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SARI 

Muitasari, S. 2016. Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam 

Mengembangkan Kecakapan Hidup (Studi Kasus Anak Korban Kekerasan Di 

Yayasan Setara Semarang). Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas 

Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Totok Rochana, MA, Nurul 

Fatimah, S.Pd, M.Si. 175hal. 

Kata Kunci :  Implementasi, Sekolah Ramah Anak, Kecakapan Hidup 

Fenomena kekerasan pada anak membuat Yayasan Setara melakukan 

upaya dalam menanggulanginya melalui program Sekolah Ramah Anak 

(SRA).Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi program Sekolah 

Ramah Anak (SRA) dalam mengembangkan kecakapan hidup pada anak korban 

kekerasan di Yayasan Setara, bentuk kecakapan hidup yang muncul dan faktor 

pendukung dan penghambat dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

adalah Yayasan Setara Semarang, dengan subjek penelitian yaitu anak-anak 

korban kekerasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Uji keabsahan data 

menggunakan triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/menarik 

kesimpulan. Penulis menggunakan teori pendidikan kritis dari Paulo Freire. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi program Sekolah 

Ramah Anak sebagai upaya menjamin hak-hak anak korban kekerasan yang 

merupakan anak yang mengalami penindasan, berdasarkan teori pendidikan kritis 

dibagi menjad dua tahap diantaranya Pertama, penyadaran (consientazation) 

dibentuk kegiatan kelompok anak dengan memberikan pendidikan yang 

berdasarkan pada pengenalan realitas diri manusia dari materi sosialisasi, edukasi 

dan keterampilan. 2) Kedua, pemanusiaan manusia (Humanization), setelah 

mendapatkan pendampingan melalui kegiatan forum guru, forum orang tua dan 

kegiatan anak. Anak mendapatkan pemahaman dan mengetahui hak-haknya serta 

berhak mendapatkan perlindungan, selain itu melalui materi yang telah dipahami 

akan muncul kecakapan hidup yang mampu memberi bekal dasar tentang nilai-

nilai kehidupan sehari-hari dalam aspek berfikir rasional, sosial dan keterampilan. 

3) Faktor pendukung implementasikan program Sekolah Ramah Anak yaitu 

dukungan pemerintah dan beberapa donatur dalam menjalankan program, 

kesadaran diri dari mengikuti program yang telah diselenggarakan oleh Yayasan 

Setara.Sedangkan faktor penghambat yaitu jadwal kegiatan yang diselenggarakan 

Yayasan Setara bersamaan dengan kegiatan sekolah, lingkungan sekitar rumah 

anak korban kekerasan, sarana dan prasarana kurang memadai dan minimnya 

kemampuan krativitas dari pengajar atau pendamping. Implementasi program 

Sekolah Ramah Anak kurang berjalan secara maksimal di pengaruhi oleh 

beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1) Bagi 

Yayasan Setara, memberikan peningkatan kualitas tenaga infrastruktur dan 

pembimbing, memaksimalkan sarana dan prasarana, pengembangan bakat dan 
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keterampilan ditingkatkan lagi. 2) Bagi Sekolah, dapat menghimbau orang tua 

wali untuk mengikuti kegiatan forum orang tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah 

kekerasan pada anak. Anak adalah amanah yang sekaligus karunia Tuhan yang 

Maha Esa, senantiasa kita jaga karena dalam dirinya melekat hakikat, martabat, 

dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.  

Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai tugas dalam 

pembangunan nasional. Penerus bangsa harus dapat tumbuh dan berkembang 

menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani, rohani, berpendidikan, bermoral dan 

memiliki akhlak yang terpuji. Untuk mewujudkan kondisi seperti yang diinginkan 

maka perlu adanya kasih sayang dan pembinaan. Agar setiap anak kelak mampu 

memikul tanggungjawab, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik mental sosial, dan berakhlak 

mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan 

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi. 

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikat 
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Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan bangsa dan 

bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, 

sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Undang-Undang Perlindungan Anak 

No.23 2003:34). 

Setiap anak yang mendapatkan kekerasan berhak mendapatkan 

perlindungan sebagaiman yang disebutkan dalam Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 4,5,6 yang berbunyi: “Perlindungan 

adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban 

yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 

penetapan pengadilan. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang 

langsung diberikan oleh kepolisian atau pihak lain, sebelum di keluarkannya 

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”. 

Fenomena kekerasan kian meningkat, terutama kasus tindakan kekerasan 

yang terjadi di lingkungan sosial anak. Komnas Perlindungan Anak mencatat 

kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI 

(Komisi Pelindung Anak Indonesia) dari tahun 2001 sampai 2014, terjadi 

peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 

terjadi 3512 kasus, 2013 terdapat 4311 kasus, 2014 terdapat 5066 kasus dan tahun 

2015 terdapat 6006 kasus. Anak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan 

dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, 



3 
 

 
 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. KPAI mengevaluasi kasus 

kekerasan pada tahun 2012 menunjukkan 91 persen anak menjadi korban 

kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6 persen di lingkungan sekolah dan 17,9 

persen di lingkungan masyarakat. Sedangkan 78,3 persen anak menjadi pelaku 

kekerasan dan sebagian besar karena mereka pernah menjadi korban kekerasan 

sebelumnya atau pernah melihat kekerasan dilakukan kepada anak lain dan 

menirunya. (Harianterbit.com) 

Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena 

kekerasan yang terjadi terhadap anak sangat beragam, baik dari segi usia korban, 

pelaku, hingga penyebabnya. Kasus nyata juga tentang kekerasan yang terjadi 

pada siswa SD 03 Kalicari Semarang yang dilakukan oleh oknum sekolah, 5 siswa 

SD mendapat perlakuan kasar dari gurunya saat pembelajaran berlangsung di 

kelas, seperti siswa mulutnya ditampar, perutnya dicubit dan di umpat 

menggunakan kata kotor dan kasar (Metrosemarang.com). Kondisi anak yang 

menjadi korban kekerasan cenderung mengalami perubahan pada emosi dan 

perilakunya sehingga perlu adanya lembaga yang berperan mengentaskannya. 

Berkaitan dengan kasus-kasus tentang kekerasan anak, terdapat lembaga-

lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah tersebut 

baik lembaga pemerintah dan non-pemerintah (NGO) atau LSM. Pada umumnya 

LSM mempunyai konsep dalam hal menangani anak jalanan maupun anak korban 

kekerasan. Konsep tesebut secara tidak langsung adalah merupakan konsep 

pengembangan yang mempunyai prinsip suatu gerakan yang telah dirancang 

untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif 
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dan jika memungkinkan berdasarkan inisiatif masyarakat. Hal ini meliputi 

berbagai kegiatan pembangunan di tingkat distrik, baik dilakukan oleh pemerintah 

maupun lembaga-lembaga non pemerintah, pengembangan masyarakat harus 

dilakukan melalui gerakan-gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan 

dengan pemerintah lokal terdekat. 

Perkembangan LSM yang begitu pesat terlihat dalam kurun waktu 1970-an, 

hal ini dapat dijelaskan seiring dengan dijalankannya pembangunan berencana 

oleh pemerintahan orde baru dengan maksud ikut serta melaksanakan 

pembangunan diluar sektor Negara. Perkembangan LSM yang begitu pesat 

terlihat pada tahun 1985 yakni jumlah LSM masih sekitar 3.225 organisasi. Tahun 

1990 jumlah LSM meningkat menjadi 8.720 organisasi yang tercatat sebagai 

LSM, itu baru yang tercatat dan terdaftar, sementara LSM yang tidak mau 

mendaftarkan dirinya juga tidak sedikit. Tumbuh menjamurnya puluhan ribu LSM 

di era reformasi merupakan fenomena yang menarik. Pertumbuhan LSM itu di 

satu sisi dianggap simbol kebangkitan masyarakat didalam  memperjuangkan hak-

haknya.  

