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ABSTRAK 

Nama   : Anisa Adam 

NIM   : 16.2.3.052 

Fakultas  : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan 

Program Studi  : Pendidikan Agama Islam 

Judul   : Pelaksanaan Perlindungan Anak Di MTs Al-Inayah Manado 

    

 Skripsi ini mengkaji tentang Pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-

Inayah Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan 

perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado serta mengidentifikasi kendala dalam 

pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi 

kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Perlindungan Anak Di 

MTs Al-Inayah Manado diterapkan melalui beberapa bidang, yakni bidang 

pendidikan, bidang agama dan bidang kesehatan. Pelaksanaan perlindungan anak di 

bidang pendidikan dapat dilihat dari adanya upaya penerapan pendidikan tanpa 

kekerasan, memberikan bimbingan pada anak, penyediaan perpustakaan, dan 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam bidang agama perlindungan 

anak dilaksanakan dengan mengajarkan pendidikan agama Islam secara intensif, dan 

mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian pelaksanaan perlindungan 

anak yang diterapkan dalam bidang kesehatan yakni dengan menyediakan alat-alat 

kebersihan dan tempat sampah, menyediakan air bersih, melakukan pengawasan 

kantin sekolah dan menyediakan kotak P3K. Adapun kendala dalam pelaksanaan 

perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado, yaitu kendala pertama disebabkan 

oleh peserta didik, karena adanya karakter atau perilaku buruk yang dimiliki oleh 

peserta didik itu sendiri sehingga dapat menyebabkan ia mendapatkan kekerasan 

maupun diskriminasi. Kendala kedua yaitu datang dari pihak orang tua yakni masih 

banyak orang tua yang kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada 

anaknya, sehingga banyak anak-anak yang sering menimbulkan masalah di sekolah 

demi untuk mencari perhatian dari guru atau sesama peserta didik lainnya. Adapun 

solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado, yaitu dengan melakukan 

pendekatan pada anak dan meningkatkan komunikasi antara guru dengan orang tua 

murid.  

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan 

pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha 

Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat 

dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.1 

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan 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. 

 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.2 Dari pengertian tersebut, dapat 

diartikan bahwa anak harus mendapatkan semua hak-haknya agar ia dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik dan optimal. 

 Dengan kata lain, anak merupakan manusia paling lemah yang sangat 

bergantung kepada orang yang lebih dewasa darinya. Maka Allah SWT, telah 

menganugerahkan dan mengamanahkan kepada kedua orang tuanya untuk 

bertanggung jawab dalam mengasuh, mendidik, dan melindunginya.  

Maka dari itu, perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah 

selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, 

dan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi 

anak tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk 

                                                           
 1Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 

(Jakarta: Pena Media, 2008), 1. 

 

 2Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-

Undang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 11. 
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menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin 

pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. 

Salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap anak yakni 

dengan memberikan pendidikan. Karena pendidikan memiliki nilai yang strategis 

dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa.3 Pendidikan itu juga berupaya untuk 

menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab melalui pendidikanlah anak-

anak akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh setiap bangsa. Hal ini 

sejalan dengan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.4  

 Dalam hal ini, anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 

sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Maka dari sisi norma, Indonesia 

merupakan salah satu negara yang berkomitmen besar bagi perlindungan anak 

dalam pendidikan seperti yang sebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa Negara, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, 

dalam memperoleh pendidikan Pemerintah juga memberikan perhatian yang besar 

terhadap perlindungan anak dari kekerasan yang terjadi di lingkungan Madrasah 

seperti yang disebutkan dengan jelas dalam Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perindungan anak yang menyatakan bahwa Anak 

di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan 

dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang 

                                                           
 3Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, 

(Jakarta: Kencana, 2004), 9. 

 

 4Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, 2011), 79. 
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dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/ pihak lain. 

Dengan demikian pemerintah tidak mengizinkan anak-anak untuk mendapatkan 

tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun termasuk di 

satuan pendidikan. 

MTs Al-Inayah Manado merupakan salah satu jenjang pendidikan formal 

yang ditempuh oleh peserta didik setelah menempuh jenjang pendidikan sekolah 

dasar. Madrasah ini baru di bangun pada tahun 2014 tetapi sudah memiliki banyak 

sekali perkembangan. Selain prestasi MTs Al-Inayah Manado juga sudah memiliki 

perkembangan dalam pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan sekolah.  

 Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat bahwa pelaksanaan 

perlindungan anak di MTs Al-Inayah merupakan salah satu aspek yang sangat 

diperhatikan oleh semua pihak Madrasah, baik itu kepala Madrasah, guru, maupun 

tenaga kependidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya program kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh pihak sekolah serta ditunjang dengan adanya penyediaan 

beberapa fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan perlindungan anak. Hal ini 

dilakukan sebagai bentuk dari upaya pihak sekolah untuk memenuhi hak-hak anak 

serta melindunginya dari tindak kekerasan dan diskriminasi, sehingga setiap anak 

dapat merasa aman dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. 

Dengan begitu anak dapat belajar dengan baik serta dapat mengembangkan semua 

potensi dan bakat yang dimilikinya. 

Namun sayangnya pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah 

Manado masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih ada beberapa 

kendala yang dihadapi oleh pihak Madrasah. Oleh karena itu, peneliti merasa 

tertarik dan merasa sangat perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk mencari 

tau lebih rinci tentang Pelaksanaan Perlindungan anak Di MTs Al-Inayah 

Manado. 

B. Batasan Masalah 

 Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan perlindungan anak yang 

dilaksanakan di MTs Al-Inayah Manado melalui beberapa ruang lingkup seperti 

dalam bidang pendidikan, bidang agama dan bidang kesehatan. 
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C. Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam bahasan ini adalah: 

1. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado? 

2. Apa kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan 

anak di MTs Al-Inayah Manado? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs 

Al-Inayah Manado. 

3. Untuk mengidentifikasi solusi dari kendala dalam pelaksanaan perlindungan 

anak di MTs Al-Inayah Manado. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu dalam 

pendidikan khususnya pada pendidikan Islam baik untuk penulis maupun untuk 

pembaca. 

2. Praktis 

a. Bagi Guru, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menjalankan Pelaksanaan 

perlindungan anak di lingkungan sekolah sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

b. Bagi Peserta didik, dapat dijadikan acuan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai hak-hak serta perlindungan yang harus ia dapatkan 

ketika berada di dalam lingkungan sekolah. 

F. Pengertian Judul 

 Secara lengkap skripsi ini berjudul Pelaksanaan Perlindungan anak Di MTs 

Al-Inayah Manado. Maka untuk mempertegas dan memperjelas judul di atas dan 

menghindari kesalahan dalam menginterpretasikannya, maka penulis merasa perlu 
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untuk mendefinisikan secara operasional beberapa istilah penting dalam judul 

tersebut. 

1. Pelaksanaan  

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci. Pelaksanaan sering diartikan sebagai penerapan. Jadi 

pelaksanaan adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk semua 

rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. 

2. Perlindungan Anak  

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi 

anak agar dapat melaksanakan hak, dan kewajibannya, serta mengembangkan 

dirinya sebaik mungkin.5 Perlindungan anak bertujuan untuk menjaga agar anak 

dapat tumbuh, kembang secara wajar, lahir batin dan bebas dari segala bentuk 

ancaman, hambatan dan gangguan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2, perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.6 Selain itu, perlindungan anak dilakukan untuk menjamin 

kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan partisipasi anak. Berdasarkan 

pengertian tersebut, secara umum perlindungan anak merupakan perlindungan pada 

semua aspek tempat anak hidup, termasuk pada satuan lembaga pendidikan. 

3. MTs Al-Inayah Manado 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Inayah Manado merupakan jenjang 

pendidikan yang ditempuh oleh siswa setelah lulus dari sekolah dasar. Madrasah 

ini di bangun pada tahun 2014 yang berada di bawah naungan Yayasan Inayah 

Raihanah. Madrasah ini terletak di jalan Sungai Sadang, Kelurahan Sumompo, 

Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. 7 

                                                           
5Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 2. 

 
6Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Undang-

Undang Perlindungan Anak, Cet. 1, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 81. 

 
7 Prodil MTs Al-Inayah Manado 
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 Dengan demikian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari judul 

penelitian ini adalah suatu kegiatan yang telah disusun secara matang dan terperinci 

dalam menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal dan dapat dilindungi dari tindakan kekerasan serta 

diskriminasi di MTs Al-Inayah Manado. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak 

didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan.1 Dasar pertimbangan penentuan batas usia dalam 

Undang-Undang ini mengacu kepada ketentuan dalam Konvensi Hak Asasi 

Manusia (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990.2 Dalam definisi tersebut disebutkan anak juga 

termasuk mereka yang masih berada di dalam kandungan. Hal ini dimaksudkan 

bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila 

kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada 

apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan. Ketentua ini juga penting untuk 

mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap 

usaha penghilangan janin yang dikandung oleh seseorang. 

Dalam syariat Islam, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum 

mencapai umur baligh. Adapun baligh dalam Islam, dimaknai sebagai batasan 

umur bagi seseorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan 

yang dilakukannya secara hukum. 

 Selain itu, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Esa 

kepada kedua orang tua yang mendapatkannya.3 Maka sebagai amanah, orang 

tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, memelihara, melindungi dan 

memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak yang 

dimiliki oleh setiap anak dapat terpenuhi  dengan baik serta anak dapat terhindar 

dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.  

                                                           
1Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Undang-

Undang Perlindungan Anak, Cet. 1, 81. 

 
2Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di 

Bawah Umur, 78. 

 
3Ibnu Anshori Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, 2007), 2. 
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 Islam juga menegaskan bahwa anak yang baru lahir adalah suci, benar, dan 

tidak pernah bersalah. Maka anak yang lahir ke dunia akan menjadi karunia dan 

nikmat apabila orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang yang baik dan 

berbakti. Namun jika orang tua gagal dalam mendidik anak maka bukan 

menjadi karunia melainkan malapetaka bagi kedua orangtuanya. Maka dapat 

diartikan bahwa selain menjadi nikmat dari Allah SWT anak juga akan menjadi 

cobaan bagi kedua orang tuanya, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an Surah 

Al-Anfal ayat 28: 

دُُكْم فِتْنَةٌ َوأَنَّ  لُُكْم َوأَْولََٰ َ ِعندَهُۥٓ أَْجٌر َعِظيمٌ َوٱْعلَُمٓو۟ا أَنََّمآ أَْمَوَٰ   ٱَّللَّ

 

Terjemahnya: 

Dan Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 

cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.4 

Tafsirnya: 

Firman Allah Ta’ala. “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 

hanyalah sebagai cobaan,” yakni ujian dan cobaan dari Allah Ta’ala bagi kamu, 

jika hal itu diberikan kepadamu, agar diketahui apakah kamu mensyukurinya 

dan menaati-Nya atau kamu melalaikannya.5 

Dengan demikian, kehadiran seorang anak harus di syukuri oleh kedua 

orang tua. Maka, anak harus mendapatkan bimbingan, didikan, dan 

ditumbuhkan secara optimal dari segala aspek, baik secara fisik, mental, moral, 

spiritual maupun intelektualitasnya agar dapat menjadi generasi penerus bangsa 

yang cerdas intelektual dan spiritual serta menjadi anak-anak yang berkualitas. 

2. Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak 

Tahapan tumbuh kembang anak memang sangat menakjubkan. Sebab, di 

setiap fase perkembangannya, anak tidak hanya tumbuh dari segi fisik semata, 

melainkan juga dari segi psikologis hingga intelegensinya. 

                                                           
4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta: CV Al Hanan, 2009), 

180. 

 
5 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir, Jilid 

2, (Jakarta: Gema Insani, Press, 1999), 510. 
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Bertumbuh berarti bertambahnya ukuran tubuh dan jumlah sel serta jaringan 

di antara sel-sel. Indikator untuk mengetahui adanya pertumbuhan adalah 

adanya pertambahan tinggi badan, berat badan dan lingkar kepala. Adapun 

berkembang adalah bertambahnya struktur fungsi dan kemampuan anak yang 

lebih kompleks, meliputi: sensori, gerakan, berkomunikasi dan berinteraksi, 

bersosialisasi, kreativitas, dan moral serta spiritual.6 

Pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan. Perkembangan 

merupakan hasil interaksi kematangan syaraf dengan oragan tubuh yang 

dipengaruhinya.  

Perkembangan (development) menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu 

suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Dalam 

perkembangan manusia sering terjadi perubahan-perubahan yang sedikit 

banyak bersifat tetap dan maju. Perkembangan merupakan suatu perubahan 

yang bersifat kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, 

melainkan pada segi fungsional. Sedangkan konsep pertumbuhan yakni bersifat 

kuantitatif, sehingga dapat diukur dengan memantau pertambahan berat badan, 

tinggi badan, lingkar kepala, panjang lengan, kaki dan sebagainya. 

Pertumbuhan menjunjuk pada perubahan struktur dan fungsi organ manusia 

yang lebih optimal. Sehingga pertumbuhan yang dimasud tidak hanya pada 

bagian luar tubuh saja tetapi juga pada organ dalam tubuh, termasuk otak 

jantung dan hati.7 

Adapun tahapan-tahapan perkembangan anak dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik merupakan hal yang menjadi dasar bagi kemajuan 

perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik 

                                                           
6 Ahmad Susanto, Perembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya, 

(Jakarta: Kencana 2011), 5 

 
7 Ahmad Susanto, Perembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya, 

6. 
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memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya, 

dan eksplorasi lingkungannya dengan tanpa bantuan dari orang lain.8 

Perkembangan fisik pada anak ditandai dengan berkembangnya 

perkembangan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Motorik 

kasar yaitu suatu gerakan yang melibatkan sebagian besar bagian tubuh dan 

biasanya memerlukan tenaga karena dilaukan oleh otot-otot yang lebih besar. 

Contoh motorik kasar seperti gerakan membalik dan telungkup menjadi 

telentang atau sebaliknya. Contohlain gerakan berjalan, berlari, melompat, 

merangkak dan lain-lain. Sedangkan motorik halus merupakan kegiatan yang 

menggunakan otot halus pada kaki dan tangan. Gerakan ini memerluan 

kecepatan, ketepatan dan keterampilan menggerakan. Kegiatan motorik halus 

melibatkan gerak otot-otot kecil, seperti jari-jari tangan, lengan, siku, engkel. 

Kegiatan yang dapat melatih keterampilan motorik halus ini yaitu menggunting, 

melipat, meremas, menempel, menebali gambar, mencoret-coret, menyusun 

balok, dan meletakkan benda.9 

Proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama dua 

dekade (dua dasawarsa) sejak ia lahir. Semburang perkembangan (spurt) terjadi 

pada masa anak menginjak usia remaja antara 12 sampai 13 tahun hingga 21 

atau 22 tahun. Pada saat perkembangan berlangsung, beberapa bagian jasmani, 

seperti kepala dan otak yang pada waktu dalam rahim berkembang tidak 

seimbang (tidak secepat badan dan kaki), mulai menunjukkan perkembangan 

yang cukup berarti hingga bagian-bagian lainnya menjadi matang. 

Ketika seorang anak memasuki sekolah dasar pada umur enam atau tujuh 

tahun sampai dua belas atau tiga belas tahun, perkembangan fisiknya mulai 

tampak benar-benar seimbang dan proposional. Selain itu, organ tubuh anak 

juga menjadi lincah dan terarah seiring dengan munculnya keberanian 

mentalnya. Keberanian dan kemampuan ini, di samping karena perkembangan 

                                                           
8 Ahmad Susanto, Perembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya, 

33. 

 
9 Ahmad Susanto, Bimbingan dan Konseling di Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Kencana: 

2015), 57. 



11 
 

 
 

kapasitas mental, juga disebaban oleh adanya keseimbangan dan keselarasan 

gerakan organ-organ tubuh anak. Namun, patut dicatat bahwa perkembangan 

kemampuan fisik anak itu akan kurang berarti dan tidak bias meluas menjadi 

keterampilan-keterampilan psikomotorik yang berfaedah tanpa adanya usaha 

pendidikan dan pengajaran. 

Gerakan-gerakan motor siswa akan terus meningkat keanekaragaman, 

keseimbangan, dan kekuatannya ketika ia menduduki bangku SMP (Sekolah 

Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). Namun, peningkatan 

kualitas bawaan anak ini justru membawa konsekuensi sendiri, yakni perlunya 

pengadaan guru yang lebih piawai dan terampil. Kepiawaian guru dalam hal ini 

bukan hanya yang menyangkut cara melatih keterampilan para peserta didik, 

melainkan juga kepiawaian yang berhubungan dengan penyampaian ilmu 

tentang alasan dan cara keterampilan tersebut dilakukan. Perkembangan fisik 

pada anak juga tidak terlepas dari asupan makanan yang bergizi, sehingga setiap 

tahapan perkembangan fisik anak tidak terganggu dan berjalan sesuai umur 

yang ada. 

b. Perkembangan Intelektual 

Berbicara masalah pertumbuhan dan perkembangan intelektual (kognitif) 

anak, pada umumnya orang merujuk pada teori Jein Piaget yang 

mengemukakan bahwa perkembangan intelektual merupakan hasil interaksi 

dengan lingkungan dan kematangan anak. Semua anak melewati tahapan 

intelektual dalam proses yang sama walau tidak harus dalam umur yang sama. 

Tiap tahapannya yang lebih awal kemudian tergabung dalam tahapan 

berikutnya sebagai struktur berpikir baru yang sedang berada pada tahap 

perkembangan. Jadi, tiap tahapan kognitif yang kemudian merupakan 

akumulasi gabungan dari tahapan-tahapan sebelumnya. 

Menurut Jean Piaget (Jin Piasye) yang dikutip di dalam bukunya Noer 

Rahmah yang berjudul Psikologi Pendidikan, telah mengklasifikasikan 

perkembangan kognitif anak menjadi empat tahapan. Tiap tahapan mempunyai 
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karakteristik yang membedakannya dengan tahapan yang lain. Tahapan 

perkembangan intelektual yang dimaksud adalah sebagai berikut:10 

1) Tahap Sensori-Motor (the sensory-motor period, 0 – 2 Tahun) 

Tahap ini merupakan tahapan pertama dalam perkembangan kognitif anak. 

Tahap ini disebut sebagai tahap sensori-motor karena perkembangan terjadi 

berdasarkan informasi dari indera (sense) dan bodi (motor). Karakteristik utama 

dalam tahap ini adalah bahwa anak belajar lewat koordinasi persepsi indera dan 

aktivitas motor serta mengembangkan pemahaman sebab-akibat atau 

hubungan-hubungan berdasarkan sesuatu yang dapat diraih atau dapat 

berkontak langsung. Anak mulai dapat memahami hubungannya dengan orang 

lain dan mengembangkan pemahaman objek secara permanen.  

Pada tahap ini, intelegensi anak masih berbentuk primitive dalam arti masih 

didasarkan pada perilaku terbuka. Bayi di bawah usia 18 bulan pada umumnya 

belum memiliki pengenalan terhadap object permanence yakni benda apapun 

yang tidak ia lihat, tidak ia sentuh atau yang tidak ia dengar dianggap tidak ada 

meski sesungguhnya benda itu ada di tempat lain. Usia 18 sampai 24 bulan 

barulah kemampuan mengenal terhadap object permanence anak tersebut 

muncul secara bertahap dan sistematis (mulailah anak mencari sesuatu yang 

bias berada disekitarnya). Dalam hal ini, bayi yang baru lahir bukan saja 

menerima secara pasif rangsangan-rangsangan terhadap alat-alat inderanya, 

melainkan juga aktif memberikan respons terhadap rangsangan tersebut, yakni 

melalui gerak-gerik refleks. 

Dengan berfungsinya alat-alat indera serta kemampuan melakukan gerakan-

gerakan motorik dalam bentuk refleksi-refleksi, bayi berada dalam keadaan siap 

untuk mengadakan hubungan dengan dunia sekitarnya. Jadi, pada permulaan 

tahap sensoris-motorik, bayi memiliki lebih dari sekedar refleks yang 

digunakan untuk mengkoordinasikan pikiran dengan tindakan. Pada akhir tahap 

ini ketika anak berusia sekitar 2 tahun pola-pola sensoris-motoriknya semakin 

kompleks dan mulai mengadopsi suatu sistem motoric yang tepat. Misalnya, 

                                                           
10 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 

112. 
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anak usia 2 Tahun dapat membayangkan sebuah mainan dan memanipulasinya 

dengan tangannya sebelum mainan tersebut benar-benar ada. Selain itu, anak 

juga dapat menggunakan kata-kata sederhana, seperti “mama melompat” untuk 

menunjukkan telah terjadinya sebuah peristiwa sensoris-motorik. 

2) Tahap Praoperasional (the preoprational period, 2-7 Tahun) 

Dalam tahap ini anak mulai dapat “mengoperasikan” sesuatu yang sudah 

mencerminkan aktivitas mental dan tidak lagi semata-mata bersifat fisik. 

