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LEMBAR EVALUASI  

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TENTANG 

SEKOLAH RAMAH ANAK DAN KESOPANAN SISWA 

 

Judul  Penelitian : Penerapan Sekolah Ramah Anak Terhadap Kesopanan 

Siswa SD Negeri Srondol Wetan 02 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang kualitas pedoman wawancara yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi dan kebahasaan. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas pedoman wawancara agar mampu dimengerti dengan 

mudah oleh guru. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikanِ tandaِ “√”ِ (centang)ِ untukِ setiapِ pendapatِ Bapak/Ibuِ padaِ

kolom di bawah skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh: 

No Indikator 5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian Pertanyaan 

Wawancara Terhadap Kisi-Kisi 

     

2 Kesuaian Isi Pernyataan      

3 Kejelasan Isi Pernyataan      

 

5. Skala Penilaian: 

1 = Kriteria yang terpenuhi kurang dari 20% 

2 = 20-39% kriteria telah terpenuhi 



 
 

 

 

3 = 40-59% kriteria telah terpenuhi 

4 = 60-79% kriteria telah terpenuhi 

5 = 80-100% kriteria telah terpenuhi  

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada 

bagian yang kurang dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya 

perbaiki. 

7. Mohon untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penilaian terhadap 

instrumen ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

Berikut adalah kisi-kisi lembar wawancara sikap kerja sama siswa : 

Kisi-kisi wawancara kepala sekolah tentang sekolah ramah anak: 

 

No Indikator Jumlah Nomor item 

1 Kebijakan Sekolah Ramah Anak. 7 a, b, c, d, e, f, g 

2 Pelaksanaan kurikulum. 7 a, b, c, d, e, f, g 

3 Pendidik dan tenaga kependidikan 

terlatih hak-hak anak 

9 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

4 Sarana prasarana Sekolah Ramah 

Anak 

20 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 

q, r, s, t 

5 Partisipasi anak. 3 a, b, c 

6 Partisipasi orangtua/wali, lembaga 

masyarakat, dunia usaha, 

pemangku, kepentingan lainnya, 

dan alumni 

6 a, b, c, d, e, f 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kisi-kisi wawancara kepala sekolah tentang kesopanan siswa: 

 

No Indikator Jumlah Nomor Pernyataan 

1 Menyapa serta memberi salam. 2 1 dan 2 

2 Meminta maaf apabila bersalah. 2 3 dan 4 

3 Mengucap tolong apabila meminta 

pertolongan. 

2 5 dan 6 

4 Mengucap terima kasih apabila ditolong. 2 7 dan 8 

5 Menggunakan bahasa yang baik terhadap 

warga sekolah. 

2 9 dan 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA KEPALA 

SEKOLAH TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK 

 

Nama    : 

Hari/ Tanggal   : 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak   

 a. Apakah ada larangan tindak kekerasan dan 

diskriminasi di sekolah? 

  

 b. Apakah ada larangan hukuman bersifat fisik?   

 c. Apakah ada pengaduan dan penanganan 

kekerasan di sekolah? 

  

 d. Apakah sekolah melakukan pemantauan, 

pengawasan dan tindakan pemulihan pasca 

kekerasan? 

  

 e. Apakah guru mengganti hukuman dengan 

pemberian tugas akademik atau keterampilan? 

  

 f. Apakah sekolah menerapkan sekolah aman 

dari bencana? 

  

 g. Bagaimana cara sekolah menjamin, 

melindungi dan memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai agama masing-

masing? 

  

2 Pelaksaan Kurikulum   

 a. Apakah tersedia RPP yang ramah anak?   

 b. Apakah penataan lingkungan kelas 

menunjang pembelajaran? 

  

 c. Apakah sekolah menyediakan pembelajaran 

yang mengembangkan potensi siswa? 

  

 d. Apakah sekolah melaksanakan pembelajaran 

dengan cara menyenangkan dan bebas 

diskriminasi? 

  

 e. Bagaimana cara sekolah mengembangkan   



 
 

 

 

minat, bakat dan kreatifitas siswa? 

 f. Apakah sekolah memiliki ruang indoor dan 

outdoor untuk belajar? 

  

 g. Apakah guru menerapkan beragam bentuk 

penilaian pada aspek pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan keterampilan? 

  

3 Pendidik dan Tenaga kependidikan Terlatih 

Hak-Hak Anak 

  

 a. Apakah ada kepala sekolah?   

 b. Apakah jumlah guru sesuai dengan jumlah 

siswa? 

  

 c. Apakah ada petugas perpustakaan?   

 d. Apakah ada staff tata usaha?   

 e. Apakah ada satpam sekolah?   

 f. Apakah ada petugas kebersihan?   

 g. Apakah ada  komite sekolah?   

 h. Apakah ada  pembimbing ekstrakurikuler?   

 i. Apakah orang tua/wali bekerja sama dengan 

sekolah? 

  

4 Sarana dan Prasarana SRA   

 a. Apakah sekolah memiliki ruangan kelas 

sesuai jumlah murid? 

  

 b. Apakah sekolah memiliki alat belajar yang 

ramah anak? 

  

 c. Apakah sekolah memiliki toilet yang 

memadai? 