Dari segi kuantitas, LSM berkembang begitu pesat dan sangat 

mengesankan, namun dari segi kualitas perlu dipertanyakan peranan mereka 

sebagai salah satu bentuk organisasi masyarakt sipil. Fakih (2004:34) menyatakan 

jika dalam masa tahun 1970-an kebanyakan kegiatan LSM lebih difokuskan 

sebagaimana bekerja dengan rakyat ditingkat akar rumput dengan melakukan 

kerja pengembangan masyarakat (Community Development), maka dalam tahun 

1980-an bentuk perjuangan menjadi lebih beragam dari perjuangan lokal hingga 
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jenis advokasi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sejumlah 

aktivis LSM bahkan mulai mengkhususkan diri melakukan kerja advokasi politik 

untuk perubahan kebijakan yang dalam banyak menifestasinya dilakukan dengan 

membuat berbagai statement politik, lobi, petisi, protes dan demonstrasi. 

Penanganan masalah anak jalanan dan anak korban kekerasan di kota 

Semarang sudah diupayakan baik oleh pemerintah, maupun masyarakat antara 

lain melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). RPSA di kota Semarang 

di Kota Semarang yang telah bekerjasama dengan Dinas Sosial propinsi Jawa 

Tengah yaitu RPSA Mutiara, Pelangi, Anak Bangsa, Putra Mandiri, Tunas 

Harapan, dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan 

memberikan beasiswa dan pelatihan kewirausahaan. Penanganan anak korban 

kekerasan maupun anak jalanan belum semua dapat ditangani, bahkan yang sudah 

tertangani pun ada yang masih kembali lagi menjadi anak jalanan. Akibat dari 

adanya tindak kekerasan bisa menimbulkan masalah sangat kompleks yang tidak 

saja menjadi masalah bagi individu yang bersangkutan, melainkan juga bagi 

keluarga klien masyarakat bahkan menjadi masalah negara (nasional dan 

internasional), karena kasus tindak kekerasan ini menyangkut masalah 

pelanggaran hak asasi manusia,  

Anak yang merupakan potensi sumber daya manusia yang akan meneruskan 

estafet kepemimpinan dan cita-cita perjuangan bangsa. Namun, kenyataan dalam 

fenomena kehidupan masyarakat banyak dijumpai berbagai masalah yang 

kompleks disandang oleh anak-anak seperti kasus-kasus diatas. Hal ini menurut 

Vinkelhor (dalam Suharto, 2015) pelecehan terhadap anak merupakan tindakan 
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yang membahayakan terhadap anak dan termasuk dihasilkan dari tindakan 

manusia yang dilarang, proksimat dan dicegah. Sanksi sosial atau kecaman sosial 

digunakan sebagai salah satu acara untuk mengurangi pelecahan sosial terhadap 

anak, jika melihat bahaya yang ditimbulkan akibat dari pelecehan terhadap anak. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa anak yang masuk kedalam kategori tertentu 

seperti anak yang mengalami kesehatan buruk, anak-anak yang tidak diinginkan 

kehadirannya, dan mereka yang lahir dengan keadaan sulit atau dengan kondisi 

sosial ekonomi yang rendah rentan terhadap penganiayaan di banyak negara. 

Bentuk pelecehan terhadap anak yaitu pemukulan orang tua terhadap anak, 

penelantaran selektif dan pelecehan seksual. Pekerja sosial bereperan dalam 

mengatasi masalah pelecehan dan diperlukan dukungan dari berbagai pihak 

terutama orang tua, masyarakat maupun pemerintah untuk kesejahteraan anak.  

Berkaitan dengan berbagai kasus-kasus kekerasan anak yang berkembang di 

kalangan masyarakat menimbulkan keprihatinan bagi semua pihak. Sehingga ada 

beberapa lembaga yang menangani permasalahan hak-hak anak, salah satunya 

Yayasan Setara yang merupakan organisasi yang bekerja untuk isu hak-hak anak 

sejak tahun 1993 yang dikenal aktif melakukan kampanye publik melalui berbagai 

media. Di awali dari isu anak jalanan yang secara intens dilakukan pada periode 

1993-1999, kemudian terfokus pada anak jalanan perempuan (1999-2002), 

selanjutnya isu eksploitasi seksual komersial terhadap Anak atau ESKA (2002-

2012) dan pada periode yang bersamaan juga melakukan penanganan promosi 

atau isu perdagangan anak (2000-2016), anak yang berkonflik dengan hukum dan 

anak  korban  kekerasan seksual (2005-2016), dan pada tahun 2012-2013 secara 
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intens melakukan upaya penghapusan kekerasan di lingkungan keluarga dan 

sekolah.  

Yayasan Setara merupakan lembaga sosial masyarakat yang mempunyai 

konsep orientasi program dalam hal penanganan anak korban kekerasan yang 

dikemas dengan  pendidikan non formal dan mengembangkan program Sekolah 

Ramah Anak (SRA) di Kota Semarang. Implementasi program Sekolah Ramah 

Anak bekerjasama dengan Sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga formal 

dimana peserta didik dapat memperoleh ilmu, wawasan, pengalaman belajar yang 

mendukung untuk memperoleh masa depan yang cerah. Melalui sekolah mereka 

berharap dapat memperbaiki kehidupannya baik secara ekonomi, sosial, serta 

mendapatkan posisi dalam masyarakat. (Warni, at.al 2015). Perubahan  perilaku 

dapat dijumpai melalui sekolah, sehingga Yayasan Setara lebih memilih 

bekerjasama dengan sekolah untuk melakukan pendampingan berupa sosialisasi 

dalam menegakkan hak-hak anak.  Sekolah berperan sebagai reproduksi dan 

modernisasi pendidikan dalam mengajarkan nilai-nilai dan kebiasaan baru seperti 

orientasi keterampilan, kemandirian,  dan berpikir kritis. Melalui proses sosialisasi 

yang di dapatkan di sekolah individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan 

memahami peranan masing-masing di dalam tatanan sosial sehingga bertingkah 

laku sesuai dengan peranan sosial dan diharapkan dapat menaati peraturan norma-

norma sosial yang berada di masyarakat. 

Implementasi program Sekolah Ramah Anak oleh Yayasan Setara 

bekerjasama dengan 8 sekolah dasar yang berada di Semarang yaitu SDN 

Kuningan 1, SD Vincentius, SDN Kuningan 02, SDN Jomlang 03, SDN Jomlang 
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04, SD AI-Iman, SD Muhammadiyah 01, dan SD Servatius. Program yang 

dijalankan oleh Yayasan setara bertujuan dalam mengentaskan kekerasan pada 

anak yang bekerjasama dengan guru, orang tua untuk saling berkomitmen 

menentang kekerasan terhadap anak. Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) 

diharapkan sekolah menjadi tempat yang bebas dari diskrimanasi dan tempat 

nyaman untuk menuntut ilmu. Materi yang disampaikan dalam program ramah 

anak meliputi materi sosialisasi, materi edukasi dan materi keterampilan. Metode 

yang digunakan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Pendampingan 

bagi anak korban kekerasan dibekali karakter yang dapat mengubah pola berfkir 

dan tingkah laku anak korban kekerasan itu sendiri. Penanaman karakter 

kemandirian ini dapat membantu dalam pembentukan skill mereka di dalam 

kehidupan sehari-hari serta membantu memulihkan fungsi sosialnya di 

masyarakat. 