Karakteristik dalam tahap ini antara lain adalah:11 

a) Anak mulai belajar mengaktualisasikan dirinya lewat bahasa, bermain, 

menggambar (corat-coret) 

b) Jalan pikiran anak masih bersifat egosentrik, menempatkan dirinya sebagai 

pusat dunia, yang didasarkan persepsi segera dan pengalaman langsung 

karena masih kesulitan menempatkan dirinya di antara orang lain. Anak 

tidak dapat memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain.  

c) Anak mempergunakan simbol dengan cara elementer yang pada awalnya 

lewat gerakan-gerakan tertentu dan kemudian lewat bahasa dalam 

pembicaraan. Perkembangan kognitif pada saat ini yang secara luar biasa 

adalah perkembangan bahasa dan konsep formasi. 

d) Pada masa ini anak mengalami proses asimilasi di mana anak 

mengasimilasikan sesuatu yang didengar, dilihat, dan dirasakan dengan cara 

menerima ide-ide tersebut ke dalam suatu bentuk skema di dalam 

kognisinya. 

3) Tahap operasional konkret (the concrete operational, 7-11 Tahun) 

Pada tahap ini anak memperoleh tambahan kemampuan yang disebut system 

operations (satuan langkah berfikir) ini bermanfaat bagi anak untuk 

mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu kedalam 

sistem pemikirannya sendiri. Pada tahap ini terdapat operasi sistem kognitif 

yang meliputi:12 

                                                           
11Burhan Nurgiyantoro, Pengantar Pemahaman Dunia Anak, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

Unversity Press, 2018), 51 

 
12 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, 115. 
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a) Conservation (Konservasi/ pengekalan) 

Yaitu kemampuan anak dalam memahami aspek-aspek komulatif materi 

seperti volume, dan jumlah. Anak yang mampu mengenali sifat kuantitatif 

benda tersebut tidak akan berubah secara sembarangan. Jumah cairan dalam 

sebuah bejana tidak akan berubah meskipun dituangkan ke dalam bejana 

lainnya yang lebih besar ataupun lebih kecil. Begitu juga jumlah benda-benda 

padat seperti kelereng dan sebagainya, tak akan berubah hanya dengan 

mengubah-ubah tatanannya. 

b) Addition of Classes (Penambahan golongan benda) 

Yakni kemampuan anak dalam memahami cara mengkombinasikan 

beberapa golongan benda yang dianggap berkelas lebih rendah seperti mawar 

dan melati dan menghubungkannya dengan golongan benda yang berkelas lebih 

tinggi seperti bunga. Di samping itu, kemampuan ini juga meliputi kecakapan 

memilah-milah benda-benda yang tergabung dalam sebuah benda yang berkelas 

tinggi menjadi benda-benda yang berkelas rendah, misalnya dari bunga menjadi 

mawar, melati dan seterusnya. 

c) Multiplication of Classes (Pelipatgandaan golongan benda) 

Yakni kemampuan yang melibatkan pengetahuan mengenai cara 

mempertahankan dimensi-dimensi benda (seperti warna dan tipe) untuk 

membentuk gabungan golongan benda (seperti mawar merah, mawar putih dan 

seterusnya). Selain itu, kemampuan ini juga meliputi kemampuan memahami 

cara sebaliknya, yakni cara memisahkan gabungan golongan benda menjadi 

dimensi-dimensi tersendiri, misalnya warna bunga mawar terdiri atas merah, 

putih dan kuning. 

Berdasarkan hasil-hasil eksperimen dan observasinya, Piaget 

menyimpulkan bahwa pemahaman terhadap aspek kuantitatif materi, 

pemahaman terhadap penambahan golongan benda, dan pemahaman terhadap 

pelipatgandaan golongan benda merupakan ciri khas perkembangan kognitif 

anak berusia 7-11 tahun. Perolehan pemahaman tersebut diiringi dengan banyak 

berkurangnnya egosentrisme anak. Artinya anak sudah mulai memiliki 

kemampuan mengkoordinasikan pandangan-pandangan orang lain dengan 
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pandangannya sendiri, dan memiliki persepsi positif bahwa pandangannya 

hanyalah salah satu dari sekian banyak pandangan orang. Jadi, pada dasarnya 

perkembangan kognitif anak tersebut ditinjau dari sudut karakteristiknya sudah 

sama dengan kemampuan kognitif orang dewasa. 

Namun demikian, masih ada keterbatasan-keterbatasan kapasitas anak 

dalam mengkoordinasikan pemikirannya. Anak-anak dalam rentang usia 7-11 

tahun baru mampu berpikir sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa-

peristiwa yang konkret. Inilah yang menjadi alasan perkembangan kognitif anak 

yang berusia 7-11 tahun tersebut dinamakan tahap konkretoperasional. 

4) Tahap Formal Operasional (11-15 Tahun) 

Dalam tahap ini perkembangan formal-operasional, anak yang sudah 

menjelang atau sudah menginjak masa remaja, yakni usia 11-15 tahun, akan 

dapat mengatasi masalah keterbatasan pemikiran konkret-operasional. Tahap 

perkembangan kognitif terakhir yang menghapus keterbatasan-keterbatasan 

tersebut sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi remaja hingga usia 15 tahun, 

tetapi juga bagi remaja dan bahkan orang dewasa yang berusia lebih tua. Sebab 

upaya riset Piaget yang mengambil subjek anak dan remaja hingga usia 15 tahun 

itu dianggap sudah cukup representative bagi usia-usia selanjutnya. 

Dalam perkembangan kognitif tahap akhir ini seorang remaja telah 

memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara silmultan (serentak) 

maupun berurutan. Adapun dua ragam kemampuan kognitif pada tahap ini, 

yaitu: a) kapasitas menggunakan hipotesis (anggapan dasar), b) kapasitas 

menggunakan prinsip-prinsip abstrak.13 Dengan kapasitas menggunakan 

hipotesis (anggapan dasar), seorang remaja akan mampu berpikir hipotesis, 

yakni berpikir mengenai sesuatu khususnya dalam hal pemecahan masalah 

dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang ia 

respons. Sementara itu, dengan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, 

remaja tersebut akan mampu mempelajari materi-materi pelajaran yang abstrak 

seperti ilmu agama, ilmu matematika dan ilmu-ilmu abstrak lainnya dengan luas 

dan lebih mendalam. 

                                                           
13 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, 116. 
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Dua macam kapasitas kognitif yang sangat berpengaruh terhadap 

kualitas skema kognitif itu tentu telah dimiliki pula oleh orang-orang dewasa. 

Oleh karenanya, seorang remaja pelajar yang telah berhasil menempuh proses 

perkembangan formal-operasional secara kognitif dapat dianggap telah mulai 

dewasa. 

c. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan 

sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri 

terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, melebur diri menjadi satu 

kesatuan dan saling berkomunikasi, dan bekerja sama. 

Anak dilahirkan belum bersifat sosial. Dalam arti, dia belum memilii 

emampuan untuk bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai ematangan sosial 

anak harus belajar tentang cara-cara penyesuaian diri dengan orang lain. 

Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman 

bergaul dengan orang-orang di lingungannya baik orang tua, saudara, teman 

sebaya, atau orang dewasa lainnya. 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, 

baik orang tua, sanak keluarga, orang dewasa lainnya, atau teman sebaya. 

Apabila lingkungan sosial ini memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap 

perkembangan anak secara positif, maka anak akan dapat mencapai 

perkembangan sosialnya secara matang. Namun apabila lingkungan sosial itu 

kurang kondusif, seperti perlakuan orang tua yang kasar, sering marah-marah, 

acuh tak acuh, tidak memberian bimbingan, teladan pengajaran atau 

pembiasaan terhadap anak dalam menerapan norma-norma, baik agama ataupun 

tata karma, budi pekerti, cenderung menampilkan perilaku maladjustment. 

Seperti bersifat minder, senang mendominasi orang lain, bersifat egois, senang 

mengisolasi diri, menyendiri, kurang memilii perasaan tenggang rasa, dan 

kurang mempedulikan norma dan perilaku dalam masyarakat.14 

                                                           
14 Ahmad Susanto, Perembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya, 

43. 
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Seperti perkembangan-perkembangan lainnya, proses perkembangan sosial 

anak juga selalu berkaitan dengan proses belajar. Konsekuensinya, kualitas 

hasil perkembangan sosial anak sangat bergantung pada kualitas proses belajar 

(khususnya belajar sosial) anak tersebut, baik di lingkungan sekolah dan di 

lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lebih luas lagi. Hal ini 

bermakna bahwa proses belajar itu amat menentuan kemampuan siswa dalam 

bersifat dan berperilau sosial yang selaras dengan norma moral agama, moral 

tradisi, hokum dan norma yang lainnya yang berlau di dalam masyarakat. 

d. Perkembangan Moral 

Moral berasal dari kata Latin mos (moris), yang berarti adat istiadat, 

kebiasaan, peraturan/nilai, atau tata cara kehidupan. Adapun moralitas 

merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai dan 

prinsip moral. Nilai-nilai moral ini seperti seruan untuk berbuat baik kepada 

orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan 

memelihara hak orang lain, larangan berjudi, mencuri, berzina, membunuh dan 

meminum minuman keras (khamar).15 Seseorang dapat dikatakan bermoral 

apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang 

dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. 

Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, yaitu 

sebagai berikut:16 

1) Pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah 

laku yang benar dan yang salah, atau baik dan buruk oleh orang tua, guru 

atau orang dewasa lainnya. Di samping itu, yang paling penting dalam 

pendidikan moral ini, adalah keteladanan dari orang tua, guru, atau orang 

dewasa lainnya dalam melakukan nilai-nilai moral. 

2) Identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan 

atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya (seperti orang tua, 

guru, kyai, artis atau orang dewasa lainnya). 

                                                           
15 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya,  

45. 

 
16 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana: 2011), 51. 



18 
 

 
 

3) Proses coba-coba (trial and eror), yaitu dengan cara mengembangkan 

tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan 

pujian atau penghargaan akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku 

yang mendatangkan hukuman atau celaan akan dihentikannya. 

B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Terhadap Anak 

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak 

Kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar 

manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak 

sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, dan 

tidak bebas.17 Situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini membuat pihak 

lain akan merasa sakit, baik secara fisik maupun secara psikis serta rohani. 

Individu atau kelompok yang menjadi korban kekerasan ini akan sulit untuk 

bebas dan mereka.  

Secara umum, yang dimaksud tindak kekerasan pada anak adalah setiap 

tindakan yang mempunyai dampak fisik dan psikologi, yang mengakibatkan 

luka traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau 

dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan perkembangan mental 

psikologis anak.18 Tindak kekerasan pada anak, tidak sekadar menyebabkan 

anak mengalami luka fisik yang dalam hitungan hari bias sembuh melalui 

perawatan medis, tetapi setiap kali tindak kekerasan pada anak juga berdampak 

terjadinya luka traumatis yang bukan tidak mungkin tetap diingat anak hingga 

mereka dewasa. 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak 

Dari klarifikasi yang dilakukan oleh para ahli, tindakan kekerasan atau 

pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat 

bentuk, yaitu:19 

 

                                                           
17 A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender: Buku Pertama, (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 

222. 
18 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana, 2010), 96. 

 
19 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, 23. 
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a. Kekerasan fisik 

Kekerasan anak secara fisik, yaitu penyiksaan, pemukulan, dan 

penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda 

tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian anak.20 

Bentuk kekerasan fisik ini paling mudah dikenali. Kategori kekerasan jenis 

ini yaitu: menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, 

menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. 

Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban 

seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang 

kondisinya lebih berat. 

b. Kekerasan Psikis 

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang 

dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang 

lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak 

aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud 

konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini yaitu: penggunaan kata-kata kasar, 

penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau 

di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. 

Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, 

minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan. 

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah 

laku anak yang tidak disukai orangtua atau orang yang ada disekitarnya, seperti 

anak nakal atau rewel, menangis terus, minja jajan, buang air, memecahkan 

barang berharga dan lain sebagainya. 

c. Kekerasan Seksual 

Termasuk dalam kategori ini yaitu segala tindakan yang muncul dalam 

bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, 

melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang 

termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan 

hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan 

                                                           
20 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49. 
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seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga maupun di 

lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk daam kategori kekerasan 

atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, 

pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang 

sering terekspos dalam pemberian berbagai media massa merupakan contoh 

konkret kekerasan bentuk ini. 

d. Kekerasan Ekonomi 

Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku 

melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, 

menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah 

belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada 

anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orangtua memaksa anak 

yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi 

ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, 

pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan. 

e. Kekerasan Sosial 

Kekerasan sosial pada anak, dapat mencakup penelantaran anak dan 

eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang 

tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. 

Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan 

pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eskploitasi anak menunjuk 

pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenangnya terhadap anak 

yang dilakukan keluarga atau mayarakat.21 Sebagai contoh, memaksa anak 

untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, politik tanpa 

memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan 

hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan 

fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di 

pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan 

yang memadai, anak dipaksa untuk sangkat senja, atau dipaksa melakukan 

pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya. 

                                                           
21 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, 50. 
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3. Dampak Kekerasan Pada Anak 

Tindak kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya yaitu perlakuan 

yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan mimpi buruk yang tidak pernah 

hilang dari benak anak yang menjadi korban. Selama ini, berbagai kasus telah 

membuktikan bahwa terjadinya child abuse (penganiayaan anak) sering disertai 

dengan child neglect (penelantaran anak). Baik child abuse maupun child 

neglect biasanya selalu menimbulkan dampak pada kesehatan fisik juga 

perkembangan psikologis anak.22 

Dibandingkan jenis kekerasan yang lain, tindak kekerasan fisik sering kali 

paling mudah diamati karena menimbulkan luka fisik yang kentara. Luka atau 

penderitaan fisik yang dialami anak yang menjadi korban tindak kekerasan bisa 

berupa luka memar, luka-luka simetris di wajah (kedua sisi), punggung, pantat, 

dan tungkai. Luka yang disebabkan karena suatu kecelakaan biasanya tidaklah 

memberikan gambaran yang simetris. Luka memar pada penganiayaan anak 

sering juga membentuk gambaran benda atau alat yang dipakai untuk 

menganiaya misalnya gesper, sabuk atau tali. Luka karena tercelup pada air 

panas biasanya menyerupai sarung tangan atau kaos kaki. Selain itu, patah 

tulang multiple dan patah tulang spiral kemungkinan juga merupakan akibat 

dari penganiayaan anak terutama pada bayi. Dampak lainnya pada anak-anak 

yang mengalami kekerasan atau penganiayaan berat kebanyakan datang di 

rumah sakit sudah dalam keadaan koma, kejang, dan sebagian sudah meninggal. 

Dampak pada anak yang mengalami kekerasan sexual, ia bisa merasakan 

sakit secara fisik serta bisa mengalami gejala kejiwaan, seperti kesulitan dalam 

men gadakan hubungan dengan teman, merasa gelisah, kehilangan kepercayaan 

diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, fobia, cemas, serta perasaan 

terluka yang sifatnya permanen. Gejala depresi sering dilaporkan terjadi pada 

anak-anak yang mengalami kekerasan sexual, dan biasanya disertai dengan rasa 

malu, bersalah dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami 

kerusakan yang permanen. Dilaporkan juga mereka kurang dapat mengontrol 

                                                           
22 Bagong Suyanto, Sosiologi Anak, (Jakarta: Kencana, 2019), 72. 
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amarah dan sering menyakiti diri sendiri, sehingga para remaja sering tumbuh 

tingkah laku untuk bunuh diri. 

Sebagai sebuah masalah sosial, tindak kekerasan pada anak, dengan 

demikian akan berpotensi melahirkan berbagai macam masalah baru yang dapat 

merugikan masa depan anak. Sebagai korban, biasanya anak akan bersikap 

pasrah atau ektrem lainnya melawan keadaan, sehingga dalam proses tumbuh 

kembangnya mereka akan berpotensi menjadi orang yang bermasalah dan benci 

pada lingkungan sosialnya. 

C. Perlindungan dan Hak Anak Menurut Perspektif Islam 

1. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam  

 Menurut Hani Sholihah hakikat perlindungan anak menurut hukum Islam 

adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat 

membahayakan diri, jiwa, dan hartanya yang mencakup fisik, mental, spiritual 

dan sosial anak.23 Maka dapat diartikan bahwa perlindungan anak dalam Islam 

mencakup segala hal yang berkaitan dengan anak, terutama dalam pemenuhan 

hak-haknya.   

 Dengan demikian pemenuhan hak-hak anak harus benar-benar terpenuhi 

dan dilakukan dengan baik dan benar dari segala aspek baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial anak. Serta dalam pemenuhannya harus dilakukan 

dengan cara yang baik pula agar anak-anak dapat terhindar dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi.  

 Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Anshori, yang 

menyatakan bahwa perlindungan anak adalah penampakan kasih sayang yang 

diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku 

kekerasan dan diskriminasi.24 Dengan demikian, perlindungan anak dalam 

Islam berarti kasih sayang terhadap anak yang dianugerahkan oleh Allah Swt di 

dalam hati kedua orang tuanya dengan memenuhi semua kebutuhan anak, yakni 

                                                           
23Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, (STAINU 

Tasikmalaya), Vol. 1 No. 1 January 2018, 42  

 
24Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam, 13. 

 



23 
 

 
 

berupa hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang 

secara optimal serta dapat melindungi dirinya dari tindak kekerasan yang dapat 

mencerminkan perilaku yang tidak adil kepada anak sebagai anugerah dan 

amanah dari Allah Swt yang harus dijaga, dibimbing, dibina dan dilindungi. 

 

َكةٌ ِغالٌظ ئِ َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمال يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاًرا

َ َما أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َما يُْؤَمرُ  (٦) ونَ ِشدَادٌ ال يَْعُصوَن َّللاَّ  

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan 

apa yang diperintahkan. (QS. At- Tahrim: 6). 25 

 

Tafsirnya: 

Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 

dan keluargamu dari api neraka,” yaitu kamu perintahkan dirimu dan 

keluarganya yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, sahaya wanita dan 

sahaya laki-laki untuk taat kepada Allah. Dan, kamu larang dirimu beserta 

semua orang yang berada di bawah tanggung jawabmu untuk tidak melakukan 

kemaksiatan kepada Allah. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka 

dengan perintah Allah. Kamu perintahkan mereka untuk melaksanakannya dan 

kamu bantu dalam merealisasikannya. Bila kamu melihat ada yang berbuat 

maksiat kepada Allah maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban 

setiap muslim, yaitu mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung 

jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah Ta’ala 

kepada mereka.26 

                                                           
25Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 560. 

 
26 Muhammad Nasib Ar’rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 

4, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2000), 751. 
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 Dalam pandangan Islam kewajiban orang tua terhadap kelangsungan hidup 

dan perkembangan anak merupakan titipan atau amanah yang dipercayakan 

oleh Allah SWT kepada kedua orang tua.27 Namun pada kenyataannya masih 

banyak orang tua yang memiliki anak, tetapi mereka melupakan bahwa anak itu 

adalah rahmat, berkah dan sekaligus amanah dari Allah SWT. Sehingga ada 

beberapa anak yang memiliki nasib yang kurang beruntung, karena tidak 

mendapatkan haknya serta perlindungan dari orang tua. 

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan kesempurnaan dari 

ajaran Islam terhadap kelompok atau makhluk yang lemah yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat melindungi diri dari hal-

hal yang dapat membahayakan diri dan jiwanya. Pengakuan Islam terhadap hak-

hak anak telah ada jauh sebelum adanya deklarasi tentang hak asasi manusia. 

Meskipun manusia masih berada di dalam kandungan, Allah sudah memberikan 

ia hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, salah satunya adalah 

hak untuk hidup. Namun perlu dipahami bahwa setiap ada hak pasti ada 

kewajiban. Dan hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, 

sedangkan kewajiban anak merupakan hak-hak yang harus diperoleh oleh kedua 

orang tua. 

 Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Islam menerapkan prinsip preventif 

dan kehati-hatian dalam melakukan perlindungan anak. Dalam hal ini, Islam 

memberikan pesan, bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai 

salah satu sumber daya manusia dan penerus cita-cita perjuangan yang memiliki 

peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, oleh karena itu 

diperlukan pembinaan dan perlindungan yang bersifat khusus pula, sehingga 

anak dapat dilindungi kehidupannya, masa depannya, keselamatannya dan 

kesejahteraannya secara holistik. Hukum Islam menempatkan perlindungan 

anak sebagai hal yang urgen untuk ditegakkan, karena Islam mengakui 

eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara, 

sehingga perlu untuk dikawal dengan penegak aturan yang dapat 

                                                           
27 Enty Latifa Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tidak diketahui Asal-

Usulnya, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 1. 
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melindunginya, sebab anak termasuk kelompok yang lemah dan rawan dari 

perlakuan eskploitatif kaum dewasa.  

 Sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat, maka hukum 

Islam perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. 