  

 d. Apakah sekolah memiliki selokan yang tidak 

mencemari lingkungan? 

  

 e. Apakah sekolah memiliki tempat cuci tangan?   

 f. Apakah sekolah memiliki air yang bersih?   

 g. Apakah sekolah memiliki bangunan yang 

aman dan kokoh? 

  

 h. Apakah sekolah dapat mengevakuasi orang 

dalam keadaan darurat? 

  

 i. Apakah sekolah memiliki titik kumpul yang 

aman? 

  



 
 

 

 

 j. Apakah sekolah rute dan tempat evakuasi 

dikenali oleh seluruh warga sekolah? 

  

 k. Apakah sekolah bangunan bertingkat 

dilengkapi tangga dan pegangan tangga? 

  

 l. Apakah sekolah memiliki ruang UKS?   

 m. Apakah sekolah memiliki ruang kreatifitas?   

 n. Apakah sekolah memiliki lapangan olahraga?   

 o. Apakah sekolah memiliki area bermain?   

 p. Apakah sekolah memiliki ruang 

perpustakaan? 

  

 q. Apakah sekolah memiliki tempat ibadah?   

 r. Apakah sekolah memiliki kantin sehat?   

 s. Apakah sekolah memilki tempat sampah di 

tiap kelas? 

  

 t. Apakah sekolah memiliki simbol/tanda terkait 

dengan sekolah ramah anak? 

  

5 Pratisipasi Anak   

 a. Apakah sekolah melibatkan siswa dalam 

menyusun kebijakan/tata tertib sekolah? 

  

 b.  Apakah sekolah memberdayakan 

siswasebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan sekolah? 

  

 c. Apakah pendidik, tenaga kependidikan, dan 

komite sekolah mempertimbangkan usulan 

siswa untuk pemenuhan hak dan perlindungan 

anak? 

  

6 Partisipasi Orangtua/Wali Murid   

 a. Apakah orangtua/wali menyediakan waktu 

menanggapi curhat anak? 

  

 b. Apakah orangtua/wali memastikan tumbuh 

kembang minat dan bakat anak? 

  

 c. Apakah orangtua/wali mengawasi keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan anak? 

  

 d. Apakah orangtua/wali aktif mengikuti 

pertemuan koordinasi penyelenggaraan sekolah 

ramah anak? 

  



 
 

 

 

 e. Apakah orangtua/wali memfasilitasi kegiatan 

terkait sekolah ramah anak? 

  

 f. Apakah orangtua/wali membangun sarana dan 

prasarana untuk menunjang sekoah ramah anak? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA KEPALA 

SEKOLAH TENTANG KESOPANAN SISWA 

 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah siswa terbiasa menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah? 

  

2 Apakah siswa terbiasa memberi salam dengan 

warga sekolah maupun tamu yang datang ke 

sekolah? 

  

 

 

3 Apakah siswa meminta maaf apabila telah 

melakukan kesalahan? 

  

4 Apakah siswa meminta tolong dengan kalimat 

dan intonasi yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan? 

  

5 Apakah siswa meminta tolong dengan kalimat 

yang baik apabila telah ditolong? 

  

6 Apakah siswa meminta tolong dengan intonasi 

yang baik apabila telah ditolong? 

  

7 Apakah siswa mengucap terima kasih dengan 

kalimat yang baik apabila telah ditolong? 

  

8 Apakah siswa mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah ditolong? 

  

9  Apakah siswa menggunakan kata sapaan yag 

baik terhadap siswa lain maupun warga sekolah? 

  

10 Apakah siswa berkomunikasi dengan siswa 

maupun warga sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR EVALUASI  

LEMBAR OBSERVASI SEKOLAH RAMAH ANAK DAN KESOPANAN 

SISWA 

 

Judul  Penelitian : Penerapan Sekolah Ramah Anak Terhadap Kesopanan 

Siswa SD Negeri Srondol Wetan 02 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang kualitas pedoman observasi yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi dan kebahasaan. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas pedoman observasi. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikanِ tandaِ “√”ِ (centang)ِ untukِ setiapِ pendapatِ Bapak/Ibuِ padaِ

kolom di bawah skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh: 

No Indikator 5 4 3 2 1 

1 KesesuaianPernyataan 

Observasi Terhadap Kisi-Kisi 

     

2 Kejelasan Isi Pernyataan      

 

5. Skala Penilaian: 

1 = Kriteria yang terpenuhi kurang dari 20% 

2 = 20-39% kriteria telah terpenuhi 

3 = 40-59% kriteria telah terpenuhi 

4 = 60-79% kriteria telah terpenuhi 

5 = 80-100% kriteria telah terpenuhi 



 
 

 

 

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada 

bagian yang kurang dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya 

perbaiki. 

