Kiwa 1 ini meliputi sambut gerbang, dilanjutkan proses 

pembelajaran dikelas, makan bersama dan paling diutamakan 

untuk tidak memarahi siswa apabila melakukan kesalahan, 

semua siswa akan diberikan bimbingan dengan penuh kasih 

sayang. 

7. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah ramah anak ? 

Jawab : pada saat pandemi ini dilakukan dengan jarak jauh 

menggunakan whatsapp grup dan guru menjalin komunikasi 

yang baik terhadap siswa ataupun orang tua siswa untuk tetap 

meberikan pengawasan sehingga itu bisa menjadi masukan 

terhadap evaluasi dalam proses pembelajaran ataupun ada 

masalah yang di hadapi baik dari proses pembelajaran ataupun 

tindak kekerasan. 

8. Apa saja sarana dan prasarana dalam penunjang 

pengimlementasian program sekolah ramah anak di SDN 

Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : alhamdulillah  sarana dan prasarana yang berada di 

SDN Rantau Kiwa 1 dapat dikatakan cukup dikarenakan 

sekolah ini menempati gedung baru dan fasilitas di dalamnya 

pun hampir semua baru dari ruang kelas, ruang guru, 

laboratorium, wc siswa laki-laki dan perempuan, wc guru, pos 

keamanan, kantor kepala sekolah, kantor guru, ruang tata 

usaha, kantin kejujuran serta lingkungan yang semuanya 
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dikelilingi pagar dan berada dilingkungan yang tidak bising 

serta luas. 

9. Apa tindakan yang akan bapak/ibu lakukan dalam menghadapi 

anak yang bermasalah pada sekolah yang telah menerapkan 

program sekolah ramah anak ? 

Jawab : tindakan pertama yaitu berbicara dengan siswa yang 

bermasalah tanpa diketahui oleh siswa yang lain untuk 

meminimalisir diejek dan merasa malu dan diberikan naehat-

nasehat agar anak tidak mengulanginya lagi. Apabila masalah 

yang dilakukan anak masuk pada masalah yang tidak ringan 

maka akan memanggil orang tua siswa yang bersangkutan agar 

dapat mencari solusi yang tepat supaya anakpun tidak 

mengalami trauma. 

10.  Apakah siswa dilibatkan dalam pembuatan peraturan dan 

kebijakan di  dalam kelas ? 

Jawab : semua tata tertib yang diberlakukan dikelas itu pasti 

dirundingkan atau disepakati dengan semua siswa agar 

menghindari sifat keterpaksaan dalam menaati tata tertib dan 

konsekuensi apa yang didapatkan apabila melanggar. 

11.  Bagaimana interaksi antar guru dan siswa dalam konsep 

sekolah ramah anak di SDN Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : semua warga sekolah ditanamkan sifat saling 

menghormati dan interaksi yang ditekankan agar semua warga 
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sekolah dapat menjalin keakraban tanpa ada batas tua, muda 

ataupun latar belakang keluarga. Kegiatan-kegiatan yang 

diterapkanpun semuanya berasaskan kekeluargaan dan 

menanamkan akhlak terpuji bagi setiap warga sekolah. 

12.  Apa faktor penghambat dan pendukung dalam 

pengimplementasian program sekolah ramah anak di SDN  

Rantau Kiwa 1 ? 

Jawab : faktor penghambat dalam pengimplementasian 

program sekolah ramah anak di SDN  Rantau Kiwa 1 terdapat 

pada hilangnya pembiasaan hormat kepada orang yang lebih 

tua bagi siswa yang sudah berada di kelas tinggi karena anak 

biasanya mengikut-ngikut teman karena anak sudah mengalami 

pubertasi. Adapun faktor pendukung dalam 

pengimplementasian program sekolah ramah anak di SDN  

Rantau Kiwa 1 fasilitas sarana prasarana yang memadai serta 

tenaga pendidik dan kepegawaian yang semuanya berkompeten 

dalam menciptakan sekolah amah anak di SDN Rantau Kiwa 1.  

D. Pedoman Wawancara Untuk Siswa/Siswi SDN Rantau Kiwa 1 

Tujuan : untuk mengetahui implementasi Program Sekolah Ramah Anak 

di SDN Rantau Kiwa 1. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap siswa yang mengalami 

kekerasan di SDN Rantau Kiwa 1 pada hari kamis, 24 juni 2021, pukul 

10.00 WITA, bertempat di tempat tinggal siswa di Jl. Bupati H. Said Alwi. 
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Pertanyaan Panduan: 

1. Siswa/Siswi Rantau Kiwa 1 

Identitas Diri: 

Nama : Rizky Maisa Aditira  

Kelas : 2A 

Agama : Islam 

Umur : 8 Tahun 

Alamat : Jl. Bupati H. Said Alwi 

Pertanyaan Peneliti : 

1. Kamu sekarang duduk dikelas berapa ? 

Jawab : 2A 

2. Menurut kamu apa itu sekolah ramah anak ? 

Jawab : saya tidak tahu 

3. Apakah siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di SDN 

Rantau Kiwa 1 ? kalau dilibatkan contohnya seperti apa ? 