Nilai transedental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan 

kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin jika ajaran 

agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pua betapa agama tidak 

menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai-nilai penegakan, 

pencegahan kezaliman dan perlunya kerja sama dalam mengatasi masalah-

masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun 

demikian, nilai-nilai tersebut perlu untuk senantiasa di aktualisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena tindak kekerasan terhadap anak banyak diwarnai 

dengan aksi perlakuan sadis, tidak berperikemanusiaan, atau tidak lagi ada rasa 

kasih sayang. 

 Menurut Mahmud Mahdi al-Istanbuli, bahwa hati yang kosong dari rasa 

cinta kasih sayang terhadap anak-anak, pertanda hati tersebut kasar dan keras. 

Perlakuan dari hati yang kasar dan keras hanya akan menyebabkan anak-anak 

tumbuh dalam kubangan kebodohan dan kemalangan, karena memang sudah 

menjadi tabiat anak-anak sejak mereka dilahirkan selalu membutuhkan 

bimbingan, arahan, perhatian dan asuhan.28 Maka orang tua seharusnya 

menyanyi anaknya dengan segala perilaku, pemberian, termasuk dalam 

memerintahkan anaknya. Namun suatu perintah harus dilandasi dengan kasih 

sayang, bukan amarah atau kebencian.  

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak secara 

hukum Islam yakni anak wajib mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan 

perlindungan dari semua pihak baik itu orang tua, masyarakat maupun 

lingkungan dimana ia berada. Karena dalam ajaran Islam tidak ada satu pun 

                                                           
28 Mahmud Mahdi al-Istanbul, Nisa’ Haula al-Rasul, diterjemahkan oleh Ahmad Sarbaini 

dengan judul Istri-istri dan Puteri-puteri Rasulullah SAW serta Peranan Beliau terhadap Mereka, 

Irsyad Baitus Salam, (Bandung: 2003), 231. 
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ditemukan alasan yang dapat membenarkan suatu tindakan yang dapat 

mendatangkan mudarat bagi anak. 

2. Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam 

 Islam memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara’ 

dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan 

kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Pada hakikatnya segala hak yang 

melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah.29 Maka, setiap manusia 

harus menggunakan hak-haknya dengan sebaik mungkin. Adapun hak anak 

dalam perspektif Islam antara lain, yaitu: 

a. Hak untuk Hidup 

 Hak yang paling mendasar bagi manusia yakni hak untuk hidup. Inilah 

sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.30 Menurut 

Kamil Musa, hak hidup adalah suatu fitrah. Tiada suatu makhlukpun yang dapat 

memberikan kematian kepada yang lain, sebab itu hanya miliki Allah sang 

pencipta, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah atau ketetapan 

Allah.31 

 Satu pembunuhan terhadap seseorang, maka hal tersebut sama dengan telah 

menyakiti seluruh umat manusia. Oleh karena itu, apapun alasannya dan dalam 

keadaan bagaimanapun juga seseorang tidak boleh melakukan pembunuhan. 

Terutama bagi setiap anak yang lahir ke dunia. Anak merupakan anugerah maka 

sepantasnya ia harus mendapatkan perlindungan untuk tetap hidup agar dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Berkaitan dengan pembunuhan anak, 

secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 

31: 

(٣١إِنَّ َقتْلَُهْم َكاَن ِخْطئًا َكبِيًرا )اُكْم َوال تَْقتُلُوا أَْوالدَُكْم َخْشيَةَ إِْمالٍق نَْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيَّ   

                                                           
29 Siti Mujibatun, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan 

Agama, 2012), 57. 

 
30 Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Amisco, 

2000), 139. 

 
31 Kamil Musa, Anak Perempuan dalam Konsep Islam, (Jakarta: Firdaus, 1994), 14. 
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah 

yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu. Membunuh mereka itu 

sungguh suatu dosa yang besar.32 

  

 Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah SWT lebih sayang kepada hamba-

hamba-Nya daripada orang tua kepada anaknya, karena Dia melarang 

membunuh anak-anak; dan dalam kesempatan yang lain Allah memerintahkan 

kepada orang tua agar memberian warisannya kepada anak-anaknya. Di masa 

Jahiliah orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak 

perempuannya, bahkan ada kalanya seseorang membunuh anak perempuannya 

agar tidak berat bebannya.33 

Melalui penjelasan ayat di atas, maka dapat dilihat bahwa Islam telah 

memebrikan hak kepada manusia untuk hidup. Itulah sebabnya Al-Qur’an 

sangat mempersalahkan orang-orang Jahiliah yang mengubur hidup anak-anak 

perempuan mereka, dan membunuh anak-anak mereka karena takut kelaparan. 

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT maka sudah 

sepantasnya ia mendapatkan hak untuk hidup dan mendapatkan perlakuan yang 

layak dari kedua orang tua maupun masyarakat. 

b. Hak Mendapatkan Kejelasan Nasab 

 Islam sangat menginginkan keselamatan nasab, karena nasab merupakan 

salah satu dari lima tujuan umum Islam, yaitu memelihara keturunan, harta 

benda, akal, agama dan jiwa.34 

Dengan demikian, hak mendapatkan kejelasan nasab bagi anak merupakan 

salah satu hak yang harus ia dapatkan. Karena kejelasan nasab dapat berguna 

untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. 

Secara psikologi anak akan merasa tenang jika nasabnya jelas, sehingga anak 

                                                           
32 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 285. 

 
33 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terjemah M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, Vol. 

3, (Kairo: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), 199. 

 
34 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, (Depok: Kencana, 2017), 258. 
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tersebut dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan 

yang wajar. Selain itu dengan adanya kejelasan nasab, maka anak akan 

terlindungi dari kepunahan, terpeliharanya akhlak, terjaga tradisinya dan 

terhindar dari pencurian dan perdagangan anak.  

c. Hak Mendapatkan Pemberian Nama yang Baik 

 Seorang anak berhak memperoleh nama yang baik dari orang tuanya. Para 

fuqaha berpendapat, bila anak sudah dewasa dan menyadari bahwa nama yang 

disandangnya sebagai pemberian kedua orang tuanya menurut anggapannya 

nama tersebut buruk dan bertentangan dengan tuntunan ajaran agama, maka 

anak tersebut berhak untuk mengganti namanya dengan nama lain yang 

dianggapnya baik, Islami, dan sesuai dengan tuntunan serta ajaran Rasulullah 

Saw.35 

 Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya 

pendidikan terhadap anak. Selain itu pemberian nama merupakan kewajiban 

bagi setiap orang tua.  Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal 

seseorang, tetapi lebih dari itu karena nama adalah sebuah doa dan pengharapan. 

Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak dapat berperilaku yang baik 

sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh orang tuanya. 

d. Hak Memperoleh ASI 

 Islam memeberikan hak pada seorang anak yang masih bayi untuk 

mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah SWT 

nyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233: 

دَُهنَّ َحۡولَۡيِن َكاِملَۡيِنِۖ ِلَمۡن أََرادَ  ُت يُۡرِضۡعَن أَۡولََٰ ِلدََٰ َضاَعةَ  َوَعلَى ٱۡلَمۡولُوِد لَُهُۥ رِ َوٱۡلَوَٰ ۡزقُُهنَّ َوِكۡسَوتُُهنَّ  أَن يُتِمَّ ٱلرَّ

ُ  بِٱۡلَمۡعُروِف  اَل تَُكلَُّف نَۡفٌس ِإالَّ ُوۡسَعَها  اَل تَُضآرَّ  ِلدَة ِلَكَۗ ٱبَِولَِدَها َواَل َمۡولُوٞد لَُّهُۥ بَِولَِدِهۦ  َوَعلَى   َوَٰ ۡلَواِرِث ِمۡثُل ذََٰ

ۡنُهَما َوتََشاُوٖر فاََل ُجنَاَح َعلَيۡ  دَُكۡم فاََل ُجنَاَح ِهَماَۗ َوإِۡن أََردتُّۡم أَن تَۡستَۡرِضعُٓواْ أَۡولََٰ فَإِۡن أََرادَا فَِصااًل َعن تََراٖض م ِ

َ َعلَيۡ  آ َءاتَۡيتُم بِٱۡلَمۡعُروِفَۗ َوٱتَّقُواْ ٱَّللَّ َ بَِما تَۡعَملُوَن بَِصيٞر )ُكۡم إِذَا َسلَّۡمتُم مَّ (٣٢٣ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱَّللَّ  

Terjemahnya: 

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 

yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung 

                                                           
35 Abdul Aziz Salim Basyarahil, Nama-nama Islami Indah dan Mudah, (Jakarta: Gema 

Insani, 2006), 15. 
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nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani 

lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya 

dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun 

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan 

persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.36 

  

Tafsirnya: 

Dalam ayat ini, Allah SWT memberikan bimbingan bagi para ibu, 

hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua 

tahun. Setelah, itu tiada lagi penyusuan. Oleh karena itu, Allah berfirman, “Bagi 

orang yang hendak menyempurnakan penyusuan.” Mayoritas imam 

mengemukakan bahwa tidak dilarang penyusuan kecuali yang kurang dari dua 

tahun. Jadi, apabila bayi yang berusia lebih dari dua tahun menyusu, maka tidak 

dilarang (tidak diharamkan).37 

Melalui ASI kebutuhan dan gizi bayi dapat terpenuhi dengan baik. ASI 

sendiri mempunyai nilai dan arti yang sangat besar. Karena ASI mengandung 

kadar gizi sangat tinggi, yang dapat membantu bagi proses pertumbuhan fisik 

dan jiwa anak. Air susu ibu juga dapat menjadi penawar bagi benih-benih 

penyakit yang ada pada tubuh anak, karena mengandung berbagai kadar protein 

yang dibutuhkan oleh tubuh.  Selain itu, secara psikologis dengan memberikan 

air susu ibu, anak dapat merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari 

orangtuanya. 

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan 

 Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan 

perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju 

kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan 

                                                           
36 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 37. 

 
37 Muhammad Nasib Ar’rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 

1, (Jakarta: Gema Insani, Press, 1999), 388. 
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dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Karena tumbuh kembang anak 

memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita.  

 Oleh karena itu, keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling 

efektif untuk membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan 

berkembang di bawah asuhan dan perawatan orang tua dalam keluarga.  

Maka, orang tua akan menjadi madrasah pertama untuk pembentukan 

kepribadian anak. Dengan didikan orang tua dan asuhannya, seorang anak 

diharapkan dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk 

pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, 

melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan 

hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab dan lain sebagainya. 

f. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran 

 Pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu hak yang wajib diberikan 

oleh anak-anak sejak usia dini. Dengan adanya pendidikan dan pengajaran, 

anak-anak diharapkan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan 

optimal. Selain itu, pendidikan dan pengajaran juga dapat menjadi bekal bagi 

mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan.  

 Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak, maka berarti 

orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga 

mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang 

akan menimpa mereka di masa yang akan datang. Apalagi jika dilihat dari 

perkembangan zaman yang semakin modern ini, banyak membawa dampak 

positif maupun dampak negatif bagi anak, maka anak-anak perlu mendapatkan 

pendidikan dan pengajaran, khususnya yang berkaitan dengan akidah dan 

kepribadiannya.  

 Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak merupakan 

sarana yang dapat menghantarkan suatu keluarga menuju ke surga, sedangkan 

mengabaikan kegiatan-kegiatan tersebut berarti telah menjerumuskan diri ke 

neraka. 
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D. Perlindungan dan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan 

Anak 

1. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak  

 Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan 

perlindungan dan kesejahteraan anak telah membentuk Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian 

terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap 

pasal-pasal tertentu maka dibuat Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.  

 Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap 

anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa 

serta masa depannya. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak di 

Indonesia menjadi sangat penting sehingga negara, pemerintah, masyarakat, 

keluarga, dan orang tua harus bekerja sama dengan baik untuk menjaga dan 

melindungi setiap anak bangsa. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Perlindungan 

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.38 Dalam hal ini perlindungan anak berkaitan 

dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, 

pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan antar satu sama 

lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.  

 Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak merupakan 

pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara 

yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus 

                                                           
38 Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 

Undang-Undang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 81. 
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demi terlindunginya hak-hak anak.39 Pengawasan ekstra terhadap anak baik 

secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu untuk dilakukan. 

Hal tersebut ditunjukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah 

masuknya pengaruh eksternal yang negatif yng dapat mengganggu tumbuh 

kembang anak.40 

 Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan 

kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara 

manusia positif. Hal ini dapat diartikan bahwa anak harus dilindungi agar 

memperoleh dan dapat mempertahankan haknya untuk hidup, serta mempunyai 

kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan 

hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perlindungan 

terhadap anak bukanlah hal yang baru, karena sejak lahir anak sudah memiliki 

hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat 

mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri. 

 Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana telah tercantum dalam 

konstitusi Indonesia dan lebih terperinci dalam Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara 

wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu 

berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi. Non diskriminasi 

merupakan salah satu prinsip dasar Konvensi Hak Anak.  

 Dalam hal ini, anak memiliki hak-hak untuk dilindungi, hak-hak anak 

tersebut berupa mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan 

yang membahayakan bagi anak tersebut, apabila anak mendapatkan perlakuan 

sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan 

perlindungan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia 

diekploitasi, perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran, 

perlakuan diskriminasi terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak. 

                                                           
39 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5. 

 
40 Hardjon, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Jakarta: Eresco, 2007), 5. 
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 Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam pasal 2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perindungan Anak, 

menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitikberatkan kepada beberapa 

hal berikut: 

a. Prinsip non diskriminasi,  

 Prinsip non diskriminasi yaitu tidak ada perbedaan (diskriminasi) yang 

diberlakukan kepada setiap anak.41 Prinsip non diskriminasi ini menegaskan 

bahwa anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi, baik dari suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum 

anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental. Dengan demikian, 

siapapun di negeri ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia 

berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi 

seperti apapun. Maka dengan adanya perbedaan, seharusnya setiap manusia 

dapat untuk saling menghargai dan menghormati, bukan untuk saling mencela, 

ataupun mendiskriminasi antara satu dengan yang lainnya. 

b. Prinsip yang terbaik untuk anak (the best insterst of the child) 

 Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua 

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyrakat, 

badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi 

anak harus menjadi pertimbangan utama, dimana harus memprioritaskan hal 

yang terbaik untuk anak.  

Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut 

ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan 

bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran 

masa depan anak.42 

Dengan demikian, prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara 

perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan 

                                                           
41 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa 

Pemidanaan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 54. 

 
42 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa 

Pemidanaan, 62. 
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keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, 

apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. 

c. Prinsip hak anak untuk hidup (the right to life, survival and 

development) 

 Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah 

hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Asas penghargaan terhadap 

pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan 

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika 

menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Hak ini merupakan 

hak asasi manusia, karena setiap manusia berhak untuk hidup. 

d. Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views of the child) 

 Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-

hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 

keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 

kehidupannya. Dengan prinsip ini, anak bisa merasakan bahwa orang-orang 

yang ada di sekitarnya dapat menghormati serta menghargai pandangan serta 

pendapatnya, sehingga anak tersebut dapat merasa bahwa ia mendapatkan 

perhatian dari orang lain.  

 Keempat prinsip tersebut akan terlaksana dengan baik jika dalam 

penyelenggaraan perlindungan anak semua pihak baik itu negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga maupun orang tua mau untuk bekerjasama dan saling 

mendukung antara satu dengan yang lainnya, karena setiap pihak mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu dalam rangka 

menjamin penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif, maka pemerintah 

membentuk suatu lembaga perlindungan anak yaitu Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI). Tugas KPAI yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, 

mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, 

melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap 
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penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta 

pertimbangan kepada presiden. 

 Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak harus 

dilakukan dan dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak anak berada di dalam 

kandungan ibunya sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada 

konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka 

Undang-Undang tersebut telah meletakkan kewajiban dengan memberikan 

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yang telah ditentukan. 

2. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 

 Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak telah mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam 

ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam 

Undang-Undang tersebut antara lain:43 

a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4) 

b. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 

5). 

c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, daam bimbingan orang tua (Pasal 

6). 

d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). 

e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8). 

f. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 

dan bakatnya. (Pasal 9 ayat 1).  

                                                           
43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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g. Khusus bagi anak yang menyangdang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga 

berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2). 

h. Hak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan 

(Pasal 10). 

i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, 

bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11). 

j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). 

k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana 

pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan 

perlindungan dari perlakuan (Pasal 13) : 

1) Diskriminasi; 

2) Eskploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 

3) Penelantaran; 

4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; 

5) Ketidakadilan; dan 

6) Perilakuan salah lainnya. 

l. Hak untuk diasuh oleh keluarganya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 

14). 

m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 

1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 

2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 

5) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15). 
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n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk 

memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari 

penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan 

apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan 

sebagai upaya terakhir (Pasal 16). 

o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 

1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa; 

2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 

3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 

objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum (Pasal 

17 ayat 1). 

p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2). 

q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 

 Namun dengan adanya berbagai macam peristiwa terkait dengan 

pelaksanaan perlindungan anak, maka Pemerintah melakukan beberapa 

perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan 

anak yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal yang 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan-perubahan 

yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah: 

a. Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga berbunyi berikut: “Setiap Anak 

berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau 

Wali”. 

b. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambah dengan ayat (1a) yang berbunyi “Setiap 

Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari 
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kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.” 

c. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasa 12 terdapat perubahan kalimat yakni “anak 

yang menyandang cacat” diubah dengan “anak penyandang disabilitas”. 

d. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) yang berbunyi: 

1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua 

Orang Tuanya; 

2) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan 

untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang tuanya sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minatnya; 

3) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan 

4) Memperoleh Hak Anak lainnya. 

e. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f yang berbunyi 

“kejahatan seksual”. 

E. Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan 

 Menurut Arif Ghosita perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi 

anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.44 Hal ini merupakan wujud 

nyata yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin semua hak dan 

kewajiban seorang anak. Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak meliputi 

berbagai aspek dalam kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi yang 

melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, salah satunya adalah pendidikan.  

 Pelaksanaan perlindungan anak dalam satuan pendidikan harus dilakukan 

sedini mungkin. Pelaksanaan perlindungan anak dalam ranah pendidikan dapat 

dilakukan dengan cara yakni pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 

minimal sembilan tahun untuk semua anak. Kemudian negara, pemerintah, 

keluarga dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

anak untuk memperoleh pendidikan. Adapun pendidikan anak tersebut harus 

diarahkan kepada hal-hal berikut, yakni: 

a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan 

mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. 

                                                           
44 Arif Ghosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), 52. 
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b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi. 

c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan 

nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dan 

darimana anak itu berasal. 

1) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab. 

2) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menunjang penyelenggaraan 

pendidikan yang terbaik untuk anak. Maka pihak sekolah harus memberikan 

perlindungan yang baik untuk anak didik, agar tumbuh rasa aman dan nyaman 

ketika anak didik berada di lingkungan satuan pendidikan. Seperti yang disebutkan 

secara tegas dalam Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Anak di dalam dan di lingkungan satuan 

pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, 

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik dan/ pihak lain.45 

Perlindungan anak dalam bidang pendidikan juga diberikan kepada anak yang 

menyandang cacat dan anak yang memiliki keunggulan tertentu. Bentuk 

perlindungan anak yang menyandang cacat fisik dana tau mental diberikan 

kesempatan yang sama dan aksesbilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan 

pendidikan luar biasa. 

Sementara itu, dalam penyelenggaraan perlindungan anak khususnya bidang 

pendidikan, pemerintah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan dana tau 

bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, 

anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. 

Pertanggungjawaban pemerintah di sini termasuk tindakan mendorong masyarakat 

untuk ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. 

 

 

 

                                                           
45Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 101. 
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F. Penelitian Yang Relevan 

 Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai studi pustaka atau penelitian 

terdahulu, peneliti telah mendapatkan hasil penelitian yang berkaitan dan relevan 

dengan tema ini, yaitu: 

1. Skripsi yang di tulis oleh Eko Budi Santoso, Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 

Lampung, yang berjudul “Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru Di Smp Negeri 1 

Padangrutu Kabupaten Lampung Tengah”. Dalam skripsi ini dinyatakan bahwa 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak erat 

kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar di dalam dunia pendidikan, karena 

anak merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak. Dalam hal ini, pemahaman guru terhadap 

Undang-Undang tersebut juga akan mempengaruhi pola didik guru, sehingga 

dengan adanya Undang-Undang tersebut pola didik guru akan berbeda-beda, 

yaitu pola didik guru otoriter, pola didik berimbang, dan pola didik 

demokratis.46 

2. Skripsi yang ditulis oleh Fazrul Umar Hidayat, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 

Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan 

Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus UPT P2TP2A Provinsi Riau).47 

  Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setelah dianalisis ternyata 

memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini yakni dapat dilihat dari isi dan tempat penelitian, 

skripsi pertama yang ditulis oleh Eko Budi Santoso lebih cenderung membahas 

                                                           
46 Eko Budi Santoso, Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Terhadap Pola Didik Guru Di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung 

Tengah, (Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2013). 