Kegiatan yang telah diprogramkan merupakan bentuk intervensi jangka 

panjang yang meliputi pendidikan, pengenalan nilai-nilai sosial di dalam 

masyarakat dan keterampilan dalam menggali potensi yang telah dimiliki oleh 

anak korban kekerasan. Penulis ingin mengetahui bentuk implementasi program 

Sekolah Ramah Anak yang telah dijalankan oleh Yayasan Setara serta hambatan 

dan pendukung dalam menjalankan program tersebut. Berdasarkan uraian di atas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH 

ANAK DALAM MENGEMBANGKAN KECAKAPAN HIDUP (Studi 

pendampingan anak korban kekerasan di Yayasan Setara Semarang). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan 

beberapa permasalahan yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini. 

Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam 

mengembangkan Kecakapan hidup pada anak korban kekerasan di Yayasan 

Setara?  

2. Apa keterampilan hidup yang muncul pada anak korban kekerasan setelah 

mengikuti program Sekolah Ramah Anak di Yayasan Setara? 

3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

implimentasi program Sekolah Ramah Anak dalam mengembangkan 

kecakapan hidup di Yayasan Setara? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut. Maka secara 

khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam 

mengembangkan kecakapan hidup pada anak korban kekerasan di Yayasan 

Setara. 

2. Untuk mengetahui keterampilan hidup yang muncul pada anak korban 

kekerasan setelah mengikuti program Sekolah Ramah Anak di Yayasan 

Setara  
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3. Untuk mengatahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam mengembangkan 

kecakapan hidup di Yayasan Setara. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibedakan atas dua, yakni 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan secara logis, terutama yang berkaitan dengan program Sekolah 

Ramah Anak sebagai upaya meningkatkan kecakapan hidup anak korban 

kekerasan pada Yayasan Setara Semarang. Selain itu juga, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah kepustakaan dan referensi khususnya sosiologi 

pendidikan yang berkaitan dengan program pendidikan keterampilan dalam 

meningkatkan kreativitas dan kemandirian anak korban kekerasan, agar dapat 

digunkan untuk salah satu bahan kajian dalam melakukan penelitian sejenis 

dimasa yang akan datang dan digunakan sebagai referensi belajar pada mata 

pelajaran sosiologi bagi siswa SMA terkait pembelajaran tentang lembaga non 

formal dan formal sebagai tempat sosialisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 
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a. Bagi Yayasan Setara 

Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan program yang telah 

dilakukan sehingga ada evaluasi penambahan program berguna bagi anak 

korban kekerasan di Yayasan Setara. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat diketahui masyarakat umum, baik 

masyarakat yang ada disekitar Yayasan Setara ataupun berbagai kalangan 

yang tertarik dan peduli terhadap anak korban kekerasan guna memberikan 

kontribusi baik moril maupun materiil agar terlaksananya program tersebut. 

c. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap pemerintah 

mengenai bentuk pendampingan bagi anak korban kekerasan yang ada di 

Indonesia. 

d. Bagi penulis 

Sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi dan Antropologi dapat menambah 

pengetahuan tentang Program Sekolah Ramah Anak sebagai upaya 

meningkatkan kecakapan hidup  anak korban kekerasan. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah digunakan untuk menghindari kesalahan persepsi atas 

penafsiran yang berbeda dari istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian 

ini yaitu Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam meningkatkan 

kecakapan hidup, maka perlu penegasan dan pembatasan beberapa istilah 

antara lain: 
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1. Implementasi 

Menurut Usman (2002:70), implemetasi bermuara pada aktivitas, aksi dan 

tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan 

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Menurut Setiawan (2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan, proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 

mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk 

melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang 

lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian demi terciptanya suatu tujuan 

yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi program Sekolah Ramah 

Anak dalam mengembangkan kecakapan hidup pada anak yang mengalami 

korban kekerasan di Yayasan Setara Semarang. 

2. Program Sekolah Ramah Anak  

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, 

memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, 

diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak 
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terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan 

(Kemenpp, 2014:8) 

Yayasan Setara merupakan salah satu lembaga yang mewadahi anak korban 

kekerasan melalui program Sekolah ramah Anak yang mempunyai tujuan 

memberikan pendidikan  yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan serta 

perlindungan. Bentuk program Sekolah Ramah Anak yang dimaksud adalah 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Setara dalam menjamin dan 

memenuhi hak anak melalui kegiatan forum guru, forum orang tua dan kegiatan 

kelompok anak.  

3. Pendidikan Kecakapan hidup (Life skills) 

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengambangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan (Ihsan, 2008:2). 

Sedangkan kecakapan hidup (life skills) adalah kemampuan yang diperlukan 

untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, dan masyarakat atau 

lingkungan dimana ia berada antara lain keterampilan mengambil keputusan, 

pemecahan masalah, berfikir kritis, berfikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, 

membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi dan 

mengatasi stres. (Anwar, 2004:54). Jadi Pendidikan Kecakapan hidup (life skill 

education) adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan serta potensi-potensi pembawaan sehingga dapat beradaptasi dan 

berinteraksi dengan orang lain, dan masyarakat atau lingkungan dimana ia berada 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. 
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Program Sekolah Ramah Anak yang telah dijalankan oleh pihak Yayasan 

Setara bertujuan untuk menolong anak korban kekerasan dari keterpurukan dan 

pengembalian keberfungsian sosial anak melalui pengembangan kecakapan hidup 

(life skill) agar dapat melaksanakan peranannya secara wajar di dalam masyarakat. 

Kecakapan hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan 

pendampingan berupa sosialisasi. Misalnya diberikan sosialisasi tentang Hak-hak 

anak sebagai bagian pentiang hak asasi manusia, dengan adanya sosialisasi 

tersebut maka anak yang mendapat pendampingan tersebut mampu berpikir dan 

sadar bahwa mereka berhak memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan 

pendidikan tanpa diskriminasi, kasih sayang yang penuh dari orang tua dan tempat 

yang nyaman di sekolah maupun di rumah. 

Harapan yang ingin dicapai setelah terlaksananya program Sekolah Ramah 

Anak dalam mengambangkan kecakapan hidup yaitu untuk mempersiapkan anak 

korban kekerasan memiliki kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang 

diperlukan dalam menjaga kelangsungan hidup dan mengembangkan dirinya, 

sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Anak Korban Kekerasan 

Menurut Suharto (2006) seorang anak bisa digolongkan sebagai korban 

kekerasan. Ada empat sudut yang bisa digunakan untuk melihatnya, yang pertama 

dari wujud fisiknya, yaitu fisiknya anak dilukai dengan cara dipukul-pukul 

sehingga mengakibatkan si anak menjadi cidera dan luka-luka. Kemudian secara 

psikis, seperti penyampaian kata-kata kotor, memperlihatkan buku atau cerita 

yang berbau pornografi. Adapun secara sosial yang membuat ruang gerak anak 
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menjadi sempit, anak dilarang-larang untuk bermain dengan teman tetangga, atau 

anak dikerjakan untuk mencari untuk mencari uang yang mengakibatkan waktu 

luang anak terabaikan dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan terhadap 

anak. Sedangkan dari tindakan pelecehan seksual yaitu dengan diraba-raba alat 

kemaluan si anak maka dengan begitu anak tersebut akan dikategorikan sebagai 

anak korban kekerasan. 