7. Mohon untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penilaian terhadap 

angket ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

Kisi-Kisi lembar observasi tentang sekolah ramah anak : 

No Indikator Jumlah Nomor item 

1 Kebijakan Sekolah Ramah Anak. 7 a, b, c, d, e, f, g 

2 Pelaksanaan kurikulum. 7 a, b, c, d, e, f, g 

3 Pendidik dan tenaga kependidikan 

terlatih hak-hak anak 

9 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

4 Sarana prasarana Sekolah Ramah Anak 20 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 

p, q, r, s, t 

5 Partisipasi anak. 3 a, b, c 

6 Partisipasi orangtua/wali, lembaga 

masyarakat, dunia usaha, pemangku, 

kepentingan lainnya, dan alumni 

6 a, b, c, d, e, f 

 

Kisi-Kisi lembar observasi tentang kesopanan siswa : 

No Indikator Jumlah Nomor Pernyataan 

1 Menyapa serta memberi salam. 2 1 dan 2 

2 Meminta maaf apabila bersalah. 2 3 dan 4 

3 Mengucap tolong apabila meminta 

pertolongan. 

2 5 dan 6 

4 Mengucap terima kasih apabila 

ditolong. 

2 7 dan 8 

5 Menggunakan bahasa yang baik 

terhadap warga sekolah. 

2 9 dan 10 

 



 
 

 

 

 LEMBAR INSTRUMEN OBSERVASI PENELITI TENTANNG 

SEKOLAH RAMAH ANAK 

 

Hari / Tanggal  : 

Nama Sekolah  : 

Observer  : 

Petunjuk 

Berilahِtandaِ(ِ√ِ)ِpadaِpernyataanِyangِsesuaiِdenganِindikatorِyangِdiamati 

No Komponen Skala Penilaian Kritik/Saran 

1 2 3 4 

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak      

 a. Adanya larangan tindak kekerasan 

dan diskriminasi antar siswa, guru 

dan pegawai sekolah. 

     

 b. Adanya larangan hukuman bersifat 

fisik 

     

 c. Adanya pengaduan dan 

penanganan kekerasan 

     

 d. Adanya pemantauan, pengawasan 

dan tindakan pemulihan pasca 

kekerasan. 

     

 e. Mengganti hukuman dengan 

pemberian tugas akademik atau 

keterampilan. 

     

 f. Menerapkan sekolah aman dari 

bencana. 

     

 g. Menjamin, melindungi dan 

memenuhi hak siswa menjalankan 

ibadah sesuai agama masing-

masing. 

     

2 Pelaksaan Kurikulum      



 
 

 

 

 a. Tersedia RPP yang ramah anak.      

 b. Penataan lingkungan kelas yang 

menunjang pembelajaran. 

     

 c. Menyediakan pembelajaran yang 

mengembangkan potensi siswa 

     

 d. Melaksanakan pembelajaran 

dengan menyenangkan dan bebas 

diskriminasi. 

     

 e. Mengembangkan minat, bakat dan 

kreatifitas siswa melalui 

ekstrakurikuler. 

     

 f. Memiliki ruang indoor dan outdoor 

untuk belajar 

     

 g. Menerapkan beragam bentuk 

penilaian pada aspek pembelajaran 

antara lain sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

     

3 Pendidik dan Tenaga kependidikan 

Terlatih Hak-Hak Anak 

     

 a. Kepala Sekolah      

 b. Guru      

 c. Petugas perpustakaan      

 d. Tata usaha      

 e. Satpam sekolah      

 f. Petugas kebersihan      

 g. Komite sekolah      

 h. Pembimbing ekstrakurikuler      

 i. Orang tua/wali      

4 Sarana dan Prasarana SRA      

 a. Memiliki ruangan kelas sesuai 

jumlah murid 

     

 b. Memiliki alat belajar yang ramah 

anak 

     

 c. Memiliki toilet yang memadai      

 d. Memiliki selokan yang tidak 

mencemari lingkungan 

     



 
 

 

 

 e. Memiliki tempat cuci tangan      

 f. Memiliki air yang bersih      

 g. Memiliki bangunan yang aman dan 

kokoh 

     

 h. Dapat mengevakuasi orang dalam 

keadaan darurat. 

     

 i. Memiliki titik kumpul yang aman.      

 j. Rute dan tempat evakuasi dikenali 

oleh seluruh warga sekolah. 

     

 k. Bangunan bertingkat dilengkapi 

tangga dan pegangan tangga. 

     

 l. Memiliki ruang UKS dilengkapi 

dengan P3K. 

     

 m. Memiliki ruang kreatifitas.      

 n. Memiliki lapangan olahraga.      

 o. Memiliki area bermain.      

 p. Memiliki ruang perpustakaan.      

 q. Memiliki tempat ibadah.      

 r. Memiliki kantin sehat.      

 s. Memilki tempat pembuangan 

sampah di tiap kelas 

     

 t. Memiliki simbol/tanda terkait 

dengan sekolah ramah anak. 

     

5 Pratisipasi Anak      

 a. Melibatkan siswa dalam menyusun 

kebijakan/tata tertib sekolah. 

     

 b.  Memberdayakan siswasebagai 

kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan sekolah. 

     

 c. Pendidik, tenaga kependidikan, dan 

Komite Sekolah mempertimbangkan 

usulan siswa untuk pemenuhan hak 

dan perlindungan anak. 

     

6 Partisipasi Orangtua/Wali Murid      

 a. Orangtua/wali menyediakan waktu 

menanggapi curhat anak. 