 
47 Fazrul Umar Hidayat, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan 

Non Fisik (Bulliying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak (Studi Kasus UPT P2TP2A Provinsi Riau), (Skripsi, Riau, Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). 
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tentang pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru, 

tempat penelitiannya dilakukan di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung 

Tengah. Skripsi kedua yang ditulis oleh Fazrul Umar Hidayat lebih cenderung 

membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik 

dan Non Fisik khususnya Bulliying dan beliau melakukan penelitian di UPT 

P2TP2A Provinsi Riau. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada 

pelaksanaan perlindungan anak yang dikategorikan melalui beberapa ruang lingkup 

seperti bidang pendidikan, bidang agama dan bidang kesehatan yang dilakukan di 

MTs Al-Inayah Manado melalui beberapa upaya dan kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh pihak sekolah. Adapun persamaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang 

perlindungan anak yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian Kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif.1 Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara 

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang diarahkan pada 

memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan penelitian kualitatif 

menggunakan strategi multi metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.  

B. Tempat Dan Waktu Penelitian 

 Tempat penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Inayah 

Manado yang terletak di Jalan Sungai Sadang Lingkungan V, Kelurahan Sumompo 

Kapleng, Kecamatan Tuminting. Waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan April 

sampai dengan bulan Juni 2020. 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam peneitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer 

didapati dari kepala Madrasah, guru, peserta didik dan orang tua murid. 

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan sebagai sumber 

tambahan seperti buku-buku, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung 

penelitian ini. 

                                                           
 1 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: 

Suaka Media, 2015), 8. 

 

 2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2016), 6. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti, 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

 Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu obyek atau 

orang lain.3 Observasi juga merupakan suatu cara mengadakan penelitian dengan 

pengamatan secara langsung di lapangan secara sistematis. Dalam hal ini peneliti 

telah melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu di di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Al-Inayah Manado yang terletak di Jalan Sungai Sadang 

Lingkungan V, Kelurahan Sumompo Kapleng, Kecamatan Tuminting. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam 

mengumpulkan informasi atau data.4 Sedangkan menurut Sugiyono wawancara 

adalah teknik pengumpulan data dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada 

responden dan mencatat jawaban-jawaban dari responden.5 Tujuan dari wawancara 

ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan serta kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado. Dalam hal ini, 

wawancara dilakukan oleh beberapa informan seperti kepala madrasah, guru, 

peserta didik dan orang tua murid. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan 

sumber-sumber informasi. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

umum tentang MTs Al-Inayah Manado yang meliputi alamat, struktur organisasi 

Madrasah, keadaan guru dan peserta didik. 

                                                           
3Freddy Rangkuti, Riset Pemasaran, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 42. 

 
4Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik, (Yogyakarta: Leutikaprio, 

2016), 1 

 
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2017), 193. 
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E. Analisis Data 

 Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip dari buku Sugiyono, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatis dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Adapun tahapan dalam menganalisis data model interaktif ini, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Display data merupakan kegiatan setalah mereduksi data, caranya 

menguraikan data secara singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola 

hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. 

 Penyajian data (data display), peneliti lakukan dengan mengembangkan 

sebuah deskripsi informan tersusun untuk menarik simpulan dan pengambilan 

tindakan. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Gambar Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

 Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam bukunya Muh. Fitrah dan 

Luthfiyah, mengemukakan bahwa langkah ketiga dalam model interaktif adalah 

pengambilan keputusan dan melakukan verifikasi.6 Pada penelitian kualitatif 

kesimpulan awal diambil masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap 

saat apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat.Tetapi apabila kesimpulan 

yang telah diambil dapat didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

                                                           
6 Mu Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas 

& Studi Kasus, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 86. 
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peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. 

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteiti 

akan menjadi jelas, dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. 

F. Pengujian Keabsahan Data 

 Agar mendapatkan kebasahan data, maka dilakukan dengan metode 

triangulasi. Triangulasi Terjemahnya mengulang atau mengklarifikasi data 

menggunakan berbagai sumber.7 Dengan demikian, triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun teknik triangulasi yang dipakai dalam 

penelitian ini, yakni: 

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Pengumpulan dan 

pengujian keabsahan data dilakukan oleh guru, anak didik dan orang tua. Data dari 

ketiga sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan 

yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari ketiga sumber tersebut. Kemudian 

data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data 

tersebut.8 Jadi triangulasi sumber ini digunakan untuk membandingkan apa yang 

dikatakan oleh subyek dengan apa yang dikatakan oleh informan. 

                                                           
7Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Folklor, (Yogyakarta: Media Pressindo, 

2009), 224. 
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2. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

 Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. Namun, apabila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 274. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MTs Al-Inayah Manado 

 MTs Al-Inayah Manado di dirikan pada tahun 2014 dengan Nomor Statistik 

Madrasah (NSM) 121271710010. Madrasah ini terletak di jalan Sungai Sadang, 

kecamatan Tuminting, kelurahan Sumompo Kapleng, lingkungan V.  

 Awal mulanya pada tahun ajaran 2014-2015 Madrasah ini masih berbentuk 

rumah dan jumlah kelas hanya 1 ruangan dengan jumlah peserta didik hanya 8 

orang. Kemudian pada tahun ajaran 2015-2016 mulai terjadi perkembangan 

secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan peserta didik yaitu 

dari 8 menjadi 26 orang karena ada 18 peserta didik yang merupakan peserta 

didik baru yang ingin menempuh pendidikan di Madrasah ini. Sehingga pihak 

Yayasan pun langsung menambah ruang kelas menjadi 2 ruangan. Selain itu 

pada tahun kedua ini, Madrasah mendapat tambahan murid baru yang 

merupakan peserta didik pindahan dari Madrasah lain, maka pihak Yayasan 

mulai bergerak kembali untuk membangun ruang kelas yang baru, sehingga 

ruang kelas menjadi 3 ruangan.  

 Perkembangan MTs Al-Inayah Manado sudah semakin meningkat dari 

tahun ke tahun sehingga pada tahun ajaran 2019-2020 peserta didik yang 

menempuh pendidikan di Madrasah ini sudah berjumlah 111 orang, yang terdiri 

dari 37 peserta didik kelas VII, 35 peserta didik kelas VIII, dan 39 peserta didik 

kelas IX. Dengan demikian, meskipun Madrasah ini masih terbilang baru, tetapi 

kerjasama dan semangat dari guru dan pihak Yayasan telah membuktikan 

bahwa mereka mampu untuk menarik perhatian masyarakat untuk 

menyekolahkan anak mereka di Madrasah ini. Karena Madrasah ini sudah 

mampu untuk bersaing dengan Madrasah-Madrasah yang lain. Hal ini dapat 

dibuktikan dari banyaknya prestasi yang diraih oleh peserta didik dari bidang 

akademik maupun non akademik. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Pelaksanaan Perlindungan Anak Di MTs Al-Inayah Manado 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan 

perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado sudah mulai diterapkan, hal ini 

dapat dilihat dari adanya upaya perlindungan anak di berbagai bidang seperti 

bidang pendidikan, bidang agama, dan bidang kesehatan. 

a. Bidang Pendidikan 

Dalam bidang pendidikan, pihak sekolah telah mengupayakan berbagai 

macam cara untuk menjamin dan memberikan hak-hak anak serta 

melindunginya dari tindak kekerasan dan diskriminasi hal ini dapat dilihat dari 

hasil wawancara bersama Ibu Kepala Madrasah, beliau mengemukakan bahwa: 

Salah satu hak anak dalam pendidikan yaitu mengikuti proses pembelajaran 

makanya saya selalu memarahi jika ada anak-anak yang suka keluar masuk 

pada saat jam pelajaran berlangsung.1 

Hal ini sejalan dengan hasil observasi dimana pada saat proses pembelajaran 

berlangsung anak-anak tidak dibiarkan untuk keluar masuk kelas kecuali ada 

alasan tertentu seperti ingin pergi ke kamar mandi. Hal tersebut dilakukan agar 

supaya anak-anak bisa berkonsentrasi dalam menerima materi yang diajarkan 

oleh setiap guru mata pelajaran. 

Kemudian, dalam proses pembelajaran pihak sekolah juga mulai 

menerapkan pendidikan tanpa kekerasan kepada anak seperti yang 

diungkapkan oleh kepala Madrasah bahwa: 

Pendidikan tanpa kekerasan sudah mulai kami terapkan mengingat sudah 

adanya Undang-Undang Perlindungan Anak2 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Arther beliau 

mengemukakan bahwa: 

                                                           
1Sumiati Hulio, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 11 Juni 2020. 

 
2Sumiati Hulio, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 11 Juni 2020. 
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Saya tidak menerapkan hukuman fisik pada anak, karena saya sudah tahu 

bahwa penerapan hukuman fisik akan bertentangan dengan Undang-

Undang perlindungan anak.3 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sumarni beliau mengemukakan 

bahwa: 

Sudah tidak lagi memberikan hukuman fisik, karena dalam proses 

pembelajaran kami sudah diarahkan oleh kepala madrasah untuk sebisa 

mungkin dapat menerapkan pendidikan tanpa kekerasan.4 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Ervita Kaidupan yang 

mengemukakan bahwa: 

Saya orangnya tegas. Memang ketika sekolah ini baru didirikan saya selalu 

memberikan hukuman fisik kepada peserta didik. Tetapi karena sekolah ini 

sudah banyak mengalami perkembangan, sehingga harus ada perubahan 

salah satunya dengan mengganti hukuman fisik dengan hukuman lain yang 

akan lebih mendidik mereka.5 

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pemberian hukuman sudah 

mulai mengalami perubahan sebagai bentuk dari upaya untuk menerapkan 

pendidikan tanpa kekerasan. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi dimana 

MTs Al-Inayah Manado sudah mengalami banyak sekali perkembangan, salah 

satunya sudah ada beberapa guru yang awalnya sering menerapkan hukuman 

fisik, sekarang sudah tidak lagi, mengingat perkembangan dan eksistensi 

sekolah semakin mengalami perkembangan. 

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, guru-guru 

menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman, seperti yang 

dikemukakan oleh Ibu Sumarni bahwa:  

Sekarang ini guru-guru lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman 

kepada peserta didik, karena jika hukuman tersebut dapat bersinggungan 

dengan Undang-Undang perlindungan anak maka posisi kami, tentunya 

                                                           
3Arther Panter Olii, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 11 Juni 2020.  

 
4Sumarni, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan dan 

Tape Recorder, 12 Juni 2020.  

 
5Ervita Kaidupan, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 12 Juni 2020.  
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akan terancam. Makanya saya lebih banyak memberikan bimbingan dari 

pada memberikan hukuman kepada anak.6 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Arther: 

Pemberian hukuman di sesuaikan dengan perbuatan yang ia lakukan dan 

tentunya hukuman yang diberikan adalah hukuman yang dapat mendidik 

anak. Contoh ia sering membuang sampah sembarang, maka saya akan 

memberikan hukuman dengan menyuruh ia untuk megumpulkan sampah-

sampah yang ada di lapangan sekolah dan membuangnya ke tempat 

sampah.7 

Ibu Ervita juga memberikan pernyataan yang sama dengan Bapak Arther, 

yakni: 

Pemberian hukuman itu bervariasi, tergantung dari masalah yang dilakukan 

oleh peserta didik8 

Maka dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa dengan adanya Undang-

Undang Perlindungan Anak telah membuat guru menjadi lebih berhati-hati dan 

selalu mempertimbangkan hukuman apa yang tepat bagi peserta didik yang 

melanggar tata tertib sekolah ataupun membuat pelanggaran yang lainnya. 

Bahkan ada guru yang lebih sering memberikan bimbingan kepada anak-anak 

dari pada memberikan hukuman.  

Memberikan bimbingan kepada anak merupakan salah satu tindakan yang 

sangat penting. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sumarni, Beliau 

mengemukakan bahwa:  

Dengan bimbingan bisa membentuk karakter anak menjadi lebih baik. 

Makanya saya tidak pernah merasa bosan untuk memberikan bimbingan 

kepada peserta didik.9 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Ervita Kaidupan, beliau 

mengemukakan bahwa: 

                                                           
6Sumarni, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan dan 

Tape Recorder, 12 Juni 2020.  

 
7Arther Panter Olii, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 11 Juni 2020. 

 
8Ervita Kaidupan, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 12 Juni 2020. 

 
9 Sumarni, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan dan 

Tape Recorder, 12 Juni 2020. 
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Ya, sangat penting. Karena anak yang diberikan bimbingan dan arahan saja 

masih berpeluang untuk melakukan kesalahan. Apalagi anak yang tidak 

diberikan bimbingan.10 

Kemudian dalam hasil wawancara dengan Ibu Sumiati Hulio tentang siapa 

yang berperan dalam memberikan bimbingan dan menyelesaikan masalah 

anak, beliau mengemukakan bahwa: 

Memberikan bimbingan dan menyelesaikan masalah anak-anak dilakukan 

oleh guru wali kelas masing-masing. Karena guru bimbingan konseling 

yang lama sudah memiliki amanah di tempat yang baru, makanya saya 

mengamanahkan anak-anak kepada guru wali kelasnya.11 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Ervita Kaidupan 

selaku guru wali kelas VIII, beliau mengemukakan bahwa: 

Saya lebih memfokuskan pada perwalian saya. Apalagi kelas VIII itu 

terkenal dengan anak-anak yang memiliki karakter yang luar biasa. 

Makanya saya harus selalu memberikan bimbingan agar mereka tidak 

melakukan pelanggaran.12 

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak Arther selaku perwalian kelas 

IX, beliau juga mengemukakan hal yang sama dengan Ibu Ervita, yakni: 

Ketika saya mengajar saya selalu memberikan arahan. Tetapi untuk 

bimbingan yang intensif saya hanya dikhususkan untuk kelas IX. Karena 

saya perwalian kelas IX.13 

Penyataan yang diberikan oleh Ibu Kepala Madrasah dan guru-guru wali 

kelas sesuai dengan hasil observasi yang ada, dimana peneliti melihat bahwa 

di MTs Al-Inayah Manado untuk sekarang ini belum memiliki guru BK 

(Bimbingan Konseling). Walaupun demikian, pihak sekolah tetap memberikan 

pelayanan terhadap anak-anak untuk melakukan bimbingan. Dan bimbingan 

biasanya dilakukan oleh guru wali kelas masing-masing. Jadi, jika ada anak 

                                                           
10Ervita Kaidupan, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 12 Juni 2020. 

 
11Sumiati Hulio, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 11 Juni 2020. 

 
12Ervita Kaidupan, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 12 Juni 2020. 

 
13Arther Panter Olii, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 11 Juni 2020. 
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yang memiliki masalah baik itu masalah dari rumah ataupun masalah di 

sekolah mereka sering mencari guru wali kelas masing-masing untuk 

menceritakan masalah tersebut dan menyelesaikannya. Tetapi untuk 

kedepannya pihak sekolah telah merencanakan untuk menunjuk salah satu guru 

yang akan menjadi guru khusus bimbingan dan konseling, agar supaya proses 

bimbingan dan konseling bisa berjalan lebih efektif dan efisien. 

Selain itu, salah satu pelaksanaan perlindungan anak dalam bidang 

pendidikan, yakni pihak sekolah telah menyediakan perpustakaan, sebagai 

bentuk dari pemenuhan hak anak untuk belajar. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Ervita beliau mengemukakan bahwa: 

Tujuan utama dari pembuatan perpustakaan memang untuk membantu para 

peserta didik untuk belajar. Makanya saya selalu menyuruh anak-anak untuk 

banyak membaca buku di perpustakaan agar dapat menambah wawasan 

mereka.14 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Arther, beliau mengemukakan 

bahwa: 

Dengan adanya perpustakaan dapat memberikan fasilitas kepada semua 

anak untuk mencari buku, serta dapat melatih anak untuk mengembangkan 

minat bacanya.15 

Manfaat dari adanya perpustakaan telah dirasakan oleh semua peserta didik, 

salah satunya adalah siswi yang bernama Wirda Mointi, beliau mengemukakan 

bahwa: 

Saya merasa sangat terbantu dengan adanya perpustakaan di sekolah. 

Walaupun tidak semua buku yang disediakan tetapi saya tetap bersyukur 

karena pihak sekolah telah berusaha dalam menyediakan fasilitas tersebut.16 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga melihat bahwa memang di MTs 

Al-Inayah Manado telah menyediakan perpustakaan sebagai fasilitas untuk 

anak-anak dalam mengerjakan tugas maupun untuk membaca buku. 

                                                           
14Ervita Kaidupan, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 12 Juni 2020. 

 
15Arther Panter Olii, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 11 Juni 2020. 

 
16 Wirda Mointi, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 3 September 2020. 
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Perpustakaan tersebut terletak di ruangan lantai tiga, dan selalu buka setiap hari 

selama proses pembelajaran berlangsung. Namun, masih ada beberapa buku 

yang belum bisa disediakan oleh pihak sekolah. Tetapi pihak sekolah selalu 

mencari inisiatif lain salah satunya dengan menyediakan buku elektronik yang 

sering dibagikan kepada peserta didik agar bisa digunakan dimana saja dan 

kapan saja. 

Selain pemenuhan hak anak dalam proses pendidikan formal, pihak sekolah 

juga mengadakan kegiatan di luar jam pelajaran yakni kegiatan ekstrakurikuler 

untuk membantu mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada peserta 

didik seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sumiati Hulio, beliau mengemukakan 

bahwa: 

Di luar proses pembelajaran kami mengadakan kegiatan ekstrakurikuler 

untuk megembangkan potensi dan bakat anak.17 

Pengembangan potensi dan bakat anak memang harus dilakukan dengan 

mengadakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai kegiatan tambahan di luar jam 

mata pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan 

khususnya para wali kelas, mereka sangat menyarankan agar setiap 

perwaliannya bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut.  

Menurut Bapak Arther beliau mengemukakan bahwa:  

Ekstrakurikuler sengaja diadakan untuk menggali potensi yang ada pada 

peserta didik.18 

Anjuran untuk mengikuti ekstrakurikuler juga diungkapkan oleh Ibu Ervita, 

beliau mengemukakan bahwa: 

Saya selalu mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, 

tetapi tidak memaksakan mereka harus dan wajib ikut. Semua tergantung 

kemauan anak itu untuk memilih ia mau ikut atau tidak.19 

                                                           
17Sumiati Hulio, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 11 Juni 2020. 

 
18Arther Panter Olii, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 11 Juni 2020. 

 
19Ervita Kaidupan, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan 

Lapangan dan Tape Recorder, 12 Juni 2020. 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu sumarni: 

Sangat menganjurkan. Karena anak juga memerlukan kegiatan tambahan 

seperti ekstrakurikuler. Salah satunya seperti pramuka dengan adanya 

pramuka bisa melatih anak menjadi lebih mandiri, disiplin dan berjiwa 

sosial yang tinggi20 

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil observasi dari peneliti, yakni di 

MTs Al-Inayah Manado memang sudah memiliki beberapa ekstrakurikuler yang 

dijadikan wadah untuk mengembangkan potensi dan bakat dari setiap peserta 

didik, seperti pramuka, drum band, silat, dan club sepak bola. Esktrakurikuler 

yang diselenggarakan juga sudah banyak menghasilkan berbagai macam 

prestasi. Sehingga membuat peserta didik menjadi lebih semangat dan antusia 

untuk mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan. 

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil 

observasi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-

Inayah Manado dalam bidang pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Upaya penerapan pendidikan tanpa kekerasan 

b. Memberikan bimbingan pada anak 

c. Menyediakan perpustakaan  

d. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler 

b. Bidang Agama 

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-

Inayah Manado juga dilakukan melalui bidang Agama. Yakni pihak sekolah 

telah memenuhi hak anak untuk menerima pembelajaran yang berkaitan dengan 

Agama Islam secara intensif melalui beberapa mata pelajaran seperti Al-Quran 

Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Akidah Akhlak, Fikih dan Bahasa 

Arab. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sumiati Hulio, beliau mengemukakan 

bahwa: 

Pembelajaran yang berkaitan dengan Agama Islam tentunya dilakukan secara 

intensif, mengingat MTs Al-Inayah merupakan sekolah yang berbasis Islam, 

makanya penguatan terhadap nilai-nilai keagamaan ini sangat kami tekankan 

                                                           
20 Sumarni, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Pendidikan, Catatan Lapangan dan 

Tape Recorder, 12 Juni 2020. 
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kepada semua peserta didik melalui mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab 

yang diajarkan oleh bapak atau ibu guru yang ada.21 

Adapun metode yang digunakan dalam mengajarkan pendidikan agama 

kepada anak-anak yakni sangat beragam, seperti yang diungkapkan oleh 

beberapa informan sebagai berikut: 

Menurut Ibu Herawati Potabuga: 

Metode yang saya gunakan bervariasi. Kadang saya memakai metode 

ceramah, kadang metode demonstrasi pokoknya disesuaikan dengan materi 

yang akan diajarkan.22 

Menurut Bapak Prabowo: 

Metode yang saya gunakan disesuaikan dengan materi serta situasi dan 

kondisi yang ada. Karena biasanya anak akan sulit mengerti jika hanya 

diberikan penjelasan saja apalagi ini masalah keagamaan, makanya saya 

sering memakai media seperti LCD untuk membantu menampilkan contoh-

contoh kegiatan keagamaan yang diakukan, seperti gerakan solat yang benar, 

cara bersedekah dan infak yang benar, serta menampilan video-video pendek 

yang dapat memotivasi anak untuk berbuat kebaikan.23 

Menurut Bapak Abdul Asiz Huata: 

Metode yang saya pakai untuk BTQ yakni metode mahoratul kalam atau 

kemahiran dalam membaca, mahoratul ijtima’ atau kemahiran dalam 

mendengar dan mahoratul kitabah atau kemahiran dalam menulis. 