Penelitian ini akan melihat program Sekolah Ramah Anak yang telah di 

impimentasikan oleh pihak Yayasan setara dalam menangani anak korban 

kekerasan dengan mengembangkan kecakapan hidup pada anak anak dengan 

memberikan bekal besar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada anak-

anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan dari Yayasan Setara 

tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup 

dan terampil dalam menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga kelangsungan 

hidup dan perkembangannya. Anak korban kekerasan yang berada dalam 

pendampingan Yayasan Setara diantaranya anak-anak yang sudah mengalami 

kekerasan dan rentan dengan kekerasan di sekolah maupun lingkungan keluarga 

sehingga membutuhkan dampingan khusus agar dapat mengetahui hak-hak anak 

di dalam tatanan sosial dan mempu belajar berbagai hal yang menyangkut dengan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diminatinya, memanfaatkan 

pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

dapat membantu orang lain yang membutuhkannya. Setelah mengikuti program 

Sekolah Ramah Anak diharapkan dapat meningkatkan keterampilannya agar 

kemudian setelah dewasa dapat bertahan hidup yang sarat berkompetisi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

1. Deskripsi Teoritis 

Pada penelitian ini konsep dan kajian-kajian teoritik yang digunkan 

adalah Teori pendidikan kritis Paulo Freire dan konsep sekolah ramah anak 

dan kecakapan hidup. 

1.1  Teori Pendidikan Kritis 

Konsep pemikiran Paulo Freire (2007:9) tentang pendidikan lebih 

menonjolkan kemasalahan sosial. Sebagai realitas sosial, ilmu pengetahuan 

bukan barang yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, tetapi kemampuan 

atau keterampilan untuk melihat dan mengerti kenyataan melalui bahasa 

yang tepat. Pada tahap ini, secara tidak langsung, teori Freire membongkar 

positifisme ilmu pengetahuan Barat yang mengasumsikan bahwa 

pengetahuan adalah suatu yang positif, tetap dan pasti. Freire juga mengakui 

bahwa pendidikan juga merupakan momen kesadaran kritis manusia 

terhadap berbagai problem sosial yang ada dalam masyarakat. 

Poulo Freire (2007:20) telah menempatkan manusia dalam berbagai 

perannya sebagai subyek aktif. Baginya pendidikan merupakan sebuah 

proyek percobaan dan agen untuk melakukan perubahan guna membentuk 

masyarakat baru. Menjadikan pendidikan sebagai proyek percobaan, berarti 

berbicara tentang sistem politik kebudayaan (cultural politics) yang 

menyeluruh dan melampaui batas-batas teoritis dari doktrin politik tertentu, 
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serta berbicara tentang keterkaitan antara teori, kenyataan sosial dan makna 

emansipasi yang sebenarnya. Sejatinya, politik kebudayaan telah mewakili 

wacana politik yang mula-mula tujuannya untuk melawan semua bentuk 

dominasi baik yang bersifat subyektif maupun objektif, serta perjuangan 

untuk menciptakan pengetahuan, keterampilan dan bentuk-bentuk hubungan 

sosial yang menjamin adanya emansipasi sosial dan tentu juga emansipasi 

individu. 

Perubahan pendidikan merupakan wadah dan “surat perjanjian 

khusus” dengan masyarakat yang memegang dominasi untuk menentukan 

kehidupan sosial di masa mendatang. Bagi Freire, pendidikan juga memuat 

konsep sekolah. Sekolah yang berarti hanyalah salah satu bagian yang 

memang cukup penting dimana pendidikan mengambil tempat. Yakni 

dimana laki-laki dan perempuan menciptakan, sekaligus menjadi hasil, 

hubungan-hubungan sosial dan pedagogis. 

Realitas merupakan medium pembelajaran kritis bagi manusia. Dalam 

realitas tersebut seluruh potensi manusia berproses sama membentuk suatu 

kondisi kepribadian tertentu. Pendidikan merupakan ajang pertarungan antar 

berbagai ideologi yang membentuk sosial. Setiap bentuk praktik pendidikan 

secara politis adalah ruang yang diperebutkan. Jika demikian pendidikan 

tidak dapat dipisahkan dari pertarungan antar kepentingan. Pendidikan 

mengambil peranan dalam memproduksi dan menciptakan kehidupan 

umum, bukan hanya sekedar beradaptasi dengan realitas sosial. Dalam 

realitas sosial yang sangat kompleks telah di dapat bermacam-macam 
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masalah sosial mulai dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan dan 

sebagainya. 

Konsep pendidikan yang dihadapkan pada realitas sosial bukan berarti 

mencetak peserta didik menjadi robot atau mesin-mesin industri yang siap 

bekerja demi kepentingan”kapitalisme global”. Bila demikian yang terjadi, 

pendidikan justru akan menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya 

harus di merdekakan. Namun, pendidikan yang dihadapkan realitas sosial 

adalah pendidikan yang membangun kesadaran kritis peserta didik dalam 

mengahadapi realitas sosial.  

Pendidikan bagi Freire (2007:28) adalah jalan menuju pembebasan 

umat manusia yang permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama 

dalah masa dimana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka dan 

melalui praksis merubah kesadaran itu. Tahap kedua dibangun atas yang 

pertama dan meruapakan sebuah proses tindakan kultural yang memang 

benar-benar membebaskan. 

Tahap pertama dalam pendidikan pembebasan Paulo Freire 

penyadaran (consientization) akan ketertindasannya dari berbagai macam 

penindasan baik berupa pembodohan, perbudakan ganda, kebisuan dan 

monolog, sehingga ia dapat keluar dari kemelut menuju terciptanya manusia 

yang bebas, mereka tanpa penindasan. Maka penyadaran bukanlah tujuan 

sederhana yang harus dicapai tetapi merupakan tujuan puncak dari 

pendidikan untuk kaum tertindas. 
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Adapun tahap kedua dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas 

penyadaran itu dalam rangka pembudayaan sikap pemanusiaan manusia 

yang sesuai dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Intinya adalah adalah 

dengan humanization, ketika manusia membuat dirinya mampu menyingkap 

kenyataan aktif realita sosial sehingga mereka mengetahui dan memahami 

apa yang sudah diketahuinya. Dari dua tahap yang sudah disebutkan diatas 

itulah yang nantinya akan mengantarkan para subjek pendidikan untuk 

menjadi manusia yang seutuhnya. 

Bagi Freire (2007:19) pendidikan haruslah berorientasi kepada 

pengenalan realitas diri manusia dan diri sendiri. Penganalan itu tidak cukup 

hanya bersifat objektif atau subjektif, tetapi harus kedua-duanya. Kebutuhan 

objektif untuk merubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan 

kemampuan subyektif (kemampuan subjektif) untuk mengenali terlebih 

dahulu keadaan yang tidak manusiawi yang terjadi senyatanya. 

Kesadaran subjektif dan kemampuan objektif adalah suatu fungsi 

dialektif yang tetap dalam diri manusia hubungannya dengan kenyataan 

yang saling bertentangan yang harus dihadapinya. Memandang kedua fungsi 

ini tanpa dialektika semacam itu menjebak dalam kerancauan berfikir. 