     



 
 

 

 

 b. Orangtua/wali memastikan tumbuh 

kembang minat dan bakat anak. 

     

 c. Orangtua/wali mengawasi 

keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan siswa. 

     

 d. Orangtua/wali aktif mengikuti 

pertemuan koordinasi 

penyelenggaraan sekolah ramah anak. 

     

 e. Orangtua/wali memfasilitasi 

kegiatan terkait sekolah ramah anak. 

     

 f. Orangtua/wali membangun sarana 

dan prasarana untuk menunjang 

sekoah ramah anak. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN OBSERVASI PENELITI TENTANG 

KESOPANAN SISWA 

Hari / Tanggal :  

Nama siswa : 

Kelas  : 

Observer  :  

Petunjuk 

Berilahِtandaِ(ِ√ِ)ِpadaِpernyataanِyangِsesuaiِdenganِindikatorِyangِdiamati 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Siswa terbiasa menyapa dengan warga sekolah 

maupun tamu yang datang ke sekolah. 

 

2 Siswa terbiasa memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah. 

  

 

3 Siswa meminta maaf apabila telah melakukan 

kesalahan. 

 

4 Siswa meminta tolong dengan kalimat dan 

intonasi yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan. 

 

5 Siswa meminta tolong dengan kalimat yang baik 

apabila telah ditolong. 

 

6 Siswa meminta tolong dengan intonasi yang baik 

apabila telah ditolong. 

 

7 Siswa mengucap terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah ditolong. 

 

8 Siswa mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah ditolong. 

 

9 Siswa menggunakan kata sapaan yang baik 

terhadap siswa lain maupun warga sekolah. 

 

10 Siswa berkomunikasi dengan siswa maupun 

warga sekolah lainnya dengan kalimat dan 

intonasi yang baik. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR EVALUASI  

PEDOMAN WAWANCARA GURU TENTANG SEKOLAH RAMAH 

ANAK DAN KESOPANAN SISWAS 

 

Judul  Penelitian : Penerapan Sekolah Ramah Anak Terhadap Kesopanan 

Siswa SD Negeri Srondol Wetan 02 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang kualitas pedoman wawancara yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi dan kebahasaan. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas pedoman wawancara agar mampu dimengerti dengan 

mudah oleh guru. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikanِ tandaِ “√”ِ (centang)ِ untukِ setiapِ pendapatِ Bapak/Ibuِ padaِ

kolom di bawah skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh: 

No Indikator 5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian Pertanyaan 

Wawancara Terhadap Kisi-Kisi 

     

2 Kesuaian Isi Pernyataan      

3 Kejelasan Isi Pernyataan      

 

5. Skala Penilaian: 

1 = Kriteria yang terpenuhi kurang dari 20% 

2 = 20-39% kriteria telah terpenuhi 



 
 

 

 

3 = 40-59% kriteria telah terpenuhi 

4 = 60-79% kriteria telah terpenuhi 

5 = 80-100% kriteria telah terpenuhi  

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada 

bagian yang kurang dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya 

perbaiki. 

7. Mohon untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penilaian terhadap 

instrumen ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

Berikut adalah kisi-kisi lembar wawancara sikap kerja sama siswa : 

Kisi-kisi wawancara guru tentang sekolah ramah anak: 

 

No Indikator Jumlah Nomor item 

1 Kebijakan Sekolah Ramah Anak. 7 a, b, c, d, e, f, g 

2 Pelaksanaan kurikulum. 7 a, b, c, d, e, f, g 

3 Pendidik dan tenaga kependidikan 

terlatih hak-hak anak 

9 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

4 Sarana prasarana Sekolah Ramah 

Anak 

20 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 

q, r, s, t 

5 Partisipasi anak. 3 a, b, c 

6 Partisipasi orangtua/wali, lembaga 

masyarakat, dunia usaha, 

pemangku, kepentingan lainnya, 

dan alumni 

6 a, b, c, d, e, f 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kisi-kisi wawancara guru tentang kesopanan siswa: 

 

No Indikator Jumlah Nomor Pernyataan 

1 Menyapa serta memberi salam. 2 1 dan 2 

2 Meminta maaf apabila bersalah. 2 3 dan 4 

3 Mengucap tolong apabila meminta 

pertolongan. 

2 5 dan 6 

4 Mengucap terima kasih apabila ditolong. 2 7 dan 8 

5 Menggunakan bahasa yang baik terhadap 

warga sekolah. 

2 9 dan 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA GURU TENTANG 

SEKOLAH RAMAH ANAK 

 

Nama    : 

Hari/ Tanggal   : 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak  

 1. Apakah ada larangan tindak kekerasan dan 

diskriminasi di sekolah? 

 

 2. Apakah ada larangan hukuman bersifat fisik?  

 3. Apakah ada pengaduan dan penanganan 

kekerasan di sekolah? 

 

 4. Apakah sekolah melakukan pemantauan, 

pengawasan dan tindakan pemulihan pasca 

kekerasan? 

 

 5. Apakah guru mengganti hukuman dengan 

pemberian tugas akademik atau keterampilan? 

 

 6. Apakah sekolah menerapkan sekolah aman 

dari bencana? 