Sedangkan untuk tadzkir saya lebih banyak menggunakan metode 

ceramah.24 

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap guru memiliki metode dan caranya masing-

masing untuk mengajarkan pelajaran agama Islam kepada peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti juga melihat bahwa pelajaran agama 

                                                           
21 Sumiati Hulio, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Agama, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 24 Juni 2020. 

 
22 Herawati Potabuga, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Agama, Catatan 

Lapangan, 24 Juni 2020. 

 
23 Prabowo P. Jusuf, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Agama, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 24 Juni 2020. 

 
24 Abdul Asiz Huata, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Agama, Catatan 

Lapangan, 24 Juni 2020. 
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memang diberikan secara intensif sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah 

ditentukan. 

Selain memberikan pelajaran agama yang intensif, pihak sekolah juga 

mengadakan beberapa kegiatan keagamaan seperti yang diungkapkan oleh ibu 

Sumiati Hulio, bahwa: 

Kami memiliki kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan seperti solat zuhur 

berjamaah, tadzkir dan baca tulis al-Qur’an. Selain itu, kami juga sering 

mengadakan kegiatan untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti 

muharam, isra’mi’raj dan kegiatan lainnya.25 

Kegiatan keagamaan tersebut juga diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh 

peserta didik, karena banyak manfaat yang akan mereka dapatkan dari kegiatan 

tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Herawati Potabuga, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Saya sangat mewajibkan. Karena anak-anak juga akan memperoleh 

tambahan pengetahuan serta mendapatkan pelatihan seperti membaca dan 

menulis Al-Qur’an. Dan ini akan sangat membantu dalam proses 

pembelajaran khususnya dalam bidang studi pendidikan agama islam dan 

bahasa arab.26 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Abdul Asiz Huata, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Sangat mewajibkan. Jika ada anak yang tidak mengikuti kegiatan tersebut 

pasti saya akan menanyakan alasannya. Tetapi kalau alasan yang tidak 

masuk di akal, maka saya akan langsung mengambil tindakan yang tegas.27 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan keagamaan tersebut sudah menjadi 

rutinitas di MTs Al-Inayah Manado. Kegiatan ini dilakukan untuk 

membiasakan setiap anak agar dapat berperilaku dan berakhlakul karimah. 

Pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut diikuti oleh semua siswa dari kelas 

VII sampai kelas IX. Adapun pelaksanaannya seperti solat zuhur berjamaah 

                                                           
25 Sumiati Hulio, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Agama, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 24 Juni 2020. 

 
26 Herawati Potabuga, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Agama, Catatan 

Lapangan, 24 Juni 2020. 
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dilaksanakan setiap hari kecuali hari jumat, karena anak-anak akan di suruh 

untuk melaksanakan solat jumat di rumahnya masing-masing. Untuk kegiatan 

tadzkir dilaksanakan setiap hari jumat pagi biasanya berupa kegiatan membaca 

Sholawat Nariyah dan bimbingan kerohanian yang akan di sampaikan oleh 

Bapak Abdul Asiz Huata. Kemudian untuk kegiatan BTQ (Baca Tulis Al-

Qur’an) diselenggarakan seminggu sekali sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan.  

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, 

kemudian di dukung oleh hasil observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan perlindungan anak dalam bidang keagamaan yang dilaksanakan di 

MTs Al-Inayah Manado, yakni dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Mengajarkan Pendidikan Agama Islam Secara Intensif 

2) Mengadakan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan 

c. Bidang Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-

Inayah Manado dapat dilihat dari upaya pihak sekolah untuk memberikan 

perlindungan anak dari bidang kesehatan. Salah satunya adalah dengan selalu 

menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah dapat 

membuat peserta didik merasa lebih nyaman dalam megikuti proses 

pembelajaran. Selain itu, lingkungan yang bersih dapat menjaga anak-anak dari 

berbagai macam penyakit. Maka upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah agar 

kebersihan tetap terjaga yakni dengan menyediakan alat-alat kebersihan dan 

tempat sampah. Selain itu pihak sekolah juga membiasakan kepada setiap anak 

untuk selalu membersihkan kelasnya masing-masing sebelum dan sesudah jam 

pelajaran berlangsung. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sumiati Hulio, 

beliau mengemukakan bahwa: 

Tentunya menyediakan tempat sampah, dan alat-alat kebersihan. Kemudian 

membiasakan anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah 

seperti membersihkan kelas sebelum dan sesudah jam pelajaran kemudian 

membuang sampah pada tempatnya.28 

                                                           
28 Sumiati Hulio, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Kesehatan, Catatan Lapangan 

dan Tape Recorder, 27 Juni 2020. 



58 
 

 
 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Ervita, beliau 

mengemukakan bahwa:  

Sebelum pembelajaran di mulai saya selalu memeriksa kebersihan kelas, 

jika kelas masih kotor dan anak-anak tidak membersihkannya maka saya 

tidak akan memulai proses pembelajaran. Makanya anak-anak terbiasa 

untuk membersihkan kelas sebelum proses belajar mengajar berlangsung.29 

Berdasarkan hasil observasi peneliti juga melihat adanya alat-alat 

kebersihan yang disiapkan oleh guru, dan ada juga beberapa tempat sampah 

yang dapat digunakan oleh semua anggota sekolah. Tidak hanya itu saja peneliti 

juga melihat bahwa di sekolah tersebut juga telah menyediakan air bersih yang 

dapat digunakan oleh peserta didik. Air bersih yang disediakan oleh pihak 

sekolah sering digunakan oleh peserta didik untuk mencuci tangan maupun 

untuk berwudhu, seperti yang diungkapkan oleh Reyhan Abdullah, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Sebelum dan sesudah makan saya selalu mencuci tangan agar supaya 

terjauhkan dari berbagai macam penyakit. Selain itu saya juga sering 

memakai air bersih untuk berwudhu.30 

Memberikan air bersih merupakan salah satu kewajiban sekolah untuk 

melindungi anak dari berbagai macam penyakit. Karena selama di sekolah anak 

akan memerlukan air bersih untuk digunakan dalam segala aktivitasnya. 

Selain itu untuk menjamin hak anak dalam bidang kesehatan, pihak sekolah 

juga sering melakukan pengawasan terhadap kantin sekolah. Hal ini dilakukan 

agar anak-anak dapat menerima asupan makanan yang bersih dan sehat. 

Sehingga pihak sekolah tidak mengijinkan untuk sembarangan orang masuk 

dan berjualan di dalam lingkungan sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Sumiati Hulio, beliau mengemukakan bahwa: 

Pengawasan kantin sering dilakukan, karena jika makanan yang dijual di 

kantin sekolah tidak sehat, maka pihak sekolah yang akan disalahkan oleh 

                                                           
29 Ervita Kaidupan, Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Bidang Kesehatan, Catatan 
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orang tua murid. Makanya saya tidak menginjinkan sembarang orang untuk 

berjualan di kantin sekolah.31 

Kemudian Ibu Sumiati Hulio menambahkan bahwa: 

Pengawasan biasa dilakukan oleh siapa saja, baik saya maupun guru-guru 

piket. Yang penting setiap harinya harus ada pengawasan.23 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil observasi dimana peneliti 

melihat bahwa setiap harinya ketika jam istirahat telah tiba, pasti kepala 

madrasah ataupun salah satu guru akan pergi ke kantin untuk mengecek 

kualitas dan variasi dari makanan yang di jual oleh penjaga kantin. Penjaga 

kantin biasanya menjual beberapa variasi makanan dan jajanan lainnya. Seperti 

aneka gorengan dan beberapa makanan berat seperti nasi goreng, nasi campur 

atau nasi naget harganya juga sangat terjangkau bagi anak-anak. Selain murah 

kantin sekolah juga memiliki kualitas makanan yang bersih dan sehat. Hal ini 

juga diungkapkan oleh salah satu siswa, beliau mengemukakan bahwa: 

Kantin sekolah memiliki kualitas makanan yang baik dan enak. Makanya 

kami tidak diijinkan untuk membeli makanan dari luar sekolah, karena 

kualitasnya belum tentu terjamin.32 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu orang tua 

murid, beliau mengemukakan bahwa: 

Karena saya sibuk mengurus anak, terkadang saya lupa meyiapkan bekal 

makanan. Makanya saya hanya memberikan uang jajan. Tetapi saya tidak 

merasa khawatir karena ketika di sekolah saya tahu bahwa tidak sembarang 

orang yang bisa berjualan di kantin sekolah. Dan kualitas makanannya juga 

bagus.33 

Hasil wawancara di atas, dapat menunjukkan bahwa selain peserta didik 

yang merasa aman dalam mengkonsumsi makanan yang di jual di kantin 
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sekolah, tetapi orang tua pun ikut merasa aman dan nyaman, jika anaknya tidak 

bisa membawa bekal makanan dari rumah, karena pihak sekolah dan guru-guru 

selalu melakukan pengawasan terhadap kantin sekolah.  

Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan 

perlindungan anak yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado dalam bidang 

kesehatan, yakni pihak sekolah telah menyiapkan kotak P3K yang digunakan 

untuk memberikan pertolongan pertama bagi anak yang jatuh sakit sewaktu 

mengikuti proses pembelajaran atau jika terjadi kecelakaan di lingkungan 

sekolah. Seperti yang dungkapkan oleh Ibu Sumiati Hulio, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Kami memberikan pertolongan pertama, makanya pihak sekolah 

menyiapkan kotak P3K baik di ruang guru maupun di setiap kelas. Tetapi 

kalau sakitnya sudah tidak bisa di atasi kami akan membawa anak tersebut 

ke puskesmas terdekat atau menghubungi orang tua.34 

Pernyataan di atas juga dibenarkan oleh salah satu peserta didik yang pernah 

mengalami kecelakan di sekolah, beliau mengemukakan bahwa: 

Tentu saja pernah. Waktu itu pas jam istirahat berlangsung saya sedang 

bercanda dengan teman-teman kemudian ada teman yang tidak sengaja 

mendorong kami sehingga saya dan teman yang satunya lagi jadi 

berbenturan dan giginya tertancap ke jidat saya yang mengakibatkan jidat 

saya terluka dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut para guru 

langsung mengambil tindakan dengan menggunakan alat-alat dan obat-

obatan yang ada di kotak P3K untuk mengobati luka saya.35 

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dilihat bahwa pihak sekolah telah 

menunjukkan adanya kepedulian yang sangat tinggi kepada peserta didik.  

Maka dari hasil wawancara dan didukung oleh hasil observasi yang ada, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak di MTs 

Al-Inayah Manado dapat diuraikan sebagai berikut, yakni: 

1) Menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah 

2) Menyediakan air bersih 
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3) Melakukan pengawasan kantin sekolah 

4) Menyediakan kotak P3K 

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Di MTs Al-Inayah 

Manado 

Pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado sudah 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin melalui beberapa upaya yang telah 

dilakukan oleh pihak sekolah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

beberapa kendala yang memperhambat proses pelaksanaan perlindungan anak 

di MTs Al-Inayah Manado, seperti yang diungkapkan oleh ibu Sumiati Hulio, 

beliau mengemukakan bahwa: 

Karakter atau perilaku dari anak itu sendiri merupakan salah satu kendala 

yang kami hadapi. Karena ada anak-anak yang suka mencari perhatian guru 

dengan cara yang salah yakni dengan membuat masalah di dalam kelas, 

sehingga hal tersebut dapat memancing amarah guru.36 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Ervita Kaidupan, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Kendalanya datang dari sikap peserta didik itu sendiri. Ada beberapa anak 

yang suka membangkang dan tidak mau menurut sehingga kami harus 

membutuhkan tenaga ekstra dalam menghadapi mereka.37 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dilihat bahwa karakter dan 

perilaku peserta didik dapat menjadi salah satu kendala yang menghambat 

pelaksanaan perlindungan anak. Padahal perlindungan anak ini ditujukan untuk 

memberikan hak-hak anak serta melindunginya dari berbagai macam tindak 

kekerasan dan diskriminasi.  

Perilaku dan sikap dari peserta didik sangat dipengaruhi oleh pola didik 

yang diberikan oleh orang tua masing-masing. Artinya dalam pelaksanaan 

perlindungan anak juga membutuhkan dukungan dari orang tua. Berdasarkan 

hasil obervasi dimana anak-anak yang sering melakukan pelanggaran atau 

membuat masalah di sekolah merupakan anak-anak yang mengalami 
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kekurangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Karena kebanyakan 

orang tua dari peserta didik yang bersekolah di MTs Al-Inayah Manado 

memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Sehingga mereka tidak memiliki waktu 

yang cukup untuk mendidik dan memantau perkembangan anak di rumah. Hal 

ini juga diungkapkan oleh guru wali kelas VII yakni Ibu Sumarni, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Anak-anak yang melakukan pelanggaran kebanyak anak yang kurang kasih 

sayang dari orang tua. Salah satu contoh yaitu ada beberapa anak yang 

sering datang terlambat ke sekolah, ketika saya bertanya kenapa sealu 

terlambat, dan anak tersebut menjawab bahwa ia tidak bisa bangun pagi 

karena orang tuanya sudah pergi untuk berdagang di pasar.38 

Kemudian peneliti juga sempat mewawancarai salah satu orang tua murid 

untuk menanyakan apakah beliau sering mengikuti rapat di sekolah atau tidak, 

dan Ibu tersebut mengemukakan bahwa: 

Kadang-kadang, karena saya juga memiliki kesibukan di rumah. Apalagi 

saya memiliki anak kecil jadi susah untuk mengikuti rapat di sekolah.39 

Maka dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masih ada orang 

tua yang memiliki kepedulian yang kurang terhadap anak. Padahal pemberian 

kasih sayang dari orang tua sangat berdampak pada perkembangan sikap dan 

perilaku dari peserta didik. Orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan 

dapat mengakibatkan anak merasa kurang diperhatikan, sehingga ia akan 

melakukan berbagai macam kesalahan untuk mencari perhatian dari guru. Dan 

ini tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan perlindungan anak.  

Maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs 

Al-Inayah Manado yakni datang dari peserta didik dan orang tua. 
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3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan 

Anak Di MTs Al-Inayah Manado 

Dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado tentunya 

masih memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah. Namun 

dalam hal ini pihak sekolah telah melakukan beberapa kegiatan yang dijadikan 

sebagai solusi untuk dapat mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan 

anak di MTs Al-Inayah Manado, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Sumiati 

Hulio bahwa: 

Tentunya kami berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir setiap 

kendala yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan anak.40 

Kemudian menurut beberapa informan salah satu cara untuk mengatasi 

kendala yang datang dari peserta didik adalah dengan melakukan pendekatan. 

Karena proses bimbingan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya 

pendekatan dari guru terhadap peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh 

Ibu Sumarni sebagai wali kelas VII, beliau mengemukakan bahwa: 

Pendekatan kepada peserta didik merupakan salah satu cara yang saya 

lakukan untuk mencari tau permasalahan yang dimiliki oleh setiap anak 

yang sering membuat masalah di sekolah, khususnya kelas VII.41 

Kemudian Ibu Sumarni menambahkan bahwa: 

Pendekatan dilakukan agar dapat menimbulkan rasa percaya dari anak 

terhadap guru. Salah satu pendekatan yang saya lakukan dengan 

mengarahkan anak-anak perwalian saya khususnya kelas VII, agar ketika 

ada masalah yang dihadapi baik di rumah maupun di dalam sekolah silahkan 

mencurahkan isi hatinya kepada saya, karena saya siap mendengarkannya 

serta akan mencoba membantu mencarikan solusi dari masalah tersebut. 

Sehingga anak-anak yang merasa kurangnya kasih sayang dari orang tua di 

rumah dapat merasakan kasih sayang dari kami sebagai orang tuanya di 

dalam lingkungan sekolah.42 
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Maka berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pendekatan merupakan salah satu solusi yang digunakan 

oleh para guru untuk mencari tahu masalah yang dihadapi oleh peserta didik, 

selain itu peserta didik yang sering membuat masalah di sekolah dikarenakan 

kurangnya kasih sayang dari orang tua, dapat merasakan kasih sayang dan 

perhatian dari guru-gurunya. 

Kemudian solusi untuk mengatasi kendala yang datang dari guru, yakni 

kepala madrasah selalu memberikan kebebasan dan mengarahkan kepada para 

guru untuk mengikuti program pembekalan seperti diklat maupun kegiatan-

kegiatan seminar. Hal ini dilakukan agar supaya para guru dapat 

mengembangkan wawasan dan kreativitasnya dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, dengan mengikuti pembekalan diharapkan para guru dapat 

menemukan cara yang lebih efektif dalam menangani peserta didik yang 

bermasalah. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sumiati Hulio, beliau 

mengemukakan bahwa: 

Memang setiap guru yang ada selalu saya arahkan agar sebisa mungkin 

dapat mengikuti program pembekalan guru seperti diklat, kegiatan seminar 

dan kegiatan lainnya. Karena dengan kegiatan pembekalan, guru akan lebih 

memiliki kreatifitas dalam proses pembelajaran, entah itu dalam memakai 

metode pembelajaran maupun dalam pemberian hukuman kepada anak-

anak yang bermasalah.43 

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ada, solusi 

untuk mengatasi kendala yang datang dari pihak orang tua yaitu pihak sekolah 

telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan komunikasi antara 

guru dan orang tua murid. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ervita Kaidupan, 

beliau mengemukakan bahwa: 

Ketika anak sering sering membuat masalah di sekolah tentunya kami akan 

langsung memanggil orang tua untuk memberi tahukan perilaku dari 

anaknya tersebut. Agar orang tua dapat lebih memperhatikan anaknya 

ketika berada di rumah. Namun ketika orang tua tidak datang menghadap, 

kami sebisa mungkin untuk mengunjungi langsung ke rumahnya masing-
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masing untuk membicarakan perilaku dan sikap dari anaknya serta mencari 

jalan keluar terkait masalah yang dihadapi oleh peserta didik.44 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sumarni, beliau mengemukakan 

bahwa: 

Setiap orang tua murid yang datang untuk mengambil hasil belajar peserta 

didik, kami sebagai wali kelas selalu menyampaikan perkembangan dari 

setiap peserta didik yang ada, selain itu kami juga mewajibkan orang tua 

untuk mengisi nomor telepon yang aktif, agar supaya mudah untuk 

melakukan komunikasi jika suatu saat terjadi sesuatu kepada anak dalam 

lingkungan sekolah. 45 

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa meningkatkan komunikasi antara guru dan 

orang tua murid merupakan salah satu cara untuk mengatasi kendala dalam 

pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado. Karena orang tua 

murid juga memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan 

perilaku anak.  

C. Pembahasan Penelitian 

1. Pelaksanaan Perlindungan Anak Di MTs Al-Inayah Manado 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-

Inayah Manado, dapat digolongkan ke dalam beberapa bidang yakni bidang 

pendidikan, bidang agama dan bidang kesehatan. 

a. Dalam Bidang Pendidikan 

Hasil wawancara dengan beberapa informan serta didukung oleh hasil 

observasi, pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado 

khususnya dalam bidang pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut, yakni: 

1) Upaya Penerapan Pendidikan Tanpa Kekerasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak di MTs Al-Inayah 

dapat dilihat dari upaya penerapan pendidikan tanpa kekerasan. Beniharmoni 

Harefa (2019: 103) berpendapat bahwa pendidikan tanpa kekerasan adalah 

                                                           
44 Ervita Kadupan, Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan 

Anak Di MTs Al-Inayah Manado, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 12 Juni 2020. 

 
45 Sumarni, Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Di 

MTs Al-Inayah Manado, Catatan Lapangan dan Tape Recorder, 12 Juni 2020. 
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suatu pendidikan yang ditujukan pada anak dengan mengemukakan “tidak” 

pada kekerasan dan menentang segala bentuk kekerasan. 

Pendidikan tanpa kekerasan dilakukan agar anak-anak dapat mengikuti 

proses pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman. Dengan adanya pendidikan 

tanpa kekerasan guru sudah mulai merubah cara pemberian hukuman yang 

awalnya sering memberikan hukuman fisik kini sudah mulai mengubahnya 

menjadi hukuman yang lebih mendidik tentunya tanpa harus memakai 

kekerasan. Pemberian hukuman lebih disesuaikan dengan perbuatan yang 

dilakukan oleh anak tersebut. Maka dapat dilihat bahwa para guru sudah lebih 

berhati-hati dan memikirkan kembali tentang pemberian hukuman agar tidak 

bersinggungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

2) Memberikan Bimbingan Pada Anak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan bimbingan pada anak 

merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang dilakukan di MTs Al-

Inayah Manado. Menurut Malik Budiarti (2017:10) bimbingan diartikan 

sebagai kegiatan untuk mengarahkan ataupun memberikan nasihat dan 

pendampingan.  