Jawab : ya, dikelas selalu ada kesepakatan dalam tata tertib, 

misalnya apabila melanggar berdiri kedepan kelas dengan sudah 

disepakati bersama dalam pembuatan tata tertib. 

4. Bagaimana menurut kamu tentang sikap guru terhadap murid di 

sekolah  ini ? 

Jawab : sikap ibu guru dan bapak guru baik kepada semua. 

5. Pernahkah kamu mengalami tindak kekerasan di sekolah ? seperti 

apa ? 
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Jawab : pernah dicubit teman dan di ejek karena saya memiliki 

postur badan yang besar daripada teman-teman yang lain. 

6. Bentuk kekerasan seperti apa yang pernah kamu alami ? 

Jawab : disakiti secara fisik (dicubit) dan dibeda-bedakan. 

7. Bagaimana cara mengajar guru di kelas ? apakah kamu suka 

dengan cara mengajar gurumu ? 

Jawab : kadang saya merasa menyenangkan tapi juga kadang 

merasakan membosankan. 

8. Kapan kekerasan itu terjadi ? 

Jawab : 23 Oktober 2020. 

9. Kekerasan dilakukan oleh siapa ? 

Jawab : dilakukan teman sepermainan dilingkungan rumah. 

10.Apakah di sekolah sudah menjamin hak-hak anak dalam 

pendidikan ? 

Jawab: sudah 

11. Apakah kamu pernah mengalami diskriminasi (gender, suku  

bangsa, agama, latar belakang keluarga) di sekolah maupun diluar 

sekolah ? 

Jawab: pernah, kadang-kadang diperlakukan berbeda oleh teman 

dikarenakan saya berbadan gemuk dibandingkan teman-teman yang 

lain. 

12. Apakah di lingkungan sekolah SDN Rantau Kiwa 1 sudah  

menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak? 
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Jawab: sudah, lingkungan di sekolah sangat nyaman dan 

sekolahnya bagus. 

13. Apakah di sekolah menyediakan penyaluran pengekspresian bakat  

dan minat anak dalam semua hal? 

Jawab: ada, dibimbing oleh guru langsung sesuai yang diminati. 

14. Apakah guru sangat mementingkan keterbukaan terhadap siswa di  

sekolah? 

Jawab: ya, ibu dan bapak guru semuanya baik. 

15. Apabila ada anak yang melakukan pelanggaran hukum, bagaimana  

konsekuensi yang didapatkan? 

Jawab: hukuman yang didapatkan apabila melanggar tata tertib itu 

sudah disepakati bersama dan diberikan bimbingan oleh guru untuk 

tidak mengulanginya lagi. 

2. Siswa/Siswi Rantau Kiwa 1 

Peneliti melakukan wawancara terhadap siswa yang mengalami 

kekerasan kedua di SDN Rantau Kiwa 1 pada hari kamis, 24 juni 2021, 

pukul 11.00 WITA, bertempat di tempat tinggal siswa di Jl. Datu 

Suban. 

Identitas Diri: 

Nama : Muhammad Haidir Ali  

Kelas : 5A 

Agama : Islam 

Umur : 11 Tahun 
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Alamat : Jl. Datu Suban 

Pertanyaan Peneliti : 

16.Kamu sekarang duduk dikelas berapa ? 

Jawab : 5A 

17.Menurut kamu apa itu sekolah ramah anak ? 

Jawab : saya tidak tahu 

18.Apakah siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di SDN 

Rantau Kiwa 1 ? kalau dilibatkan contohnya seperti apa ? 

Jawab : ya, apabila ibu guru menjelaskan tata tertib itu kami 

diminta untuk menerima atau tidak konsekuensi yang diberikan 

apabila kami melanggar, jadi tata tertib di sekolah sesuai 

kesepakatan bersama. 

19.Bagaimana menurut kamu tentang sikap guru terhadap murid di 

sekolah  ini ? 

Jawab : sikap ibu guru dan bapak guru baik dan ramah kepada 

semua. 

20.Pernahkah kamu mengalami tindak kekerasan di sekolah ? seperti 

apa ? 

Jawab : pernah, berkelahi dengan teman karena saling mengolok-

ngolok. 

21.Bentuk kekerasan seperti apa yang pernah kamu alami ? 

Jawab : kekerasan (berkelahi) dan diolok-olok secara terus menerus 

(kekerasan psikis). 
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22.Bagaimana cara mengajar guru di kelas ? apakah kamu suka 

dengan cara mengajar gurumu ? 

Jawab : kadang saya mengasyikkan tapi juga kadang merasakan 

membosankan.  

23.Kapan kekerasan itu terjadi ? 

Jawab : 04 Februari 2021. 

24.Kekerasan dilakukan oleh siapa ? 

Jawab : oleh teman sekelas yang bernama Muhammad Maulana 

Ibrahim. 

25. Apakah di sekolah sudah menjamin hak-hak anak dalam 

pendidikan ? 

Jawab: sudah, banyak kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat 

dan bakat anak. 