 

 7. Bagaimana cara sekolah menjamin, 

melindungi dan memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai agama masing-

masing? 

 

2 Pelaksaan Kurikulum  

 b. Apakah tersedia RPP yang ramah anak?  

 b. Apakah penataan lingkungan kelas 

menunjang pembelajaran? 

 

 c. Apakah sekolah menyediakan pembelajaran 

yang mengembangkan potensi siswa? 

 

 d. Apakah sekolah melaksanakan pembelajaran 

dengan cara menyenangkan dan bebas 

diskriminasi? 

 

 e. Bagaimana cara sekolah mengembangkan  



 
 

 

 

minat, bakat dan kreatifitas siswa? 

 f. Apakah sekolah memiliki ruang indoor dan 

outdoor untuk belajar? 

 

 g. Apakah guru menerapkan beragam bentuk 

penilaian pada aspek pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan keterampilan? 

 

3 Pendidik dan Tenaga kependidikan Terlatih 

Hak-Hak Anak 

 

 a. Apakah ada kepala sekolah?  

 b. Apakah jumlah guru sesuai dengan jumlah 

siswa? 

 

 c. Apakah ada petugas perpustakaan?  

 d. Apakah ada staff tata usaha?  

 e. Apakah ada satpam sekolah?  

 f. Apakah ada petugas kebersihan?  

 g. Apakah ada  komite sekolah?  

 h. Apakah ada  pembimbing ekstrakurikuler?  

 i. Apakah orang tua/wali bekerja sama dengan 

sekolah? 

 

4 Sarana dan Prasarana SRA  

 a. Apakah sekolah memiliki ruangan kelas 

sesuai jumlah murid? 

 

 b. Apakah sekolah memiliki alat belajar yang 

ramah anak? 

 

 c. Apakah sekolah memiliki toilet yang 

memadai? 

 

 d. Apakah sekolah memiliki selokan yang tidak 

mencemari lingkungan? 

 

 e. Apakah sekolah memiliki tempat cuci tangan?  

 f. Apakah sekolah memiliki air yang bersih?  

 g. Apakah sekolah memiliki bangunan yang 

aman dan kokoh? 

 

 h. Apakah sekolah dapat mengevakuasi orang 

dalam keadaan darurat? 

 

 i. Apakah sekolah memiliki titik kumpul yang 

aman? 

 



 
 

 

 

 j. Apakah sekolah rute dan tempat evakuasi 

dikenali oleh seluruh warga sekolah? 

 

 k. Apakah sekolah bangunan bertingkat 

dilengkapi tangga dan pegangan tangga? 

 

 l. Apakah sekolah memiliki ruang UKS?  

 m. Apakah sekolah memiliki ruang kreatifitas?  

 n. Apakah sekolah memiliki lapangan olahraga?  

 o. Apakah sekolah memiliki area bermain?  

 p. Apakah sekolah memiliki ruang 

perpustakaan? 

 

 q. Apakah sekolah memiliki tempat ibadah?  

 r. Apakah sekolah memiliki kantin sehat?  

 s. Apakah sekolah memilki tempat sampah di 

tiap kelas? 

 

 t. Apakah sekolah memiliki simbol/tanda terkait 

dengan sekolah ramah anak? 

 

5 Pratisipasi Anak  

 a. Apakah sekolah melibatkan siswa dalam 

menyusun kebijakan/tata tertib sekolah? 

 

 b.  Apakah sekolah memberdayakan 

siswasebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan sekolah? 

 

 c. Apakah pendidik, tenaga kependidikan, dan 

komite sekolah mempertimbangkan usulan 

siswa untuk pemenuhan hak dan perlindungan 

anak? 

 

6 Partisipasi Orangtua/Wali dan Alumni  

 a. Apakah orangtua/wali menyediakan waktu 

menanggapi curhat anak? 

 

 b. Apakah orangtua/wali memastikan tumbuh 

kembang minat dan bakat anak? 

 

 c. Apakah orangtua/wali mengawasi keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan anak? 

 

 d. Apakah orangtua/wali aktif mengikuti 

pertemuan koordinasi penyelenggaraan sekolah 

ramah anak? 

 



 
 

 

 

 e. Apakah orangtua/wali memfasilitasi kegiatan 

terkait sekolah ramah anak? 

 

 f. Apakah orangtua/wali membangun sarana dan 

prasarana untuk menunjang sekoah ramah anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA GURU TENTANG 

KESOPANAN SISWA 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah siswa terbiasa menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah? 

 

2 Apakah siswa terbiasa memberi salam dengan 

warga sekolah maupun tamu yang datang ke 

sekolah? 

  

 

3 Apakah siswa meminta maaf apabila telah 

melakukan kesalahan? 

 

4 Apakah siswa meminta tolong dengan kalimat 

dan intonasi yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan? 

 

5 Apakah siswa meminta tolong dengan kalimat 

yang baik apabila telah ditolong? 

 

6 Apakah siswa meminta tolong dengan intonasi 

yang baik apabila telah ditolong? 

 

7 Apakah siswa mengucap terima kasih dengan 

kalimat yang baik apabila telah ditolong? 