Pemberian bimbingan kepada anak di MTs Al-Inayah Manado dilakukan 

oleh guru wali kelas, karena menurut salah satu informan bahwa di sekolah ini 

belum memiliki guru khusus bimbingan konseling, sehingga kepala madrasah 

telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada wali kelas untuk dapat 

membimbing setiap perwaliannya masing-masing. Dalam hal ini, bimbingan 

dilakukan kepada semua anak, baik anak yang bermasalah maupun yang tidak 

bermasalah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurihsan (2006:8) 

berpendapat bahwa bimbingan di lingkungan sekolah merupakan pemberian 

bantuan kepada seluruh peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan 

agar peserta didik dapat memahami dirinya, lingkungan dan tugas-tugasnya 

sehingga peserta didik sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan diri serta 

bertindak wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan dari lembaga pendidikan. 
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3) Menyediakan Perpustakaan  

Penyediaan Perpustakaan sebagai sarana belajar bagi setiap anak, 

merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak anak yang telah dilakukan di 

MTs Al-Inayah Manado. Pihak sekolah berharap bahwa dengan adanya 

perpustakaan dapat membantu peserta didik dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru atau menambah wawasannya dengan membaca buku-buku 

yang ada. Menurut Darmono (2009:3) berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan 

proses belajar mengajar di sekolah, perpustakaan sekolah dapat memberikan 

sumbangan yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa 

serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. 

4) Menyelenggarakan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah untuk mengembangkan minat 

dan bakat dari setiap peserta didik yang ada. Kegiatan ini biasanya dilakukan di 

luar jam mata pelajaran formal. Dari hasil penelitian yang ada dapat dilihat 

bahwa di MTs Al-Inayah Manado telah memiliki beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler, seperti pramuka, silat, drum band dan club sepak bola. 

Kegiatan tersebut juga sudah menghasilkan banyak prestasi, karena setiap anak 

menunjukkan antusias dan semangat yang tinggi dalam mengikuti setiap 

kegiatan ekstrakurikuler yang ada.  

Dalam pelaksanaannya guru tidak pernah memaksakan kehendaknya 

kepada anak mengenai ekstrakurikuler apa yang harus ia ikuti, tetapi pihak guru 

lebih banyak mengarahkan dan memotivasi anak agar anak tersebut dapat 

mengikuti kegiatan ektrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimilikinya. Menurut Trianto Ibnu badar at-Taubany dan Hadi Suseno (2017: 

334) dalam kegiatan ektrakurikuler, peserta didik memiliki kebebasan penuh 

dalam memilih dan memilah bentuk-bentuk kegiatan yang sesuai dengan 

potensi dan bakat yang ada dalam dirinya dan sejalan dengan cita-cita 

pendidikan yang sedang ditekuninya. Dengan demikian, dalam kegiatan 

ekstrakurikuler peserta didik dapat melatih diri untuk menemukan jati diri yang 

sesungguhnya, dan belajar secara lebih dalam bagaimana mengaplikasikan 

pengetahuan yang didapatnya di dalam kelas. 
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b. Dalam Bidang Agama 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak di MTs Al-Inayah 

Manado khususnya dalam bidang agama yakni dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Mengajarkan Pendidikan Agama Islam Secara Intensif 

Mendapatkan pendidikan tentang agama islam merupakan salah satu hak 

anak yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan. Menurut Ramayulis 

(2002: 6) Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses edukatif yang 

mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian menurut ukuran Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian proses pembelajaran yang berkaitan dengan 

pendidikan Agama Islam di MTs Al-Inayah Manado dilakukan secara lebih 

intensif. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru melalui beberapa mata pelajaran seperti Al-Qur’an Hadis, Fiqih, Akidah 

Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Pembelajaran ini 

dilakukan agar anak-anak dapat mempelajari lebih mendalam mengenai agama 

Islam dan tentunya anak-anak dapat memiliki nilai-nilai keagamaan yang dapat 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Mengadakan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan dilakukan oleh MTs Al-Inayah Manado secara rutin 

sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. Menurut Suranto (2019:29), 

kegiatan keagamaan adalah pedoman yang diyakini oleh warga sekolah untuk 

tetap menjaga norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan 

Keagamaan yang diselenggarakan di MTs Al-Inayah Manado berupa solat 

zuhur berjamaah, tadzkir dan baca tulis Al-Qur’an (BTQ). Kegiatan ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menciptakan karakter yang mulia 

sesuai ajaran agama dan meningkatkan pemahaman, penghayatan serta 

pengamalan terhadap nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, melalui kegiatan keagamaan ini dapat menjadi salah satu cara untuk 

mencegah adanya tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah dan merupakan 

salah satu ciri dari sekolah yang nyaman untuk belajar. 
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c. Bidang Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan perlindungan 

anak di MTs Al-Inayah Manado khususnya dalam bidang kesehatan dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

1) Menyediakan Alat-Alat Kebersihan Dan Tempat Sampah 

Penyediaan alat-alat kebersihan serta tempat sampah merupakan salah satu 

upaya dari pihak sekolah untuk menjaga agar kebersihan di lingkungan sekolah 

tetap terjaga. Sebagaimana Ferry Afendi dan Makhfuli (2009: 211) 

mengemukakan bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat utama 

yang digunakan oleh seorang anak untuk melakukan aktivitasnya. Dengan 

adanya lingkungan sekolah yang sehat akan memberikan dampak yang positif 

bagi perkembangan anak. Sehingga dengan menyediiakan alat-alat kebersihan 

dan tempat sampah dapat membiasakan semua warga sekolah untuk hidup 

sehat. Pembiasan yang selalu dilakukan oleh para guru agar setiap peserta didik 

dapat menjaga kebersihan yakni dengan selalu membiasakan agar sebelum dan 

sesudah jam pelajaran setiap anak harus membersihkan kelasnya masing-

masing. Hal ini diterapkan agar terciptanya suasana belajar yang kondusif. 

2) Menyediakan Air Bersih 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya dalam 

memberikan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado, yakni pihak 

sekolah telah menyediakan air bersih yang dapat digunakan oleh semua siswa. 

Air bersih yang disediakan berbentuk satu kran mata air. Walaupun air bersih 

yang disediakan tidak bisa diminum, tetapi bisa digunakan untuk mencuci 

tangan, mengambil air wudhu dan untuk digunakan pada aktivitas yang lainnya. 

Dengan adanya air bersih dapat mencegah anak dari berbagai macam penyakit. 

Karena segala aktivitas anak di lingkungan sekolah pasti akan memerlukan air 

bersih. Sebagaimana Prayitno (2009:40) yang mengungkapkan bahwa 

kekurangan air bersih dapat berdampak pada kondisi kebersihan yang kurang 

terjaga dan besarnya kemungkinan untuk terjangkitnya penyakit.  
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3) Melakukan Pengawasan Kantin Sekolah 

Pengawasan kantin sekolah merupakan salah satu kegiatan yang 

dilaksanakan setiap hari oleh kepala madrasah maupun guru-guru yang ada di 

MTs Al-Inayah Manado. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin agar anak-

anak dapat mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat. Karena selama 

berada di sekolah anak-anak pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk 

melepas dahaga dan mengurangi rasa lapar, terutama bagi peserta didik yang 

tidak sempat sarapan pagi di rumah. Maka pihak sekolah telah mengambil 

kebijakan untuk mnyediakan kantin di lingkungan sekolah yang sudah dijamin 

bersih dan sehat. Dalam hal ini, pihak sekolah tidak pernah mengijinkan 

sembarangan orang untuk masuk dan berjualan makanan di dalam lingkungan 

sekolah. Karena kantin yang disediakan didalam sudah cukup untuk 

menyediakan beberapa makanan yang diperlukan oleh peserta didik. Seperti 

nasi, gorengan dan jajanan yang disukai oleh anak-anak. Tentunya sudah 

diawasi dan dijamin sehat dan bersih. 

4) Menyediakan Kotak P3K  

Menurut Nurfanida Librianty (2015:86) mengemukakan bahwa kotak P3K 

merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan peralatan yang 

digunakan untuk menolong. Penyediaan kotak P3K juga dilakukan di MTs Al-

Inayah Manado sebagai bentuk dari pelaksanaan perlindungan anak. Kotak P3K 

disediakan agar anak bisa mendapatkan pertolongan pertama jika ada anak yang 

jatuh sakit atau terjadi kecelakaan di lingkungan sekolah. Kotak P3K yang 

disediakan berisi plester, kain kasa, perban, alkohol, dan minyak kayu putih. 

Biasanya di sediakan di setiap ruang kelas ataupun di ruang guru. Kotak P3K 

ini memiliki banyak manfaat dalam menjamin kesehatan anak-anak, sehingga 

pihak sekolah selalu menyediakan kotak tersebut. 

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Di MTs Al-Inayah 

Manado 

Pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado memang sudah 

dilakukan dengan sebaik mungkin, namun dalam pelaksanaannya masih 
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terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan 

anak tersebut. Kendala yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Peserta Didik 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam 

pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado adalah peserta didik. 

Karena kekerasan pada anak sering disebabkan oleh tingkah laku atau sikap 

anak itu sendiri. Perilaku dari anak-anak sangat dipengaruhi oleh cara didik 

orang tua dan lingkungan tempat ia melakukan pergaulan sehari-hari. 

Kebanyakan anak-anak yang sering melakukan pelanggaran dan membuat 

masalah di sekolah, adalah anak yang mengalami kekurangan kasih sayang atau 

perhatian yang cukup dari orang tua. Hal ini juga disebabkan karena sebagian 

dari keluarga peserta didik memiliki pekerjaan sebagai pedagang, makanya 

orang tua tidak bisa selalu memantau perkembangan dan keseharian anak. 

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran anak akan berusaha untuk 

berperilaku yang tidak menyenangkan demi mendapatkan perhatian dari guru 

ataupun teman sebayanya. Sehingga anak-anak akan lebih rentan mendapatkan 

kekerasan karena ia sering berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan 

norma-norma yang telah ditetapkan. 

2) Orang Tua 

Orang tua akan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan perlindungan 

anak jika pola asuh yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

oleh setiap anak. Kadang orang tua memberikan perhatian anak secara 

berlebihan atau memanjakan anak. Kadang orang tua juga lupa memberikan 

perhatian dan kasih sayang kepada anak. Kedua hal tersebut tentunya akan 

memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap karakter anak. Anak yang 

terbiasa dimanjakan cenderung lebih suka memaksakan pendapatnya kepada 

orang lain. Sedangkan anak yang mengalami kurangnya perhatian dan kasih 

sayang dari orang tua pasti akan cenderung berperilaku yang menyimpang. 

Seperti yang terjadi di MTs Al-Inayah Manado kebanyakan anak yang memiliki 

masalah dengan guru atau teman sebayanya adalah anak-anak yang kekurangan 

kasih sayang. Hal ini disebabkan karena orang tua lebih mementingkan 
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kesejahteraan ekonomi daripada pendidikan anak. Bahkan masih ada orang tua 

yang kadang-kadang hadir dalam pertemuan rapat untuk membahas mengenai 

perkembangan anak. Dengan perilaku seperti ini membuat anak akan 

kehilangan semangat belajar dan cenderung berperilaku yang tidak baik. 

3. Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan 

Anak Di MTs Al-Inayah Manado 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada, maka 

dapat dilihat bahwa solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi 

beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah 

Manado, yaitu: 

a. Melakukan Pendekatan Pada Anak 

Pendekatan pada anak dilakukan oleh para guru agar anak-anak dapat lebih 

leluasa untuk menceritakan setiap masalah yang dihadapinya. Selain itu dengan 

adanya pendekatan kepada anak, guru-guru berharap bahwa setiap peserta didik 

bisa merasakan bahwa masih ada orang-orang yang perduli dan sayang dengan 

mereka. Apalagi untuk anak-anak yang merasa kurang diperhatikan oleh orang 

tuanya masing-masing. Karena kebanyakan anak yang sering mendapatkan 

hukuman adalah anak yang sering membuat masalah dengan guru maupun 

sesama peserta didik lainnya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan 

perhatian atau simpati dari orang lain. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut 

dibutuhkan pendekatan secara individual untuk membantu memperbaiki 

karakter dan sikap anak tersebut. 

b. Meningkatkan Komunikasi Antara Guru Dengan Orang Tua Murid 

Komunikasi antara guru dengan orang tua murid sangat diperlukan, karena 

perkembangan anak di lingkungan sekolah juga dibutuhkan dukungan oleh 

setiap orang tua. Komunikasi dilakukan agar orang tua dapat menyadari bahwa 

ketika mereka menyerahkan anak kepada pihak sekolah, mereka juga harus 

mengetahui kondisi anak di sekolah yang sebenarnya. Bukan hanya 

perkembangan anak tetapi perilaku dan sikap anak dalam lingkungan sekolah 

perlu diketahui oleh orang tua. Sehingga ketika ada anak yang melakukan 

kesalahan atau berbuat masalah secara berulang-ulang, pihak sekolah bersama 
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orang tua dapat membantu memecahkan masalah anak tersebut secara bersama-

sama, karena adanya komunikasi yang baik. Namun untuk mengatasi orang tua 

yang sulit untuk dihubungi, maka pihak sekolah mengambil inisiatif untuk 

mengunjungi langsung ke rumahnya masing-masing agar komunikasi antara 

orang tua dan guru dapat terus terjalin dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan dan menganalisis pada bab-bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado telah diterapkan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan perlindungan 

anak melalui beberapa bidang, yakni bidang pendidikan, bidang agama dan 

bidang kesehatan. Pelaksanaan perlindungan anak di bidang pendidikan 

dapat dilihat dari adanya upaya penerapan pendidikan tanpa kekerasan, 

memberikan bimbingan pada anak-anak, penyediaan perpustakaan, dan 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, silat, drum 

band dan club sepak bola. Dalam bidang agama, perlindungan anak 

dilaksanakan dengan mengajarkan pendidikan agama Islam secara intensif 

dan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan tadzkir, 

solat zuhur berjamaah dan baca tulis Al-Qur’an (BTQ). Kemudian 

pelaksanaan perlindungan anak yang diterapkan dalam bidang kesehatan 

yakni dengan menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah, 

menyediakan air bersih, melakukan pengawasan kantin sekolah dan 

menyediakan kotak P3K. 

2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah Manado, 

yaitu disebabkan oleh peserta didik dan orang tua. Kendala pertama 

disebabkan oleh peserta didik, karena adanya karakter atau perilaku buruk 

yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri sehingga dapat menyebabkan ia 

mendapatkan kekerasan maupun diskriminasi. Kendala kedua datang dari 

pihak orang tua yakni masih banyak orang tua yang kurang dalam 

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya, sehingga banyak 

anak-anak yang sering menimbulkan masalah di sekolah demi untuk 

mencari perhatian dari guru maupun dari teman-temannya. 

3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di 

MTs Al-Inayah Manado, yaitu melakukan pendekatan pada anak dan 
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meningkatkan komunikasi antara guru dengan orang tua murid. Solusi 

pertama yakni, pendekatan pada anak dilakukan agar anak dapat lebih 

leluasa untuk menceritakan setiap masalah yang ia hadapi kepada guru, 

selain itu anak juga bisa merasakan bahwa dirinya masih memiliki orang-

orang yang peduli dan simpati pada dirinya. Solusi kedua yakni, 

meningkatkan komunikasi antara guru dengan orang tua murid, karena 

komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua dapat memudahkan 

guru untuk menyampaikan kondisi serta sikap dan perilaku anak ketika ia 

berada di sekolah. Hal ini juga dilakukan agar orang tua dapat membantu 

guru untuk mengawasi serta mendidik dan memberikan pengajaran sewaktu 

anak berada di luar lingkungan sekolah. 

B. Saran 

1. Bagi pihak Madrasah hendaknya tetap meningkatkan pelaksanaan 

perlindungan anak di lingkungan sekolah, agar anak dapat merasa aman dan 

nyaman dalam menerima pendidikan dan pengajaran dalam lingkungan 

Madrasah. 

2. Bagi peserta didik hendaknya dapat berperilaku yang baik sesuai dengan 

ajaran agama Islam, agar dapat terhindar dari tindakan kekerasan maupun 

diskriminasi. Dan jika mendapatkan kekerasan dalam lingkungan Madrasah 

hendaknya langsung melaporkan kepada guru maupun orang tua agar segera 

mendapatkan perlindungan dari masalah yang dihadapi. 

3. Bagi orang tua hendaknya dapat memperhatikan anak dengan memberikan 

bimbingan, arahan maupun kasih sayang yang lebih agar anak dapat tumbuh 

dan berkembang dengan baik sehingga ia dapat berperilaku yang baik. 
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Lampiran 1 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

1. Profil MTs Al-Inayah Manado 

Tabel 1 

Profil MTs Al-Inayah Manado 

1 Nama Madrasah MTs Al-Inayah Manado 

2 Nomor Statistik/ NIS 121271710010 

3 Provinsi Sulawesi Utara 

4 Otonomi Daerah Manado 

5 Kecamatan Tuminting 

6 Desa/ Kelurahan Sumompo Kapleng 

7 Jalan Dan Nomor Sungai Sadang Lingk. V 

8 Kode Pos 95239 

9 Telepon (0431) 8600120 

10 Faxcimile/ Fax - 

11 Daerah Perkotaan 

12 Status Madrasah Swasta 

13 Kelompok Madrasah Inti 

14 Akreditasi  

15 Surat Keputusan/ SK KW.23.3/PP.00.2/149/2015 

16 Penerbit SK (Ditandatangani Oleh) Kepala Kanwil Kemenag Manado 

17 Tahun Berdiri 2014 

18 Tahun Perubahan - 

19 Kegiatan Belajar Mengajar Pagi 

20 Bangunan Sekoah Milik Sendiri 

21 Lokasi Madrasah Perkotaan 

22 Jarak Ke Pusat Kecamatan 3 Km 

23 Jarak Ke Pusat Otoda 5 Km 

24 Terletak Pada Lintasan Kecamatan 
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25 Jumlah Keanggotaan Rayon 08 Madrasah 

26 Organisasi Penyelenggara Yayasan 

Sumber: Dokumentasi MTs Al-Inayah Manado 

 

2. Visi Dan Misi MTs Al-Inayah Manado 

 MTs Al-Inayah Manado memiliki visi dan misi yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

Visi : 

 Terwujudnya pendidikan madrasah yang berciri khas Islam, berkualitas dan 

terjangkau. 

Misi :  

a. Melaksanakan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam melalui madrasah 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dengan 

pendekatan contextual teaching and learning (CTL) dan pakem untuk 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas 

c. Meningkatkan pembinaan tenaga kependidikan yang profesional dan 

memiliki kompetensi dalam bidangnya 

d. Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler untuk mengoptimlakan keterampilan 

dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki 

e. Menerapkan manajemen partisipatif, transparan, akuntabilitas dengan 

melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan madrasah. 

f. Menciptakan suasana kompetitif dikalangan peserta didik dalam kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 

g. Menciptakan suasana yang kondusif dilingkungan madrasah dengan 

melibatkan semua komponen yang ada. 
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3. Struktur Organisasi MTs Al-Inayah Manado 

STRUKTUR ORGANISASI MTs AL-INAYAH MANADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi MTs Al-Inayah Manado 
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4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Tabel 2 

Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

No Status Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 
Jumlah 

A 

Pendidik 

1. Guru PNS 2 

2. Guru Honorer 8 

3. Guru Tidak Tetap - 

B 

Tenaga Kependidikan  

1. Kepala Tata Usaha - 

2. Staff Tata Usaha - 

C 

Tenaga Lainnya  

1 Penjaga Madrasah - 

2 Cleaning Service Madrasah - 

Jumlah 10 

 

Tabel 3 

Data Pendidik MTs Al-Inayah Manado 

No Nama Pendidik/NIP 
Tempat, Tanggal 

Lahir 
Jabatan 

1 
Hj. Sumiati Hulio, S.Pd.I 

19680727 199303 2 004 
Mitra, 27 Juli 1967 Kepala Madrasah 

2 Sumarni, S.Pd 
Makassar, 10 

Oktober 1983 

Guru Bahasa 

Indonesia 

3 Arther P. Olii 
Manado, 7 

Agustus 1977 

Guru Bahasa Inggris 

Dan Guru Seni 

Budaya 
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4 Ervita Kaidupan, S.Pd Nain, 21 Mei 1995 

Guru Akidah 

Akhlak, SKI, dan 

PJOK 

5 
Sitti Rahmawati Ahmad, 

S.Pd 

Mitra, 22 

Desember 1994 
Guru Matematika 

6 Rifky P. Jusuf, S.Pd 
Manado, 13 Mei 

1996 
Guru Fiqih dan PKN 

7 Abdul Asiz Huata 
Manado, 14 Juni 

1995 
Guru BTQ 

8 Herawati Potabuga, S.Pd 
Kotamobagu, 2 

Oktober 1995 

Guru Al-Qur’an 

Hadis dan IPS 

9 Lena Paputungan 
Tombolikat, 15 

Juli 1995 
Guru IPA 

10 Isra Kawatak, S.Pd 2 Oktober 1975 Guru Bahasa Arab 

5. Data Peserta didik 

Tabel 4 

Data Peserta didik Tahun Ajaran 2019/2020 

No Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 
P L 

1 
VII 18 19 37 

2 
VIII 12 23 35 

3 
IX 22 17 39 

Jumlah 
52 59 111 
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6. Data Sarana Dan Prasarana 

Tabel 5 

Data Sarana Dan Prasarana 

No Jenis Sarana Dan Prasarana Jumlah Luas Kondisi 

1 Ruang Guru 
1 6 x 9 m2 Baik 

2 Ruang Kelas 3 
9 x 7 m2 Baik 

3 Lapangan Olahraga 1 
14 x 10 m2 Baik 

4 Jamban Guru dan Peserta didik 2 
2 x 1.5 m2 Baik 

5 Ruang Aula 1 
12 x 9 m2 Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

Lampiran 2  

PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian 

ini, yaitu melakukan pengamatan tentang gambaran umum dan kegiatan sekolah di 

MTs Al-Inayah Manado, meliputi: 

1. Mengamati lokasi dan keadaan di MTs Al-Inayah Manado 

2. Mengamati apakah pihak sekolah di MTs Al-Inayah Manado telah memberikan 

perlindungan anak kepada peserta didik mereka. 