26. Apakah kamu pernah mengalami diskriminasi (gender, suku  

bangsa, agama, latar belakang keluarga) di sekolah maupun diluar 

sekolah ? 

Jawab: tidak pernah. 

27. Apakah di lingkungan sekolah SDN Rantau Kiwa 1 sudah  

menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak? 

Jawab: sudah, fasilitas semua bagus dan lingkungan yang nyaman 

bagi anak. 

28. Apakah di sekolah menyediakan penyaluran pengekspresian bakat  

dan minat anak dalam semua hal? 
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Jawab: ada, sesuai bakat dan minat yg diminati akan disalurkan 

melalui kegiatan-kegiatan yang sudah ada dengan dibantu oleh 

guru. 

29. Apakah guru sangat mementingkan keterbukaan terhadap siswa di  

sekolah? 

Jawab: ya, guru di sekolah ramah semua. 

30. Apabila ada anak yang melakukan pelanggaran hukum, bagaimana  

konsekuensi yang didapatkan? 

Jawab: konsekuensi yang diberikan sudah disepakati sebelumnya 

saat pembuatan peraturan oleh semua siswa. 
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Lampiran III. Surat Keputusan Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten 

Tapin  
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Lampiran IV. Foto-Foto 

 

Wawancara dengan kepala sekolah dan penanggung jawab program sekolah 

ramah anak di SDN Rantau Kiwa 1 ibu Hj. Siti Jamidah, S. Pd., M. M. 

 

 

Wawancara dengan ibu Hj. Rapikah selaku wali kelas 5b dan tim pembimbing 

sekolah ramah anak di SDN rantau Kiwa 1. 



132 
 

132 
 

 

Wawancara dengan anak yang mengalami kekerasan pada masa Covid-19 

 

Lingkungan SDN Rantau Kiwa 1 
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Lampiran V. Surat Permohonan Mengajukan Proposal Penelitian 
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Lampiran VI. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi  
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Lampiran VII. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar 

 

 

 

Lampiran VIII Catatan Seminar Proposal Skripsi 
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Lampiran VIII. Surat Izin Riset 
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Lampiran IX. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Tapin 
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Lampiran X. Surat Keterangan Telah Selesai Riset 

      PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 
DINAS PENDIDIKAN 

SDN RANTAU KIWA 1 
NSS : 101150407001  NPSN : 30301436 

TERAKREDITAS I A 

Alamat: Jl. Bupati H. Said Alwi Kel. Rantau Kiwa Tapin Utara Kode Pos 71111 

 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor : 442/056-SD/2021 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama    : Hj. Siti Jamidah, S,Pd., M.M 
NIP    : 196802061988042001 

Jabatan    : Kepala Sekolah Dasar Negeri Rantau Kiwa 1 
 
 

Menerangkan bahwa   ; 
 

Nama Siswa   : Lisa Mutia Ningsih 
NIM    : 170102070217   :  
Semester   : VIII/8 

Universitas   : UIN ANTASARI BANJARMASIN 
 

Yang namanya tersebut di atas adalah benar telah melaksanakan Riset / Penelitian 
pada SDN Rantau Kiwa 1 kabupaten Tapin dari tanggal  23 Juni 2021 s/d 23 Juli 
2021, dengan Judul “ IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH 

ANAK DI SDN RANTAU KIWA 1 DALAM PENANGGULANGAN 
KEKERASAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID 19.” Demikian Surat 

keterangan ini dibuat, kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

 
Banjarmasin, 23 Juli 2021 

Kepala, 
 
 

 
 

 

Hj. Siti Jamidah, S,Pd., M.M  

NIP. 196802061988042001 
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Lampiran XI.  DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap   : Lisa Mutia Ningsih 

2. Tempat dan  Tanggal lahir  : Tapin, 15 Mei 1999 
3. Agama    : Islam 
4. Kebangsaan    : Indonesia 

5. Status Perkawinan   : Belum Menikah 
6. Alamat    : Jl. K.H Mahrudin Durait Rt. 5 Rw. 3, Kec.  

Tapin Selatan, Kab. Tapin. 
7. Riwayat Pendidikan 

a. MIN Purut    : Lulusan Tahun 2011 

b. MTS Assunniyah   : Lulusan Tahun 2014 
c. MAN 1 Tapin   : Lulusan Tahun 2017 

8. Pengalaman Organisasi  : LPPI Annisa, Pepelangsih Tapin 
9. Orang Tua   : 

Ayah     : Masrani 

Pekerjaan    : Wiraswasta 
Alamat    : Jl. K.H Mahrudin Durait Rt. 5 Rw. 3, Kec.  

Tapin Selatan, Kab. Tapin. 
Nama Ibu    : Fitriah 
Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

10. Saudara   : Siti Khadijah dan Muhammad Hafiz 
Alamat    : Jl. K.H Mahrudin Durait Rt. 5 Rw. 3, Kec.  

Tapin Selatan, Kab. Tapin. 
 

 

Banjarmasin, 15 Desember 2021 

  Penulis        

         

 

 

 

Lisa Mutia Ningsih 

NIM : 170102070217 

  

 

 