 

8 Apakah siswa mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah ditolong? 

 

9  Apakah siswa menggunakan kata sapaan yag 

baik terhadap siswa lain maupun warga sekolah? 

 

10 Apakah siswa berkomunikasi dengan siswa 

maupun warga sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR EVALUASI  

PEDOMAN WAWANCARA SISWA TENTANG KESOPANAN SISWA  

 

Judul  Penelitian : Penerapan Sekolah Ramah Anak Terhadap Kesopanan 

Siswa SD Negeri Srondol Wetan 02 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang kualitas pedoman wawancara yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi dan kebahasaan. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas pedoman wawancara agar mampu dimengerti dengan 

mudah oleh guru. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikanِ tandaِ “√”ِ (centang)ِ untukِ setiapِ pendapatِ Bapak/Ibuِ padaِ

kolom di bawah skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh: 

No Indikator 5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian Pertanyaan 

Wawancara Terhadap Kisi-Kisi 

     

2 Kesuaian Isi Pernyataan      

3 Kejelasan Isi Pernyataan      

 

5. Skala Penilaian: 

1 = Kriteria yang terpenuhi kurang dari 20% 

2 = 20-39% kriteria telah terpenuhi 

3 = 40-59% kriteria telah terpenuhi 

4 = 60-79% kriteria telah terpenuhi 



 
 

 

 

5 = 80-100% kriteria telah terpenuhi  

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada 

bagian yang kurang dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya 

perbaiki. 

7. Mohon untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penilaian terhadap 

instrumen ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

Berikut adalah kisi-kisi lembar wawancara sikap kerja sama siswa : 

Kisi-kisi wawancara guru tentang kesopanan siswa: 

 

No Indikator Jumlah Nomor Pernyataan 

1 Menyapa serta memberi salam. 2 1 dan 2 

2 Meminta maaf apabila bersalah. 2 3 dan 4 

3 Mengucap tolong apabila meminta 

pertolongan. 

2 5 dan 6 

4 Mengucap terima kasih apabila ditolong. 2 7 dan 8 

5 Menggunakan bahasa yang baik terhadap 

warga sekolah. 

2 9 dan 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA SISWA 

TENTANG KESOPANAN SISWA 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah kamu terbiasa menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah? 

 

2 Apakah kamu terbiasa memberi salam dengan 

warga sekolah maupun tamu yang datang ke 

sekolah? 

  

 

3 Apakah kamu meminta maaf apabila telah 

melakukan kesalahan? 

 

4 Apakah kamu meminta tolong dengan kalimat 

dan intonasi yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan? 

 

5 Apakah kamu meminta tolong dengan kalimat 

yang baik apabila telah ditolong? 

 

6 Apakah kamu meminta tolong dengan intonasi 

yang baik apabila telah ditolong? 

 

7 Apakah kamu mengucap terima kasih dengan 

kalimat yang baik apabila telah ditolong? 

 

8 Apakah kamu mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah ditolong? 

 

9  Apakah kamu menggunakan kata sapaan yag 

baik terhadap siswa lain maupun warga sekolah? 

 

10 Apakah kamu berkomunikasi dengan siswa 

maupun warga sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR EVALUASI  

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TENTANG 

SEKOLAH RAMAH ANAK DAN KESOPANAN SISWA 

 

Judul  Penelitian : Penerapan Sekolah Ramah Anak Terhadap Kesopanan 

Siswa SD Negeri Srondol Wetan 02 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang kualitas pedoman wawancara yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi dan kebahasaan. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu sebagai 

Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas 

pedoman wawancara agar mampu dimengerti dengan mudah oleh guru. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan 

tandaِ “√”ِ (centang)ِ untukِ setiapِ pendapatِ Bapak/Ibuِ padaِ kolomِ diِ bawahِ

skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh: 

No Indikator 5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian Pertanyaan 

Wawancara Terhadap Kisi-Kisi 

     

2 Kesuaian Isi Pernyataan      

3 Kejelasan Isi Pernyataan      

 

5. Skala Penilaian: 

1 = Kriteria yang terpenuhi kurang dari 20% 

2 = 20-39% kriteria telah terpenuhi 

3 = 40-59% kriteria telah terpenuhi 



 
 

 

 

4 = 60-79% kriteria telah terpenuhi 

5 = 80-100% kriteria telah terpenuhi  

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada 

bagian yang kurang dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya 

perbaiki. 

7. Mohon untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penilaian terhadap 

instrumen ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

Berikut adalah kisi-kisi lembar wawancara sikap kerja sama siswa : 

Kisi-kisi wawancara kepala sekolah tentang sekolah ramah anak: 

 

No Indikator Jumlah Nomor item 

1 Kebijakan Sekolah Ramah Anak. 7 a, b, c, d, e, f, g 

2 Pelaksanaan kurikulum. 7 a, b, c, d, e, f, g 

3 Pendidik dan tenaga kependidikan 

terlatih hak-hak anak 

9 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

4 Sarana prasarana Sekolah Ramah 

Anak 

20 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 

q, r, s, t 

5 Partisipasi anak. 3 a, b, c 

6 Partisipasi orangtua/wali, lembaga 

masyarakat, dunia usaha, 

pemangku, kepentingan lainnya, 

dan alumni 

6 a, b, c, d, e, f 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kisi-kisi wawancara kepala sekolah tentang kesopanan siswa: 

 

No Indikator Jumlah Nomor Pernyataan 

1 Menyapa serta memberi salam. 2 1 dan 2 

2 Meminta maaf apabila bersalah. 2 3 dan 4 

3 Mengucap tolong apabila meminta 

pertolongan. 