Objektifitas pada pengertian si penindas bisa saja berarti subyektifitas pada 

pengertian si tertindas dan sebaliknya. Jadi hubungan dialektis tersebut tidak 

berarti persoalan mana yang lebih benar atau lebih salah. Menurut Freire 

(2007,41) bahwa melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan 

dialektisnya yang konstan yaitu: 
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1. Pengajar 

2. Pelajar atau anak didik 

3. Realitas dunia 

Pertama dan yang kedua adalah subjek yang sadar (cognitive), 

sementara yang ketiga adalah objek yang tersadari atau disadari 

(cognizable). Lebih jelasnya, yang melandasi pemikiran Paulo Freire 

tentang pendidikan pembebasan yaitu realitas yang dialami sebagian besar 

manusia yang menderita lantaran ketidakadilan dan pendistorsian nilai-nilai 

kemanusiaan. Untuk itu Freire berusaha untuk rehumanisasi agar tidak 

menjadi produk ”budaya bisu”. Bagi Freire pendidikan harus berorientasi 

pada pengenalan realitas diri manusia dan realitas diri sendiri secara 

subjektif dan objektif. 

Landasan pendidikan Freire (2007:34) yang menjadikan manusia 

sebagai pijakan utama berangkat dari sebuah pemahaman bahwa eksistensi 

manusia memang tidak pernah terpisah dari dunia. Ada sebuah simbiosis 

mutualisme antara manusia dan realitas dunia. Disamping itu, filsafat 

pendidikan Paulo Freire mempunya visi filosofis yakni manusia yang 

terbebaskan (liberated humanity). Visi ini berpijak pada penghargaan 

terhadap manusia dan pengakuan bahwa harapan dan masa depan yang 

disampaikan kepada kaum tertindas tidak hanya menjadi hiburan, 

sebagaimaana juga bukan terus menerus mengecam dan menentang 

kekuatan objektif kaum tertindas. Pendidikan bertujuan menggarap realitas 

manusia dan arena itu secara metodologis bertumpu di atas prinsip-prinsip 
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aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk merubah kenyataan 

yang menindas dan pada sisi stimulan lainnya secara terus-menerus 

menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untu merubah kenyataan 

yang menindas tersebut. 

Program Sekolah Ramah Anak yang telah di terapkan oleh Yayasan 

Setara untuk anak-anak yang mengalami kekerasan, anak seringkali menjadi 

korban kekerasan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya himpitan 

ekonomi membuat penyebab adanya kekerasan kepada anak, ketika orang 

tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak. Maka anak diperlakukan 

sebagai pekerja membantu pemenuhan kebutuhan di dalam keluarga 

misalnya seperti menjual koran, mengemis dan  mengamen. Rusaknya 

moral juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan media sosial 

menjadi pemicu kekerasan, mudahnya akses internet tanpa batas 

memunculkan pola peniruan sedangkan anak-anak merupakan kaum yang 

lemah dan termasuk dalam anak yang seringkali menjadi kaum tertindas. 

Anak korban kekerasan termasuk kedalam anak yang telah mengalami 

penindasan, membutuhkan perhatian khusus untuk mendapatkan 

pendampingan sehingga di bentuklah suatu program  yang dikemas dengan 

materi-materi sosialisasi dalam upaya menyadarkan para anak yang 

mengalami korban kekerasan mendapatkan hak-haknya untuk menggali 

potensinya dan kreatifitas.  

Program Sekolah Ramah Anak dapat mengembangkan kecakapan 

hidup bagi anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan dari 
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pihak Yayasan Setara, pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang 

mampu memberi bekal dasar dan latihan tentang nilai-nilai kehidupan 

sehari-hari. Pengetahuan yang di dapatkan melalui kegiatan kelompok anak 

memberikan respon kesadaran kepada anak-anak korban kekerasan 

mengenai hak-haknya sebagai anak, sanggup dan terampil dalam 

menjalankan kehidupannya yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan 

perkembangannya. Anak korban kekerasan merupakan aset bangsa, objek 

infestasi dan deposito potensial sesuai yang diungkapkan oleh Freire yang 

harus berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani, rohani, 

berpendidikan, bermoral dan memiliki akhlak yang terpuji. Untuk 

mewujudkan kondisi seperti yang diinginkan maka perlu adanya kasih 

sayang dan pembinaan yang tepat. Agar setiap anak kelak mampu memikul 

tanggungjawab, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial 

dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa diskrimanasi. 

Pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Setara melalui materi-

materi yang berkaitan dengan hak-hak anak berdasarkan realitas yang 

berkembang di dalam masyarakat. Bagi Freire (2007:34) pendidikan 

bertujuan menggarap realitas manusia dan arena secara metodologis 

bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip 

bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas dan pada stimulan 
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lainnya secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan 

hasrat untuk merubah kenyataan yang menindas tersebut. Anak-anak yang 

mendapatkan pendampingan akan merespon pemahaman materi yang 

disampaikan dan menerapkan pada kehidupannya sehari-hari. 

2. Deskripsi Konseptual 

2.1 Sekolah Ramah Anak 

a. Pengertian Sekolah Ramah Anak 

Kata sekolah secara bahasa latin:schole, scola, scolae, schola yang 

berarti waktu luang untuk memahami apa sebenarnya waktu luang (Kristanto, 

2011:43). Sekolah bertalian erat dengan pendidikan, pengetahuan dan sikap 

yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya kepada generasi muda. 

Pendidikan merupakan hal yaang berkenaan dengan pengembangan dan 

perubahan kelakuan anak didik (Nasution, 2011:11).  Segala sesuatu yang 

tidak diketahui oleh individu baik itu berkenaan dengan pengetahuan dan tata 

kelakuan, setalah mendapatkan pendidikan dari sekolah individu tersebut 

kemudian memiliki pengetahuan yang kemudian mengantarkannya untuk 

berinteraksi terhadap masyarakat dengan baik dan berprilaku sesuai nilai dan 

norma yang berkembang di dalam masyarakat. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal secara sistematis 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka 

membantu siswa agar mampu mengmbangkan potensinya, baik yang 

menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional maupun sosial 

(Yusuf,2009:54). Wujud dari pendidikan dari sekolah yaitu 
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mentransmisikan nilai-nilai budaya, kebiasaan dan bentuk-bentuk ideal 

kehidupan kepada generasi muda agar identitas masyarakat tersebut tetap 

terpelihara dan membantu meraka dalam meneruskan aktivitas kehidupan 

secara efektif dan berhasil melalui sosialisasi yang di dapatkan di sekolah. 

David A. Goslin (2004:30) mengatakan sosialisasi merupakan proses belajar 

yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-

nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam 

kelompok masyarakat. Proses sosialisasi di dalam sekolah sebagai upaya 

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat 

terutama kekerasan di sekolah. 

UNICEF (2007:49) mencatat bahwa perlu pendekatan yang efektif 

untuk mengatasi kekerasan di sekolah perlu disesuaikan dengan kondisi 

tertentu, tetapi penanganan harus didadasarkan pada hak-hak anak seperti 

yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak. Sekolah merupakan berbasis 

hak untuk mencegah kekerasan adalah sekolah yang “ramah terhadap anak”, 

sekolah tersebut perlu meningkatkan dan melindungi kesejahteraanemosi, 

psikologis, dan fisik anak dengan jalan memberikan iklim pendidikan yang 

protektif dan sehat yang berlaku semua anak, baik laki-laki maupun 

perempuan. 

UNICEF dalam (Kristanto, 2011:43) Innocentty Research dalam kata 

ramah anak (CFC), ramah anak berarti menjamin hak anak sebagai warga 

kota. Sedangkan Anak Indonesia dalam masyarakat ramah anak 

mendefinisikan ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melibatkan 
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anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta 

mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Karena itu, dapat 

dikatakan bahwa ramah anak berarti menempatkan, memperlakukan dan 

menghormati anak sebagai manusia dengan segala hak-haknya. Dengan 

demikian ramah anak dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin 

dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan 

bertanggungjawab. Prinsip utama upaya ini adalah “non dsikriminasi” 

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup 

dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Sekolah 

ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk 

berpatisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang 

dan kesejahteraan anak. 

b. Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) 

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam (Kristanto,2011:43) 

yang ditinjau dari sekolah,keluarga dan masyarakat dalam membangun 

Sekolah Ramah Anak. Keluarga adalah komunitas terdekat bagi anak. 