3. Mengamati bagaimana pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah 

Manado, meliputi: 

a. Perlindungan anak dalam bidang pendidikan 

1) Memberikan pendidikan yang baik 

2) Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi 

3) Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar 

b. Perlindungan anak dalam bidang agama 

1) Memberikan pendidikan agama 

2) Mengadakan kegiatan keagamaan 

c. Perlindungan anak dalam bidang kesehatan 

1) Menyediakan air bersih 

2) Menyediakan kotak P3K 

4. Mengamati kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-Inayah 

Manado. 

5. Mengamati kondisi fasilitas yang di miliki oleh MTs Al-Inayah Manado 

a. Kondisi sarana dan prasarana  

b. Gedung sekolah 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

VARIABEL INDIKATOR 
SUB 

INDIKATOR 

BUTIR WAWANCARA 

Kepala 

Madrasah 
Guru 

Peserta 

Didik 
Orang Tua Murid 

1. Pelaksanaan 

Perlindungan 

Anak  

a. Perlindungan 

Terhadap 

Hak Anak 

1) Perlindungan 

Anak Di 

Bidang 

Pendidikan 

 

a) Apakah anak yang 

bersekolah di MTs 

Al-Inayah di berikan 

kesempatan yang 

sama untuk 

mengikuti proses 

pembelajaran? 

b) Apakah dalam proses 

pembelajaran pihak 

sekolah sudah 

menerapkan 

pendidikan tanpa 

kekerasan? 

a) Apakah dalam 

proses 

pembelajaran 

Bapak masih 

menerapkan 

hukuman fisik 

kepada anak? 

b) Seperti apa 

pemberian 

hukuman bagi 

anak yang 

melakukan 

kesalahan? 

a) Apakah anda 

menerima 

pembelajaran dengan 

baik? 

b) Apakah fasilitas 

seperti perpustakaan 

yang disediaan oleh 

pihak sekolah dapat 

membantu anda 

belajar? 

c) Apakah anda pernah 

mendapatkan 

hukuman fisik dari 

a) Apakah ibu 

merasa nyaman 

menyekolahkan 

anak ibu di 

MTs Al-Inayah 

Manado? 

b) Apakah ibu 

sering 

mengikuti rapat 

pertemuan 

orang tua di 

sekolah? 
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c) Apa saja fasilitas 

yang di berikan oleh 

pihak sekolah untuk 

mendukung proses 

pembelajaran? 

d) Selain proses 

pembelajaran apa saja 

kegiatan yang 

dilakukan oleh pihak 

sekolah untuk 

mendukung 

pelaksanaan 

perlindungan anak 

dalam bidang 

pendidikan?  

e) Apa saja kendala 

yang dihadapi dalam 

pelaksanaan 

perlindungan anak di 

MTs Al-Inayah 

Manado? 

f) Apakah ada solusi 

yang dilakukan oleh 

pihak sekolah untuk 

c) Apakah 

perpustakaan yang 

dibuat dapat 

membantu anak 

untuk belajar? Jika 

Ya, apa alasannya? 

d) Apakah bapak 

selalu memberikan 

bimbingan kepada 

peserta didik? 

e) Selain kegiatan 

formal, apakah 

Bapak/Ibu 

menganjurkan para 

peserta didik untuk 

mengikuti 

kegiatan 

esktrakurikuler? 

f) Apa saja kendala 

yang Ibu rasakan 

dalam pelaksanaan 

perlindungan anak 

di MTs Al-Inayah 

Manado? 

bapak/ibu guru? Jika 

Ya, mengapa anda 

mendapatkan 

hukuman fisik? 

d) Apakah anda sering 

mendapatkan 

bimbingan dari 

guru? Lalu 

bagaimana proses 

bimbingan yang 

dilakukan? 

e) Esktrakurikuler apa 

yang anda ikuti? 

f) Apakah kegiatan 

tersebut dapat 

bermanfaat untuk 

anda? 

g) Bagaimana 

dukungan orang tua 

terhadap kegiatan 

tersebut? 

c) Apakah ibu 

menyetujui jika 

anak ibu 

mengikuti 

kegiatan 

ekstrakurikuler? 

d) Seperti apa 

dukungan ibu 

terhadap 

kegiatan anak 

di sekolah? 
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mengatasi kendala 

dalam pelaksanaan 

perlindungan anak di 

MTs Al-Inayah 

Manado? 

g) Menurut bapak/ 

ibu Apa saja solusi 

yang dilakukan 

oleh pihak sekolah 

dalam mengatasi 

kendala yang ada? 

  2) Perlindungan 

Anak di 

Bidang Agama 

 

a) Bagaimana 

pelaksanaan 

pendidikan agama 

Islam di MTs Al-

Inayah Manado? 

Apakah 

pelaksanaannya 

dilakukan secara 

intensif? 

b) Apa saja kegiatan 

keagamaan yang 

diselenggaraan oleh 

pihak sekolah? 

a) Bagaimana metode 

yang digunakan 

oleh Bapak/Ibu 

guru dalam 

mengajarkan 

materi pendidikan 

agama Islam 

kepada peserta 

didik? 

b) Apakah dalam 

proses 

pembelajaran 

bapak masih 

memberikan 

hukuman fisik 

pada anak? 

c) Apa tujuan 

diadakan kegiatan 

a) Apakah dengan 

belajar di sekolah 

dapat menambah 

wawasan anda 

tentang agama 

Islam? Jika Ya, apa 

alasannya? 

b) Apakah anda sering 

mempraktekan nili-

nilai kegamaan yang 

diajarkan oleh guru 

di sekolah? 

c) Apakah anda sering 

mengikuti kegiatan 

keagamaan di 

sekolah? 

a) Apakah ada 

perubahan 

perilaku 

religius 

terhadap anak 

ketika ia berada 

di rumah? Jika 

Ya, perilaku 

seperti apa yang 

ia tunjukan? 

b) Apakah ibu 

mendukung 

kegiatan 

keagamaan 

yang 

dilaksanakan di 

sekolah? 
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keagamaan di 

sekolah? 

d) Apakah bapak/Ibu 

mewajibkan para 

peserta didik untuk 

mengikuti 

kegiatan tersebut? 

Apa alasannya? 

d) Kegiatan apa yang 

paling anda sukai? 

Apa alasannya? 

  3) Perlindungan 

Anak di 

Bidang 

Kesehatan 

a) Apa saja upaya yang 

dilakukan oleh pihak 

sekolah untuk 

menjaga kebersihan 

di lingkungan 

sekolah? 

b) Apakah sekolah 

menyediakan air 

bersih untuk 

digunakan oleh para 

peserta didik? Apa 

alasannya? 

c) Apakah pihak 

sekolah selalu 

mengawasi kantin 

a) Bagaimana cara 

Bapak/Ibu guru 

dalam 

membiasakan 

siswa untuk hidup 

bersih? 

b) Apa hukuman 

yang diberikan 

oleh Bapak/Ibu 

guru jika ada 

siswa yang 

membuang 

sampah 

sembarangan? 

c) Apakah air bersih 

yang disediakan 

a) Apakah anda pernah 

mengalami 

kecelakaan pada saat 

berada di lingkungan 

sekolah? Lalu 

bagaimana 

pelayanan yang 

diberikan oleh pihak 

sekolah? 

b) Apakah anda sering 

menggunakan air 

bersih yang 

disediakan oleh 

pihak sekolah? Dan 

untuk apa? 

a) Apakah ibu 

mengajaran 

pada anak 

untuk hidup 

sehat? 

b) Apakah ibu 

sering 

memberikan 

bekal makanan 

untuk anak? 

Atau ibu hanya 

memberikan 

uang jajan pada 

anak? 

c) Menurut ibu 

apakah 
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sekolah? Jika Ya, apa 

alasannya? 

d) Siapa yang 

melakukan 

pengawasan di kantin 

sekolah? 

e) Jika ada siswa yang 

sakit, apa yang 

dilakukan oleh pihak 

sekolah? 

oleh pihak seolah 

dapat membantu 

kegiatan di 

sekolah? 

d) Apakah Kotak 

P3K yang 

disiapkan selalu 

digunakan? 

c) Apakah makanan 

yang di jual di kantin 

sekolah memiliki 

kualitas yang bersih? 

pelayanan 

kesehatan dari 

pihak sekolah 

untuk para 

siswa sudah 

baik atau belum 

maksimal? 
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Lampiran 4 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Hj. Sumiati Hulio, S.Pd.I 

Keterangan  : Kepala MTs Al-Inayah Manado 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Hari/Tanggal  : Kamis, 11 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Pendidikan              

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah anak yang bersekolah di MTs Al-Inayah di berikan 

kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pembelajaran?  

Informan : Tentu, karena salah satu hak anak dalam pendidikan yaitu 

mengikuti proses pembelajaran makanya saya selalu memarahi jika 

ada anak-anak yang suka keluar masuk pada saat jam pelajaran 

berlangsung. 

Peneliti   : Apakah dalam proses pembelajaran pihak sekolah sudah 

menerapkan pendidikan tanpa kekerasan? 

Informan : Pendidikan tanpa kekerasan sudah mulai kami terapkan mengingat 

sudah adanya Undang-Undang Perlindungan Anak 

Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan 

menyelesaikan masalah pada anak-anak? 

Informan : Memberikan bimbingan dan menyelesaikan masalah anak-anak 

dilakukan oleh guru wali kelas masing-masing. Karena guru 

bimbingan konseling yang lama sudah memiliki amanah di tempat 

yang baru, makanya saya mengamanahkan anak-anak kepada guru 

wali kelasnya. 

Peneliti   : Apa saja fasilitas yang di berikan oleh pihak sekolah untuk 

mendukung proses pembelajaran? 

Informan : Kami menyediakan perpustakaan untuk membantu peserta didik 

dalam mencari buku yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Peneliti   : Selain proses pembelajaran? Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak sekolah untuk mendukung pelaksanaan perlindungan anak 

dalam bidang pendidikan? 

Informan : Di luar proses pembelajaran kami mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler untuk megembangkan potensi dan bakat anak.  

Peneliti    : Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs Al-

Inayah Manado? 
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Informan  : Karakter atau perilaku dari anak itu sendiri merupakan salah satu 

kendala yang kami hadapi. Karena ada anak-anak yang suka 

mencari perhatian guru dengan cara yang salah yakni dengan 

membuat masalah di dalam kelas, sehingga hal tersebut dapat 

memancing amarah guru 

Peneliti   : Apakah ada solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk 

mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan anak di MTs 

Al-Inayah Manado? 

Informan : Tentunya kami berusaha semaksimal mungkin untuk 

meminimalisir setiap kendala yang dapat menghambat pelaksanaan 

perlindungan anak. 

Peneliti   : Apakah guru-guru di MTs Al-Inayah Manado sering mengikuti 

pembekalan guru? Apa alasannya? 

Informan : Memang setiap guru yang ada selalu saya arahkan agar sebisa 

mungkin dapat mengikuti program pembekalan guru seperti diklat, 

kegiatan seminar dan kegiatan lainnya. Karena dengan kegiatan 

pembekalan, guru akan lebih memiliki kreatifitas dalam proses 

pembelajaran, entah itu dalam memakai metode pembelajaran 

maupun dalam pemberian hukuman kepada anak-anak yang 

bermasalah 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Arther Panter Olii 

Keterangan  : Guru  

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Hari/Tanggal  : Kamis, 11 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Pendidikan              

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah dalam proses pembelajaran Bapak masih menerapkan 

hukuman fisik kepada anak?  

Informan : Saya tidak menerapkan hukuman fisik pada anak, karena saya 

sudah tahu bahwa penerapan hukuman fisik akan bertentangan 

dengan Undang-Undang perlindungan anak. 

Peneliti : Seperti apa pemberian hukuman bagi anak yang melakukan 

kesalahan?  

Informan : Pemberian hukuman di sesuaikan dengan perbuatan yang ia 

lakukan. Contoh ia sering membuang sampah sembarang, maka 

saya akan memberikan hukuman dengan menyuruh ia untuk 

megumpulkan sampah-sampah yang ada di lapangan sekolah dan 

membuangnya ke tempat sampah. 

Peneliti   : Apakah perpustakaan yang dibuat dapat membantu anak untuk 

belajar? Jika Ya, apa alasannya? 

Informan : Sangat membantu, karena dengan adanya perpustakaan dapat 

memberikan fasilitas kepada semua anak untuk mencari buku, serta 

dapat melatih anak untuk mengembangkan minat bacanya. 

Peneliti   : Apakah bapak selalu memberikan bimbingan kepada peserta didik? 

Informan : Ya. Ketika saya mengajar saya selalu memberikan arahan. Tetapi 

untuk bimbingan yang intensif saya hanya dikhususkan untuk kelas 

IX. Karena saya perwalian kelas IX.  

Peneliti   : Selain kegiatan formal, apakah Bapak/Ibu menganjurkan para 

peserta didik untuk mengikuti kegiatan esktrakurikuler?  

Informan : Tentu saja, karena ekstrakurikuler sengaja diadakan untuk 

menggali potensi yang ada pada peserta didik.   
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Sumarni, S.Pd 

Keterangan  : Guru  

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Hari/Tanggal  : Jumat, 12 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Pendidikan              

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah perpustakaan yang dibuat dapat membantu anak untuk 

belajar? Jika Ya, apa alasannya? 

Informan : Tentu sangat membantu. Karena anak akan lebih mudah 

mengeskplor pengetahuan dari perpustakaan tersebut. Namun 

kadang kala masih ada anak yang malas untuk membaca buku. 

Peneliti   : Apakah dalam proses pembelajaran Ibu masih menerapkan 

hukuman fisik kepada anak?  

Informan : Sudah tidak lagi, karena dalam proses pembelajaran kami sudah 

diarahkan oleh kepala madrasah untuk sebisa mungkin dapat 

menerapkan pendidikan tanpa kekerasan.  

Peneliti : Seperti apa pemberian hukuman bagi anak yang melakukan 

kesalahan?  

Informan : Sekarang ini guru-guru lebih berhati-hati dalam memberikan 

hukuman kepada peserta didik, karena jika hukuman tersebut dapat 

bersinggungan dengan Undang-Undang perlindungan anak maka 

posisi guru akan terancam. Makanya saya lebih banyak 

memberikan bimbingan dari pada memberikan hukuman kepada 

anak. 

Peneliti   : Apakah Ibu sering memberikan bimbingan kepada perwalian Ibu? 

Informan : Ya. Makanya kalau ada anak kelas VII yang memiliki masalah baik 

itu masalah di sekolah atau masalah yang terjadi di rumah saya 

selalu mengingatkan mereka untuk mencari saya terlebih dahulu 

sebelum mencari guru yang lain. Karena saya yang bertanggung 

jawab terhadap mereka.  

Peneliti   : Menurut Ibu apakah memberikan bimbingan kepada anak 

merupakan hal yang sangat penting? Jika ya, apa alasannya? 

Informan : Ya, sangat penting. Karena dengan bimbingan bisa membentuk 

karakter anak menjadi lebih baik. Makanya saya tidak pernah 

merasa bosan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik. 
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Peneliti   : Selain kegiatan formal, apakah Ibu menganjurkan para peserta 

didik untuk mengikuti kegiatan esktrakurikuler?  

Informan : Sangat menganjurkan. Karena anak juga memerlukan kegiatan 

tambahan seperti ekstrakurikuler. Salah satunya seperti pramuka 

dengan adanya pramuka bisa melatih anak menjadi lebih mandiri, 

disiplin dan berjiwa sosial yang tinggi. 

Peneliti   : Menurut Ibu apa saja solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah 

dalam mengatasi kendala yang ada? 

Informan : Pendekatan kepada peserta didik merupakan salah satu cara yang 

saya lakukan untuk mencari tau permasalahan yang dimiliki oleh 

setiap anak yang sering membuat masalah di sekolah, khususnya 

kelas VII.  

Peneliti  : Mengapa melakukan pendekatan pada anak dijadikan sebagai salah 

satu solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

perlindungan anak?  

Informan : Pendekatan dilakukan agar dapat menimbulkan rasa percaya dari 

anak terhadap guru. Salah satu pendekatan yang saya lakukan 

dengan mengarahkan anak-anak perwalian saya khususnya kelas 

VII, agar ketika ada masalah yang dihadapi baik di rumah maupun 

di dalam sekolah silahkan mencurahkan isi hatinya kepada saya, 

karena saya siap mendengarkannya serta akan mencoba membantu 

mencarikan solusi dari masalah tersebut. Sehingga anak-anak yang 

merasa kurangnya kasih sayang dari orang tua di rumah dapat 

merasakan kasih sayang dari kami sebagai orang tuanya di dalam 

lingkungan sekolah 

Peneliti  : Apakah sekolah telah menjalin komunikasi yang baik dengan orang 

tua? 

Informan : Ya, karena setiap orang tua murid yang datang untuk mengambil 

hasil belajar peserta didik, kami sebagai wali kelas selalu 

menyampaikan perkembangan dari setiap peserta didik yang ada, 

selain itu kami juga mewajibkan orang tua untuk mengisi nomor 

telepon yang aktif, agar supaya mudah untuk melakukan 

komunikasi jika suatu saat terjadi sesuatu kepada anak dalam 

lingkungan sekolah 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Ervita Kaidupan, S.Pd 

Keterangan  : Guru 

Tempat Wawancara : Ruang Guru  

Hari/Tanggal  : Jumat, 12 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Pendidikan              

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah perpustakaan yang dibuat dapat membantu anak untuk 

belajar? Jika Ya, apa alasannya? 

Informan : Tujuan utama dari pembuatan perpustakaan memang untuk 

membantu para peserta didik untuk belajar. Makanya saya selalu 

menyuruh anak-anak untuk banyak membaca buku di perpustakaan 

agar dapat menambah wawasan mereka. 

Peneliti   : Apakah dalam proses pembelajaran Ibu masih menerapkan 

hukuman fisik kepada anak?  

Informan : Saya orangnya tegas. Memang ketika sekolah ini baru didirikan 

saya selalu memberikan hukuman fisik kepada peserta didik. Tetapi 

karena sekolah ini sudah banyak mengalami perkembangan, 

sehingga harus ada perubahan salah satunya dengan mengganti 

hukuman fisik dengan hukuman lain yang akan lebih mendidik 

mereka. 

Peneliti : Seperti apa pemberian hukuman bagi anak yang melakukan 

kesalahan?  

Informan : Pemberian hukuman itu bervariasi, tergantung dari masalah yang 

dilakukan oleh peserta didik.  

Peneliti   : Apakah Ibu sering memberikan bimbingan kepada peserta didik? 

Informan : Ya tentu saja. Tetapi saya lebih memfokuskan pada perwalian saya. 

Apalagi kelas VIII itu terkenal dengan anak-anak yang memiliki 

karakter yang luar biasa. Makanya saya harus selalu memberikan 

bimbingan agar mereka tidak melakukan pelanggaran. 

Peneliti   : Menurut Ibu apakah memberikan bimbingan kepada anak 

merupakan hal yang sangat penting? Jika ya, apa alasannya? 

Informan : Ya, sangat penting. Anak yang diberikan bimbingan dan arahan 

saja masih berpeluang untuk melakukan kesalahan. Apalagi anak 

yang tidak diberikan bimbingan. 