2 5 dan 6 

4 Mengucap terima kasih apabila ditolong. 2 7 dan 8 

5 Menggunakan bahasa yang baik terhadap 

warga sekolah. 

2 9 dan 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA KEPALA 

SEKOLAH TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK 

 

Nama    : 

Hari/ Tanggal   : 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak   

 1. Apakah ada larangan tindak kekerasan dan 

diskriminasi di sekolah? 

  

 2. Apakah ada larangan hukuman bersifat fisik?   

 3. Apakah ada pengaduan dan penanganan 

kekerasan di sekolah? 

  

 4. Apakah sekolah melakukan pemantauan, 

pengawasan dan tindakan pemulihan pasca 

kekerasan? 

  

 5. Apakah guru mengganti hukuman dengan 

pemberian tugas akademik atau keterampilan? 

  

 6. Apakah sekolah menerapkan sekolah aman 

dari bencana? 

  

 7. Bagaimana cara sekolah menjamin, 

melindungi dan memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai agama masing-

masing? 

  

2 Pelaksaan Kurikulum   

 c. Apakah tersedia RPP yang ramah anak?   

 b. Apakah penataan lingkungan kelas 

menunjang pembelajaran? 

  

 c. Apakah sekolah menyediakan pembelajaran 

yang mengembangkan potensi siswa? 

  

 d. Apakah sekolah melaksanakan pembelajaran 

dengan cara menyenangkan dan bebas 

diskriminasi? 

  

 e. Bagaimana cara sekolah mengembangkan   



 
 

 

 

minat, bakat dan kreatifitas siswa? 

 f. Apakah sekolah memiliki ruang indoor dan 

outdoor untuk belajar? 

  

 g. Apakah guru menerapkan beragam bentuk 

penilaian pada aspek pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan keterampilan? 

  

3 Pendidik dan Tenaga kependidikan Terlatih 

Hak-Hak Anak 

  

 a. Apakah ada kepala sekolah?   

 b. Apakah jumlah guru sesuai dengan jumlah 

siswa? 

  

 c. Apakah ada petugas perpustakaan?   

 d. Apakah ada staff tata usaha?   

 e. Apakah ada satpam sekolah?   

 f. Apakah ada petugas kebersihan?   

 g. Apakah ada  komite sekolah?   

 h. Apakah ada  pembimbing ekstrakurikuler?   

 i. Apakah orang tua/wali bekerja sama dengan 

sekolah? 

  

4 Sarana dan Prasarana SRA   

 a. Apakah sekolah memiliki ruangan kelas 

sesuai jumlah murid? 

  

 b. Apakah sekolah memiliki alat belajar yang 

ramah anak? 

  

 c. Apakah sekolah memiliki toilet yang 

memadai? 

  

 d. Apakah sekolah memiliki selokan yang tidak 

mencemari lingkungan? 

  

 e. Apakah sekolah memiliki tempat cuci tangan?   

 f. Apakah sekolah memiliki air yang bersih?   

 g. Apakah sekolah memiliki bangunan yang 

aman dan kokoh? 

  

 h. Apakah sekolah dapat mengevakuasi orang 

dalam keadaan darurat? 

  

 i. Apakah sekolah memiliki titik kumpul yang 

aman? 

  



 
 

 

 

 j. Apakah sekolah rute dan tempat evakuasi 

dikenali oleh seluruh warga sekolah? 

  

 k. Apakah sekolah bangunan bertingkat 

dilengkapi tangga dan pegangan tangga? 

  

 l. Apakah sekolah memiliki ruang UKS?   

 m. Apakah sekolah memiliki ruang kreatifitas?   

 n. Apakah sekolah memiliki lapangan olahraga?   

 o. Apakah sekolah memiliki area bermain?   

 p. Apakah sekolah memiliki ruang 

perpustakaan? 

  

 q. Apakah sekolah memiliki tempat ibadah?   

 r. Apakah sekolah memiliki kantin sehat?   

 s. Apakah sekolah memilki tempat sampah di 

tiap kelas? 

  

 t. Apakah sekolah memiliki simbol/tanda terkait 

dengan sekolah ramah anak? 

  

5 Pratisipasi Anak   

 a. Apakah sekolah melibatkan siswa dalam 

menyusun kebijakan/tata tertib sekolah? 

  

 b.  Apakah sekolah memberdayakan 

siswasebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan sekolah? 

  

 c. Apakah pendidik, tenaga kependidikan, dan 

komite sekolah mempertimbangkan usulan 

siswa untuk pemenuhan hak dan perlindungan 

anak? 

  

6 Partisipasi Orangtua/Wali dan Alumni   

 a. Apakah orangtua/wali menyediakan waktu 

menanggapi curhat anak? 

  

 b. Apakah orangtua/wali memastikan tumbuh 

kembang minat dan bakat anak? 