Lingkungan keluarga yang ideal bagi anak adalah sebuah lingkungan 

keluarga yang harmonis, sehat baik lahir maupun batin. Lingkungan 

semacam ini akan tercipta manakala sebuah keluarga dapat memenuhi 

beberapa indikator sebagai berikut : 

a. Mampu memberikan hidup layak bagi (sandang, pangan, papan) 

kesehatan dan pendidikan yang memadai bagi anak. 
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b. Mampu memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, 

dan berpartisipasi sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya. 

c. Mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak 

d. Dalam sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan terlindungi anak 

akan tumbuh dan berkembang secara wajar dan mampu mengotimalkan 

setiap potensi yang ada dalam dirinya. 

e. Lingkup selanjutnya adalah lingkungan (masyarakat). Lingkungan 

masyarakat yang mampu melindungi, nyaman dan aman akan sangat 

mendukung perkembangan anak. Anak sebagai pribadi yang berkembang 

dan mencari jati diri. Dalam pencairannya anak mempunyai 

kecenderungan untuk mencba hal baru serta mencari pengakuan diri 

sekitarnya. Dalam rangka ini anak seringkali berusaha meniru atau 

menjadi beda dengan sekitarnya. 

f. Sebuah komunitas yang sehat bagi anak adalah komunitas yang mampu 

menerima dan mengahargai anak sebagai pribadi, apa adanya. Komunitas 

ini juga harus mengakomodir kepentingan anak untuk berekspresi, 

berapresiasi dan berpartisipasi. Selain itu bagaimana komunitas mampu 

memberikan perlindungan pada anak sehingga anak merasa aman tinggal 

dan berinteraksi di dalam komunitasnya. 

c. Prinsip Sekolah Ramah Anak  

Prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam (Kemenppa, 

2014:11), pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 
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a. Non diskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk 

menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasiatas gender, 

suku, bangsa, agama dan latar belakang orang tua. 

b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu dinilai dan diambil sebagai 

pertimbangan utama dalam keputusan dan tindakan yang diambil oleh 

pengelola dan penyelenggara pendidikan. 

c. Hidup, kelngsungan hidup dan perkembangan yaitu menciptakan 

lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin 

pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. 

d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup 

penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan 

dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. 

e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan 

pendidikan. 

2.2 Kecakapan Hidup  

a. Pengertian Kecakapan Hidup 

Kecakapan Hidup (life skill) dirumuskan secara beragam, sesuai 

dengan landasan filosofis penyusunnya. Salah satu konsep dikemukakan 

oleh Nelson-Jones (1995:419) menyebutkan bahwa secara netral 

kecakapan hidup merupakan urutan pilihan yang dibuat seseorang dalam 

bidang keterampilan yang spesifik. Secara konseptual, kecakapan hidup 

adalah urutan pilihan yang memprkuat kehidupan psikologis yang dibuat 
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seseorang dalam bidang keterampilan yang spesifik. Kecakapan hidup 

juga dimaknai sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani 

menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa 

tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. 

Atas dasar batasan-batasan tersebut pendidikan berorientasi kecakapan 

hidup diartikan sebagai pendidikan untuk meningkatkan kemampuan, 

kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk 

menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan dirinya (Depdiknas, 

2002). Kemampuan adalah realisasi dari kecakapan hidup yang bersifat 

kognitif (mengetahui cara mengerjakan), kesanggupan adalah realisasi 

dari kecakapan hidup yang bersifat kognitif (mengetahui cara 

mengerjakan), kesanggupan adalah realisasi dari kecakapan hidup yang 

lebih bersifat afektif (kemauan atau dorongan untuk berprilaku), dan 

keterampilan adalah realisasi dari kecakapan hidup yang bersifat 

psikomotorik (tindakan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan 

kemauan). 

b. Jenis-jenis Kecakapan Hidup (life skills) 

Kecakapan hidup dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu: kecakapan 

hidup yang bersifat generik (generic life skill/GLS) yang terbagi atas 

kecakapan personal (personal skill) dan kecakapan sosial (social skill) 

sedangkan kecakapan hidup yang bersifat khusus (specific life skill/SLS) 

mencakup kecakapan akademik (academic skill) dan kecakapan 
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vokasional (vocational). Jenis kecakapan hidup dapat dilihat pada 

gambar skema kecakapan hidup sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Kecakapan hidup (life skills) 

 Kecakapan hidup generik adalah kecakapan yang harus dimiliki 

oleh setiap manusia yang terdiri atas kecakapan personal (personal skill) 

dan kecakapan sosial (social skill). Kecakapan personal mencakup 

kesadaran diri atau memahami diri atau potensi diri, serta kecakapan 

berpikir rasional. Kesadaran diri merupakan penghayatan diri sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, 

serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, 

sekaligus menjadikannya bagi diri sendiri dan lingkungannya. Kecakapan 

berpikir rasional memcakup kecakapan: (1) menggali dan menemukan 

informasi; (2) mengolah informasi dan mengambil keputusan; dan (3) 

memecahkan masalah secara kreatif.  
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Kecakapan sosial atau kecakapan antar pribadi (inter-personal skill) 

meliputi kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan 

bekerjasama (collaboration skill). Pada kecakapan komunikasi seperti 

empati, sikap penuh pengertian dan seni beromunikasi dua arah yang 

ditekankan, karena berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, 

tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik yang akan 

menumbuhkan hubungan harmonis. 

 Kecakapan komunikasi terdapat dua bagian, yaitu verbal dan non 

verbal. Komunikasi verbal meliputi pemahaman atas mimik, bahasa tubuh 

dan tampilan atau peragaan. Dengan demikian, dalam kecakapan 

komunikasi tercakup kecakapan mendengarkan, berbicara daan kecakapan 

menulis pendapat/gagasan. Sementara itu, dalam kecakapan bekerjasama 

tercakup kecakapan sebagai teman yang menyenangkan, seseorang yang 

mampu membangun iklim yang kondusif dalam bersosialisasi diantaranya 

menghargai orang lain secara positif membangun hubungan dengan orang 

lain dan sikap terbuka. 

Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan yang diperlukan 

seseorang untuk menghadapi problema bidang khusus seperti 

pekerjaan/kegiatan dan atau keadaan tertentu, yang terdiri atas kecakapan 

akademik dan vokasional. Kecakapan akdemik mencakup antara lain 

kecakapan mengidentifikasi variabel dan menjelaskan hubungnnya dengan 

suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian 

kejadian serta membuktikam suatu gagasan atau keingintahuan. 
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Kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan atau kegiatan 

tertentu yang terdapat di masyarakat dan lebih memerlukan keterampilan 

motorik. Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar 

dan kecakapan vokasional khusus. Kecakapan vokasional dasar mencakup 

aspek sikap taat asas, presisi, akurasi dan tepat waktu yang mengarah pada 

perilaku produktif. Sedangkan kecakapan vokasional khusus, hanya 

diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai. 

c. Tujuan Kecakapan Hidup 

Tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta 

didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup dan terampil menjaga 

kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa datang. Lebih 

spesifiknya, tujuan pendidikan kecakapan hidup dapat dikemukakan 

sebagai berikut. 