Peneliti   : Selain kegiatan formal, apakah Ibu menganjurkan para peserta 

didik untuk mengikuti kegiatan esktrakurikuler?  
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Informan : Saya selalu mengarahkan mereka untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler, tetapi tidak memaksakan mereka harus dan wajib 

ikut. Semua tergantung kemauan anak itu untuk memilih ia mau 

ikut atau tidak. 

Peneliti   : Apa kendala yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan perlindungan 

anak di MTs Al-Inayah Manado? 

Informan : Kendalanya datang dari sikap peserta didik itu sendiri. Ada 

beberapa anak yang suka membangkang dan tidak mau menurut 

sehingga kami harus membutuhkan tenaga ekstra dalam 

menghadapi mereka. 

Peneliti   : Apakah sekolah telah menjalin komunikasi yang baik dengan orang 

tua? 

Informan : Ya, karena ketika anak sering sering membuat masalah di sekolah 

tentunya kami akan langsung memanggil orang tua untuk memberi 

tahukan perilaku dari anaknya tersebut. Agar orang tua dapat lebih 

memperhatikan anaknya ketika berada di rumah. Namun ketika 

orang tua tidak datang menghadap, kami sebisa mungkin untuk 

mengunjungi langsung ke rumahnya masing-masing untuk 

membicarakan perilaku dan sikap dari anaknya serta mencari jalan 

keluar terkait masalah yang dihadapi oleh peserta didik 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Rosmin Ali 

Keterangan  : Orang Tua Murid 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Rosmin Ali 

Hari/Tanggal  : Kamis, 3 September 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Pendidikan              

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah ibu merasa nyaman menyekolahkan anak ibu di MTs Al-

Inayah Manado? 

Informan : Saya merasa nyaman, karena letak antara rumah dengan sekolah 

tidak terlalu jauh, selain itu guru-guru di sekolah itu juga bagus 

dalam memberikan pembelajaran kepada anak saya. 

Peneliti : Apakah ibu sering mengikuti rapat pertemuan orang tua di sekolah?  

Informan : Kadang-kadang, karena saya juga memiliki kesibukan di rumah. 

Apalagi saya memiliki anak kecil jadi susah untuk mengikuti rapat 

di sekolah. 

Peneliti   : Apakah ibu menyetujui jika anak ibu mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler? 

Informan : Saya selalu mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh anak 

saya. 

Peneliti   : Seperti apa dukungan ibu terhadap kegiatan anak di sekolah? 

Informan : Tentunya memberikan dukungan berupa uang jajan, atau 

menyediakan keperluan yang ia butuhkan. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Wirda Mointi 

Keterangan  : Peserta Didik 

Tempat Wawancara : Rumah Wirda Mointi 

Hari/Tanggal  : Kamis, 3 September 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Pendidikan              

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah anda menerima pembelajaran dengan baik? 

Informan : Ya saya menerima pembelajaran dengan baik. 

Peneliti   : Apakah fasilitas seperti perpustakaan yang disediaan oleh pihak 

sekolah dapat membantu anda belajar? 

Informan : Saya merasa sangat terbantu dengan adanya perpustakaan. 

Walaupun tidak semua buku yang disediakan tetapi saya tetap 

bersyukur karena pihak sekolah telah berusaha dalam menyediakan 

fasilitas tersebut. 

Peneliti : Apakah anda pernah mendapatkan hukuman fisik dari bapak/ibu 

guru? Jika Ya, mengapa anda mendapatkan hukuman fisik? 

Informan : Pernah, karena waktu itu saya terlalu lama mengambil air wudhu 

sehingga saya terlambat mengikuti solat zuhur berjamaah. 

Peneliti   : Apakah anda sering mendapatkan bimbingan dari guru? Lalu 

bagaimana proses bimbingan yang dilakukan? 

Informan : Sering, setiap hari kami sealu mendapat bimbingan dari guru 

terutama guru wali kelas. Tetapi untuk bimbingan di ruang guru 

tidak selalu sering karena saya jarang membuat masalah. 

Peneliti   : Esktrakurikuler apa yang anda ikuti? 

Informan : Pramuka 

Peneliti   : Apakah kegiatan tersebut dapat bermanfaat untuk anda? 

Informan : Ya, karena saya banyak mendapatkan wawasan baru dari kegiatan 

tersebut.  

Peneliti   : Bagaimana dukungan orang tua terhadap kegiatan tersebut? 

Informan : Tentunya mendapat ijin dari orang tua. Dan mendapat dukungan 

dana seperti uang jajan tambahan untuk digunakan ketika 

perkemahan.  
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Hj. Sumiati Hulio, S.Pd.I 

Keterangan  : Kepala Madrasah 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Sumiati Hulio 

Hari/Tanggal  : Rabu, 24 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Agama            

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di MTs Al-

Inayah Manado? Apakah pelaksanaannya dilakukan secara 

intensif? 

Informan : Ya. Pembelajaran yang berkaitan dengan Agama Islam tentunya 

dilakukan secara intensif, mengingat MTs Al-Inayah merupakan 

sekolah yang berbasis Islam, makanya penguatan terhadap nilai-

nilai keagamaan ini sangat kami tekankan kepada semua peserta 

didik melalui mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diajarkan 

oleh bapak atau ibu guru yang ada. 

Peneliti   : Apa saja kegiatan keagamaan yang diselenggaraan oleh pihak 

sekolah? 

Informan : Kami memiliki kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan seperti 

solat zuhur berjamaah, tadzkir dan baca tulis al-Qur’an. Selain itu, 

kami juga sering mengadakan kegiatan untuk memperingati hari-

hari besar Islam seperti muharam, isra’mi’raj dan kegiatan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Prabowo P. Jusuf, S.Pd 

Keterangan  : Guru  

Tempat Wawancara : Ruang Guru  

Hari/Tanggal  : Rabu, 24 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Agama            

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Bagaimana metode yang digunakan oleh Bapak/Ibu guru dalam 

mengajarkan materi pendidikan agama Islam  kepada peserta didik? 

Informan : Metode yang saya gunakan disesuaikan dengan materi serta situasi 

dan kondisi yang ada. Karena biasanya anak akan sulit mengerti 

jika hanya diberikan penjelasan saja apalagi ini masalah 

keagamaan, makanya saya sering memakai media seperti LCD 

untuk membantu menampilkan contoh-contoh kegiatan keagamaan 

yang diakukan, seperti gerakan solat yang benar, cara bersedakah 

dan infak yang benar, serta menampilkan video-video pendek  yang 

dapat memotivasi anak untuk berbuat kebaikan. 

Peneliti   : Apa tujuan diadakan kegiatan keagamaan di sekolah? 

Informan : Salah satu tujuan yakni untuk memperbaiki moral dan karakter 

anak. 

Peneliti   : Apakah bapak/Ibu mewajibkan para peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan tersebut? Apa alasannya? 

Informan : Tentu saja, karena anak harus mendapatkan pembiasan untuk 

melakukan kegiatan keagamaan sejak dini seperti solat, membaca 

Al-Qur’an dan lain sebagainya.. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Abdul Asiz Huata 

Keterangan  : Guru  

Tempat Wawancara : Ruang Guru  

Hari/Tanggal  : Rabu, 24 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Agama            

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Bagaimana metode yang digunakan oleh Bapak dalam 

mengajarkan materi pendidikan agama Islam  kepada peserta didik? 

Informan : Metode yang saya pakai untuk BTQ yakni metode mahoratul kalam 

atau kemahiran dalam membaca, mahoratul ijtima’ atau kemahiran 

dalam mendengar dan mahoratul kitabah atau kemahiran dalam 

menulis. Sedangkan untuk tadzkir saya lebih banyak menggunakan 

metode ceramah. 

Peneliti   : Apa tujuan diadakan kegiatan keagamaan di sekolah? 

Informan : Memperkuat keimanan dan membentuk karakter peserta didik. 

Peneliti   : Apakah bapak mewajibkan para peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan tersebut? Apa alasannya? 

Informan : Sangat mewajibkan. Jika ada anak yang tidak mengikuti kegiatan 

tersebut pasti saya akan menanyakan alasannya. Tetapi kalau alasan 

yang tidak masuk di akal, maka saya akan langsung mengambil 

tindakan yang tegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Herawati Potabuga, S.Pd 

Keterangan  : Guru  

Tempat Wawancara : Ruang Guru  

Hari/Tanggal  : Rabu, 24 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Agama            

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Bagaimana metode yang digunakan oleh Ibu dalam mengajarkan 

materi pendidikan agama Islam  kepada peserta didik? 

Informan : Metode yang saya gunakan bervariasi. Kadang saya memakai 

metode ceramah, kadang metode demonstrasi pokoknya 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. 

Peneliti : Apakah dalam proses pembelajaran Ibu masih memberikan 

hukuman fisik pada anak? 

Informan : Tidak, karena saya tidak mau memukul anak-anak. Ketika ada 

masalah dalam proses pembelajaran saya langsung 

memberitahukan ke  ke wali kelas masing-masing agar wali kelas 

yang mengambil tindakan. 

Peneliti   : Apa tujuan diadakan kegiatan keagamaan di sekolah? 

Informan : Bisa melatih anak untuk lebih rajin beribadah 

Peneliti   : Apakah Ibu mewajibkan para peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan tersebut? Apa alasannya? 

Informan : Ya, Saya sangat mewajibkan. Karena anak-anak juga akan 

memperoleh tambahan pengetahuan serta mendapatkan pelatihan 

seperti membaca dan menulis Al-Qur’an. Dan ini akan sangat 

membantu dalam proses pembelajaran khususnya dalam bidang 

studi pendidikan agama islam. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Rahmat Ismail 

Keterangan  : Peserta Didik 

Tempat Wawancara : Rumah Rahmat Ismail 

Hari/Tanggal  : Kamis, 3 September 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Agama            

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah dengan belajar di sekolah dapat menambah wawasan anda 

tentang agama Islam? Jika Ya, apa alasannya? 

Informan : Ya karena disekolah saya diajarkan banyak sekali materi tentang 

agama Islam. Mulai dari solat, sedekah, puasa, sejarah tentang 

Islam dan lainnya. 

Peneliti : Apakah anda sering mempraktekan nili-nilai kegamaan yang 

diajarkan oleh guru di sekolah? 

Informan : Kadang-kadang, seperti solat saya belum sepenuhnya 

melaksanakan solat lima waktu.  

Peneliti   : Apakah anda sering mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah?  

Informan : Ya sering 

Peneliti   : Kegiatan apa yang paling anda sukai? Apa alasannya? 

Informan : Tadzkir karena saya suka mendengar kisah-kisah inspiratif tentang 

tokoh-tokoh dalam Islam yang akan diceritakan oleh ustad asiz. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Anisa Gionte 

Keterangan  : Orang Tua Murid 

Tempat Wawancara : Di Rumah Ibu Anisa Gionte 

Hari/Tanggal  : Kamis, 3 September 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang Agama            

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah ada perubahan perilaku religius terhadap anak ketika ia 

berada di rumah? Jika Ya, perilaku seperti apa yang ia tunjukan? 

Informan : Ada. Perilakunya mulai ada kemajuan khususnya di dalam 

menjalankan solat. Walaupun solatnya belum 5 waktu tetapi 

Alhamdulillah ia sudah mulai mengerjakan solat. 

Peneliti : Apakah ibu mendukung kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di 

sekolah?  

Informan : Saya mendukung. Dan saya juga sangat senang karena dengan 

adanya kegiatan tersebut bisa membiasakan anak untuk 

mengerjakan ibadah dan menambah wawasannya mengenai Islam. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Hj. Sumiati Hulio, S.Pd 

Keterangan  : Kepala Madrasah 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 27 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang kesehatan         

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menjaga 

kebersihan di lingkungan sekolah? 

Informan : Tentunya menyediakan tempat sampah, dan alat-alat kebersihan. 

Kemudian membiasakan anak-anak untuk menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah seperti membersihkan kelas sebelum dan 

sesudah jam pelajaran kemudian membuang sampah pada 

tempatnya. 

Peneliti : Apakah sekolah menyediakan air bersih untuk digunakan oleh para 

peserta didik? Apa alasannya? 

Informan : Ya, karena pihak sekolah ingin agar semua peserta didik terhindar 

dari berbagai macam penyakit. Makanya air bersih yang disediakan 

berupa kran air yang dapat digunakan oleh semua anak untuk 

mencuci tangan atau ingin berwudhu. 

Peneliti   : Apakah pihak sekolah selalu mengawasi kantin sekolah? Jika Ya, 

apa alasannya? 

Informan : Pengawasan kantin sering dilakukan, karena jika makanan yang 

dijual di kantin sekolah tidak sehat, maka pihak sekolah yang akan 

disalahkan oleh orang tua murid. Makanya saya tidak menginjinkan 

sembarang orang untuk berjualan di kantin sekolah. 

Peneliti   : Siapa yang melakukan pengawasan di kantin sekolah? 

Informan : Pengawasan biasa dilakukan oleh siapa saja, baik saya maupun 

guru-guru piket. Yang penting setiap harinya harus ada 

pengawasan. 

Peneliti   : Jika ada siswa yang sakit, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? 

Informan : Kami memberikan pertolongan pertama, makanya pihak sekolah 

menyiapkan kotak P3K baik di ruang guru maupun di setiap kelas. 

Tetapi kalau sakitnya sudah tidak bisa di atasi kami akan membawa 

anak tersebut ke puskesmas terdekat atau menghubungi orang tua. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Ervita Kaidupan S.Pd 

Keterangan  : Guru 

Tempat Wawancara : Ruang Guru 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 27 Juni 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang kesehatan         

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Bagaimana cara Bapak/Ibu guru dalam membiasakan siswa untuk 

hidup bersih? 

Informan : Sebelum pembelajaran di mulai saya selalu memeriksa kebersihan 

kelas, jika kelas masih kotor dan anak-anak tidak 

membersihkannya maka saya tidak akan memulai proses 

pembelajaran. Makanya anak-anak terbiasa untuk membersihkan 

kelas sebelum proses belajar mengajar berlangsung. 

Peneliti : Apa hukuman yang diberikan oleh Bapak/Ibu guru jika ada siswa 

yang membuang sampah sembarangan? 

Informan : Akan dihukum untuk membersihkan kelas atau membersihkan 

ruang guru. 

Peneliti   : Apakah air bersih yang disediakan oleh pihak seolah dapat 

membantu kegiatan di sekolah? 

Informan : Sangat membantu, karena air bersih akan membuat kita semua bisa 

hidup dengan sehat. 

Peneliti   : Apakah Kotak P3K yang disiapkan selalu digunakan? 

Informan : Sering digunakan karena banyak peserta didik yang suka pingsan, 

atau terluka karena bermain bersama teman-temannya. Sehingga 

kotak P3K selalu dibutuhkan untuk pertolongan pertama. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Reyhan Abdulah 

Keterangan  : Peserta Didik 

Tempat Wawancara : Di Rumah Reyhan Abdullah 

Hari/Tanggal  : Kamis, 3 September 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang kesehatan         

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah anda pernah mengalami kecelakaan pada saat berada di 

lingkungan sekolah? Lalu bagaimana pelayanan yang diberikan 

oleh pihak sekolah? 

Informan : Tentu saja pernah. Waktu itu pas jam istirahat berlangsung saya 

sedang bercanda dengan teman-teman kemudian ada teman yang 

tidak sengaja mendorong kami sehingga saya dan teman yang 

satunya lagi jadi berbenturan dan giginya tertancap ke jidat saya 

yang mengakibatkan jidat saya terluka dan mengeluarkan darah. 

Melihat hal tersebut para guru langsung mengambil tindakan 

dengan menggunakan alat-alat dan obat-obatan yang ada di kotak 

P3K untuk mengobati luka saya. 

Peneliti   : Apakah anda sering menggunakan air bersih yang disediakan oleh 

pihak sekolah? Dan untuk apa? 

Informan : Sangat sering. Jadi sebelum dan sesudah makan saya selalu 

mencuci tangan agar supaya terjauhkan dari berbagai macam 

penyakit. Selain itu saya juga sering memakai air bersih untuk 

berwudhu. 

Peneliti   : Apakah makanan yang di jual di kantin sekolah memiliki kualitas 

yang bersih? 

Informan : Kantin sekolah memiliki kualitas makanan yang baik dan enak. 

Makanya kami tidak diijinkan untuk membei makanan dari luar 

sekolah, karena kualitasnya belum tentu terjamin. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama Informan : Titin Pakaya 

Keterangan  : Orang Tua Murid 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Titin Pakaya 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 5 September 2020 

Topik Wawancara : Pelaksanaan Perlindungan Anak Dalam Bidang kesehatan         

yang dilakukan di MTs Al-Inayah Manado 

Peneliti   : Apakah ibu mengajaran pada anak untuk hidup sehat? 

Informan : Tentu saja, saya mengajarkan ia hidup sehat dari hal-hal kecil 

seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan 

membantu saya untuk membersihkan rumah. 

Peneliti : Apakah ibu sering memberikan bekal makanan untuk anak? Atau 

ibu hanya memberikan uang jajan pada anak? 

Informan : Karena saya sibuk mengurus anak, terkadang saya lupa meyiapkan 

bekal makanan. Makanya saya hanya memberikan uang jajan. 

Tetapi saya tidak merasa khawatir karena ketika di sekolah saya 

tahu bahwa tidak sembarang orang yang bisa berjualan di kantin 

sekolah. Dan kualitas makanannya juga bagus. 

Peneliti   : Menurut ibu apakah pelayanan kesehatan dari pihak sekolah untuk 

para siswa sudah baik atau belum maksimal? 

Informan : Sangat baik. Walaupun memang di sekolah itu belum memiliki 

UKS, tetapi mereka selalu memperhatikan anak-anaknya. Ketika 

anak saya sakit mereka cepat sekali menghubungi saya dan 

memberikan tumpangan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. 
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Lampiran 5 

DAFTAR INFORMAN 
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Lampiran 6 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 7  

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 8  

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN 

1. Foto Hasil Wawancara 

a. Wawancara bersama Kepala MTs Al-Inayah Manado 

 
Kegiatan wawancara peneliti dengan Kepala MTs Al-Inayah Manado Ibu Hj. 

Sumiati Hulio, S.Pd. 

 

b. Wawancara bersama Guru di MTs Al-Inayah Manado 

 

 
Kegiatan wawancara peneliti bersama Ibu Ervita Kaidupan, S.Pd 

  

 
Kegiatan wawancara peneliti bersama Bapak Prabowo P.Jusuf, S.Pd 
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Kegiatan wawancara peneliti bersama Ibu Sumarni, S.Pd 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Bapak Arther Panter Olii 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Ibu Herawati Potabuga, S.Pd 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Bapak Abdul Asiz Huata 
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c. Wawancara bersama peserta didik Di MTs Al-Inayah Manado 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Rahmat Ismail selaku siswa di MTs 

Al-Inayah Manado 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Wirda Mointi selaku siswi di MTs 

Al-Inayah Manado 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Reyhan Abdulah selaku siswa di MTs 

Al-Inayah Manado. 
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d. Wawancara bersama Orang Tua Murid 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Ibu Rosmin Ali selaku orang tua 

murid di MTs Al-Inayah Manado 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Ibu Titin Pakaya selaku orang tua 

murid di MTs Al-Inayah Manado 

 

Kegiatan wawancara peneliti bersama Ibu Anisa Gionte, selaku orang tua murid 

di MTs Al-Inayah Manado 
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2. Foto Hasil Dokumentasi 

 

Tampak Depan MTs Al-Inayah Manado 

 

\ 

 

Profil MTs Al-Inayah Manado  Visi Dan Misi MTs Al-Inayah Manado 
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Ruang Guru dan Ruang Kepala Madrasah 

 
 

Ruang Kelas MTs Al-Inayah Manado 

 

       Kelas VII                                        Kelas VIII 

 

     
 

Kelas IX 
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Tempat Pajangan Piala dan Penghargaan MTs Al-Inayah Manado 

 

 
 

 

Ruang Perpustakaan 
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Proses Pembelajaran 

 

      

Kegiatan Tadzkir 

 

     

Solat Zuhur Berjamaah 

 

       

 

 



122 
 

 
 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

 

Pramuka 

 

       
 

Silat 

 

     

Club Sepak Bola 
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Drum Band 

     

Buku Kasus Siswa 

       

Penyediaan Kotak P3K 
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Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Dan Tempat Sampah 

         

Penyediaan Air Bersih 
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Lampiran 9 

BIODATA PENULIS 

Nama      : Anisa Adam 

Tempat dan Tanggal Lahir  : Manado, 06 Januari 1999 

Alamat      : Sumompo Lingkungan II 

No. HP    : 089530826296 

Nama Orang Tua 

Ayah      : Ahyar Adam 

Ibu      : Umi Saro 

Saudara    : 1. Sintia Adam 

        2. Sahril Adam 

Riwayat Pendidikan 

SD Negeri 114 Manado  : Lulus Pada Tahun 2010    

SMP Negeri 5 Manado  : Lulus Pada Tahun 2013 

MAN Model 1 Manado  : Lulus Pada Tahun 2016 

 

 

 

 