1) Memberdayakan aset kualitas batiniyah, sikap dan perbuatan lahiriyah 

peserta didik melalui penganalan, penghayatan, dan pengalaman nilai-

nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga 

kelangsungan hidup dan perkembangannya. 

2) Memberikan wawasan yang luas tentang pengembangan karir, yang 

dimulai dari pengenalan diri, eskplorasi karir, orientasi karir dan 

penyiapan karir. 

3) Memberi bekal dasar dan latihan-latihan yang dilakukan secara benar 

mengani nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan 
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peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan 

yang sarat kompetisi dan kolaborasi sekaligus 

4) Memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan permasalahan 

kehidupan yang dihadapi sehari-hari, misalnya kesehatan mental dan 

fisik, kemiskinan, kriminal, pengangguran, lingkungan sosial dan 

psikis, narkoba, kekerasan dan kemajuan ipteks. 

3.  Kajian-Kajian yang Relevan 

Kajian yang meneliti tentang pembinaan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dalam menangani permasalahan terkait narapidana, anak 

jalanan dan anak korban kekerasan. Hal tersebut melahirkan hasil-hasil teori 

yang bermanfaat dalam berbagai kajian. 

Penelitian dari Hidayat (2011) dalam skripsi yang membaahas 

mengenai Peranan Lembaga Pemasyarakatan Pembinaan Keterampilan bagi 

Narapidana studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto menuturkan 

bahwa lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan ketrampilan bagi 

narapidana  memiliki peranan memberikan pembinaan bagi narapidana. 

Pembinaan yang diberikan berupa pembinaan kepribadian, pembinaan 

kemandirian dan asimilasi. Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan 

keagamaan dan pembinaan moral. Pembinaan keagamaan beruapa agama Islam 

dan Kristen. Pembinaan moral berupa penyuluhan budi pekerti, kesehatan dan 

sosial. Pembinaan kemandirian terdiri dari keterampilan umum dan 

keterampilan khusus. Keterampilan umum berupa olahraga, sedangkan 

ketrampilan khusus berupa keterampilan hidup seperti pertukangan kayu, 
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kerajinan sapu, las listrik, batik tulis, kerajinan sangkar burung, perkebunan 

dan pembuatan souvenir. Faktor pendukung dalam pembinaan narapidana 

adalah situasi LAPAS yang kondusif, pembinaan narapidana secara buttom up 

approach, sarana dan prasarana yang memadai, pembinaan dilakukan dengan 

cara kekeluargaan, pemeberian remi dan upah. Faktor penghambat dalam 

pembinaan narapidana adalah petugas pembina yang belum menguasai 

ketrampilan, pemasaran dan hasil keterampilan terbatas dan jumlah narapidana 

melebihi daya tampung. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak 

pada fokus, sama-sama mengkaji mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan 

oleh lembaga swadaya masyarakat melalui program keterampilan, pembinaan 

kepribadian, kemandirian dan asimilasi. Pelaksanaan pembinaan narapidana 

mengalami penghambatan yaitu pembina yang mempunyai tanggungjawab 

dalam pembinaan belum menguasai keterampilan yang diajarkan, selain itu 

juga jumlah narapidana melebihi daya tampung dan hasil keterampilan tidak 

dipasarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program yang telah 

dilaksanakan untuk narapidana belum tercapai sepenuhnya. 

Penelitian dari Bangun (2014) dalam jurnal mengenai Efektivitas 

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan 

Sleman Yogyakarta menuturkan bahwa pembinaan yang dilakukan lembaga 

pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan meliputi beberapa kegiatan yang 

bermanfaat selama berada di lembaga pemasyarakatan dan juga membangun 

kepribadian agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Kegiatan yang 
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dilakukan adalah LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris), olah raga, 

keagamaan, kebersihan lingkungan, pembinaan mental, pertanian, dan bengkel 

kerja produktif. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan program 

pembinaan, semuanya terkait dengan peran semua pihak mulai dari 

pemerintah, swasta, serta seluruh masyarakat. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak 

pada kajian mengenai lembaga swadaya masyarakat sebagai upaya dalam 

megembalikan narapidana ke masyarakat sebagai masyarakat yang dapat 

diterima dengan baik. Program yang dijalankan terdapat 7 program kegiatan 

yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan untuk narapidana. Hambatan 

dalam pelaksanaan yaitu sarana dan prasarana yang terbatas sehingga potensi 

para narapidana tidak dapat dikembangkan. 

Penelitian dari Swick (2005) dalam jurnal mengenai Promoting 

Caring in Children and Families as Prevention of Violence Strategy, penelitian 

ini membahas tentang kekerasan yang merupakan tindakan yang disengaja 

yang bertujuan untuk menyakiti, binatang, benda atau diri sendiri. Kekerasan 

banyak dijumpai di lingkungan keluarga dan termuat dalam berita di telivisi. 

Sekitar 1,5 juta anak menjadi korban kekerasan dari keluarga dan selanjutnya, 

jutaan anak-anak menyaksikan tindak kekerasan dalam keluarga sehingga 

menjadi trauma. Upaya dalam mencegah korban kekerasan memberikan 

sosialisasi di sekolah untuk peduli kepada anak serta memberikan sosialisasi 

kepada orang tua bahwa keluarga sangat berperan dalam perkembangan anak. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak 

pada kajian, sama-sama mengkaji tentang anak yang menjadi korban kekerasan 

mengalami dampak yang dapat mempengaruhi masa depan yaitu anak menjadi 

trauma dan ketika anak yang menyaksikan tindak kekerasan cenderung untuk 

meniru sehingga perlu adanya pencegahan. Upaya dalam mencegah adanya 

tindak kekerasan pada anak dengan memberikan sosialisasi di sekolah dan 

orang tua untuk mempedulikan kepedulian pada perkembangan anak. 

Penelitian dari Hustache (2009) dalam jurnal mengenai Evaluation of 

Psychological Support for Victims of Sexual Violence in a Conflict 

Setting:Result from Brazzaville, Congo mengenai dampak kesehatan mental 

korban kekerasan seksual di timur kango adalah stress dan trauma. Sekitar 

1.305 gadis daru berusia 11-23 berpatisipasi dalam menyembuhkan trauma, 

pengalaman kekerasan seksual, stres sehari-hari. Penanganan mengatasi korban 

kekerasan yaitu dengan cara pendekatan integratif dan ekologis terhadap 

dukungan psikososial bagi remaja korban seksual. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis terletak pada kajian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh anak 

yang mengalami kekerasan  seksual yang berada di kango adalah stres dan 

trauma. Penanganan dalam mengatasi korban kekerasan yaitu dengan cara 

pendekatan integratif dan ekologis. 

Penelitian dari Siregar (2006) dalam jurnal mengenai Program 

Pemberdayaan anak jalanan di Yayasan Akmi Medan membahas tentang 

program pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan 
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Masyarakat Indonesia dalam merubah perilaku anak jalanan dapat dibagi 

menjadi tiga program. Tiga program tersebut yaitu; pendidikan kesehatan 

dasar, pendidikan etika dan pendidikan hukum. Pendidikan kesehatan dasar 

adalah pendidikan mengenai perubahan perilaku anak dalam menjaga 

kebersihan tubuh dan kesehatan dirinya. Pendidikan ini dilakukan karena anak-

anak jalanan dampingan YAKMI cenderung tidak perhatian akan kebersihan 

diri sehingga tidak jarang anak-anak berpenyakit seperti sakit kulit, cacingan, 

paru-paru dan lain-lainya. Pendidikan etika adalah pendidikan tentang merubah 

perilaku kesaharian anak yang dalam pergaulanya. Sedangkan pendidikan 

hukum adalah pendidikan yang diberikan kepada anak agar anak dapat 

berperilaku. Program pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan 

Masyarakat Indonesia untuk mengubah perilaku anak jalanan dalam hal 

pendidikan kesehatan dasar ternyata anak-anak mengalami kemajuan dalam 

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini dapat dibuktikan dengan 

adanya perhatian dari anak-anak dalam menjaga kebersihan diri dan kesehatan 

tubuhnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis terletak pada kajian mengenai lembaga swadaya masyarakat yaitu 

Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia melalui program pemberdayaan 

dalam merubah perilaku anak jalanan. Program dalam menanggulangi anak 

jalanan yang semakin berkembang di kalangan masyarakat dan membutuhkan 

perhatian khusus terdapat tiga program yaitu pendidikan kesehatan dasar, 

pendidikan etika dan pendidikan hukum. Pemberdayaan yang dilakukan oleh 
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Yayasan Kesejahteraan dalam menanggulangi anak jalanan mengalami 

keberhasilan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 

Persamanaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah membahas permasalahan yang sama yaitu mengenai pelaksanaan 

program pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai program unggulan 

yang belum diterapkan oleh lembaga swadaya masyarakat yang lain yaitu 

peneliti akan melihat program Sekolah Ramah Anak di Yayasan Setara. 

Program yang dijalankan bekerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua 

sehingga terdapat kegiatan untuk pertemuan dengan sekolah yang disebut 

dengan forum guru dan pertemuan orang tua yang disebut dengan forum orang 

tua serta kegiatan kelompok anak. Harapan dari program Sekolah Ramah Anak 

yaitu sekolah dapat menjadi tempat bebas diskriminasi dan tempat yang 

nyaman untuk menuntut ilmu dengan mengembangkan kecakapan hidup pada 

diri anak.  

4. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam 

memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berfikir berfungsi untuk 

memahami alur pemikiran secara cepat, mudah dan jelas. Dalam penelitian ini 

kerangka berpikir program Sekolah Ramah Anak dalam mengembangkan 

kecakapan hidup pada anak korban kekerasan di Yayasan Setara sebagai 

berikut: 
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Bagan 2. Kerangka Berfikir 

Anak merupakan aset penerus masa depan bangsa yang memerlukan 

perhatian khusus. Namun setiap tahunnya kasus anak menjadi korban keras 

selalu meningkat. Sehingga terdapat lembaga yang berperan mengentaskannya, 

salah satu lembaga yang berperan untuk mengentaskan yaitu Yayasan Setara 

Semarang. Pemberdayaan anak korban kekerasan melalui lembaga 

kemasyarakatan yaitu Yayasan setara salah satu lembaga yang mempunyai 

program pemberdayaan anak korban kekerasan yang dikemas dengan 

pendidikan non formal yaitu berupa pemberian program Sekolah Ramah Anak 

dalam mengambangkan kecakapan hidup pada diri anak korban kekerasan.  

Anak Korban Kekerasan 

Yayasan Setara Semarang 

Program Sekolah Ramah 

Anak 

Faktor 

Penghambat 

Faktor 

Pendukung 

Pengembangan Kecakapan 

Hidup 

up 

Teori 

Pendidikan 

Kritis 
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Pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Setara termasuk anak-

anak yang kurang beruntung dan seharusnya mendapatkan haknya. Keberadaan 

anak tersebut perlu dilindungi dan dibimbing untuk mencapai kemandirian 

yang nantinya akan bermanfaat untuk dirinya dan kehidupan di sekitarnya 

melalui pengembangan kecakapan hidup. 

Yayasan Setara sebagai media untuk bersosialisasi tertama dalam 

berinteraksi dengan anak-anak yang membutuhkan pendampingan, agar dengan 

pemberian pembinaan mampu mengembangkan pendidikan kecakapan hidup, 

sosial dan keterampilan pada diri anak. Namun dalam pengimplementasian 

program Sekolah Ramah Anak tersebut terdapat faktor pendorong dan 

penghambatnya, sehingga diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang 

menjadi penghambat dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak. 

Dengan adanya Yayasan Setara diharapkan anak korban kekerasan 

mendapatkan dampingan melalui program Sekolah Ramah Anak dalam 

mengasah kemandirian pada diri anak dan kecakapan hidup untuk dapat 

beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu 

menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara 

efektif.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

program Sekolah Ramah Anak dalam Mengembangkan Kecakapan Hidup pada 

Yayasan Setara di Kota Semarang maka di simpulkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan yang dilakukan dalam mengimplementasikan program Sekolah 

Ramah Anak sebagai upaya mengembangkan kecakapan hidup pada anak 

korban kekerasan dengan bekerjasama dengan sekolah yang rentan 

dengan kekerasan. Sekolah dijadikan sebagai tempat mensosialisasikan 

hak-hak anak melalui pembelajaran dengan materi yang berkaitan dengan 

penegakkan hak-hak anak. Bagi Freire sekolah menjadi bagian yang 

paling penting di dunia pendidikan dalam menciptakan hubungan sosial 

dan pedagogis. 

2. Teori pendidikan kritis yang dirumuskan oleh Paulo Freire yaitu tahap 

pertama penyadara (consientization) dan tahap kedua penyadaran dalam 

rangka pembudayaan sikap pemanusiaan (Humanization). Materi yang 

diberikan oleh Yayasan setara berupa materi materi sosialisasi, edukasi 

dan keterampilan sebagai wujud penyadaran anak-anak yang mengalami 

kekerasan untuk mendapatkan pendampingan dan memperoleh hak-

haknya sehingga muncul kecakapan hidup yang diantaranya kecakapan 

hidup dalam aspek rasional, aspek sosial dan aspek keterampilan. 
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3. Faktor yang mendorong dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah 

Anak meliputi dukungan pemerintah dan beberapa donatur, kesadaran 

diri dan kesiapan dalam mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Yayasan 

Setara. Sedangkan Faktor yang menghambat meliputi Jadwal kegiatan 

berbenturan dengan kegiatan disekolah, lingkungan sekitar rumah anak, 

sarana dan prasarana kurang memadai dan minimnya kemampuan 

kreativitas dari pengajar atau pendamping dari kegiatan kelompok anak. 

Ketercapaian dalam pengimplementasian program belum sepenuhnya 

tercapai. 
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Saran 

 Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi Yayasan Setara 

a. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi tenaga 

instruktur dan pembimbing agar dalam memberikan ilmu pengetahuan 

secara profesional dan permainan yang diberikan lebih kreatif 

b. Untuk menambah dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang 

dimiliki Yayasan Setara 

c. Keterampilan dan pengembangan bakat lebih ditingkatkan lagi, agar 

anak-anak lebih memiliki ketrampilan untuk bekal hidup dan mandiri. 

d. Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat dilakukan diluar kelas 

tidak dalam kelas saja untuk menambah wawasan kepada anak korban 

kekerasan. 

2. Bagi Sekolah Mitra 

a. Sekolah mitra diharapkan dapat mengikuti kegiatan forum guru dan 

membantu pihak Yayasan Setara dalam menghimbau orang tua anak 

korban kekerasan untuk mengikuti forum orang tua. 

b. Sekolah mitra diharapkan dapat membuat perencanaan jadwal dengan 

Yayasan Setara agar kegiatan berjalan dengan lancar yang 

menghambat meliputi jadwal kegiatan. 
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