  

 c. Apakah orangtua/wali mengawasi keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan anak? 

  

 d. Apakah orangtua/wali aktif mengikuti 

pertemuan koordinasi penyelenggaraan sekolah 

ramah anak? 

  



 
 

 

 

 e. Apakah orangtua/wali memfasilitasi kegiatan 

terkait sekolah ramah anak? 

  

 f. Apakah orangtua/wali membangun sarana dan 

prasarana untuk menunjang sekoah ramah anak? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA KEPALA 

SEKOLAH TENTANG KESOPANAN SISWA 

 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah siswa terbiasa menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah? 

  

2 Apakah siswa terbiasa memberi salam dengan 

warga sekolah maupun tamu yang datang ke 

sekolah? 

  

 

 

3 Apakah siswa meminta maaf apabila telah 

melakukan kesalahan? 

  

4 Apakah siswa meminta tolong dengan kalimat 

dan intonasi yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan? 

  

5 Apakah siswa meminta tolong dengan kalimat 

yang baik apabila telah ditolong? 

  

6 Apakah siswa meminta tolong dengan intonasi 

yang baik apabila telah ditolong? 

  

7 Apakah siswa mengucap terima kasih dengan 

kalimat yang baik apabila telah ditolong? 

  

8 Apakah siswa mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah ditolong? 

  

9  Apakah siswa menggunakan kata sapaan yag 

baik terhadap siswa lain maupun warga sekolah? 

  

10 Apakah siswa berkomunikasi dengan siswa 

maupun warga sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR EVALUASI  

LEMBAR OBSERVASI SEKOLAH RAMAH ANAK DAN KESOPANAN 

SISWA 

 

Judul  Penelitian : Penerapan Sekolah Ramah Anak Terhadap Kesopanan 

Siswa SD Negeri Srondol Wetan 02 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang kualitas pedoman observasi yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi dan kebahasaan. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas pedoman observasi. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikanِ tandaِ “√”ِ (centang)ِ untukِ setiapِ pendapatِ Bapak/Ibuِ padaِ

kolom di bawah skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh: 

No Indikator 5 4 3 2 1 

1 KesesuaianPernyataan 

Observasi Terhadap Kisi-Kisi 

     

2 Kejelasan Isi Pernyataan      

 

5. Skala Penilaian: 

1 = Kriteria yang terpenuhi kurang dari 20% 

2 = 20-39% kriteria telah terpenuhi 

3 = 40-59% kriteria telah terpenuhi 

4 = 60-79% kriteria telah terpenuhi 

5 = 80-100% kriteria telah terpenuhi 



 
 

 

 

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada 

bagian yang kurang dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya 

perbaiki. 

7. Mohon untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penilaian terhadap 

angket ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

Kisi-Kisi lembar observasi tentang sekolah ramah anak : 

No Indikator Jumlah Nomor item 

1 Kebijakan Sekolah Ramah Anak. 7 a, b, c, d, e, f, g 

2 Pelaksanaan kurikulum. 7 a, b, c, d, e, f, g 

3 Pendidik dan tenaga kependidikan 

terlatih hak-hak anak 

9 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

4 Sarana prasarana Sekolah Ramah Anak 20 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 

p, q, r, s, t 

5 Partisipasi anak. 3 a, b, c 

6 Partisipasi orangtua/wali, lembaga 

masyarakat, dunia usaha, pemangku, 

kepentingan lainnya, dan alumni 

6 a, b, c, d, e, f 

 

Kisi-Kisi lembar observasi tentang kesopanan siswa : 

No Indikator Jumlah Nomor Pernyataan 

1 Menyapa serta memberi salam. 2 1 dan 2 

2 Meminta maaf apabila bersalah. 2 3 dan 4 

3 Mengucap tolong apabila meminta 

pertolongan. 

2 5 dan 6 

4 Mengucap terima kasih apabila 

ditolong. 

2 7 dan 8 

5 Menggunakan bahasa yang baik 

terhadap warga sekolah. 

2 9 dan 10 

 



 
 

 

 

 LEMBAR INSTRUMEN OBSERVASI PENELITI TENTANNG 

SEKOLAH RAMAH ANAK 

 

Hari / Tanggal  : 

Nama Sekolah  : 

Observer  : 

Petunjuk 

Berilahِtandaِ(ِ√ِ)ِpadaِpernyataanِyangِsesuai dengan indikator yang diamati 

No Komponen Skala Penilaian Kritik/Saran 

1 2 3 4 

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak      

 h. Adanya larangan tindak kekerasan 

dan diskriminasi antar siswa, guru 

dan pegawai sekolah. 

     

 i. Adanya larangan hukuman bersifat 

fisik 

     

 j. Adanya pengaduan dan 

penanganan kekerasan 

     

 k. Adanya pemantauan, pengawasan 

dan tindakan pemulihan pasca 

kekerasan. 

     

 l. Mengganti hukuman dengan 

pemberian tugas akademik atau 

keterampilan. 

     

 m. Menerapkan sekolah aman 

dari bencana. 

     

 n. Menjamin, melindungi dan 

memenuhi hak siswa menjalankan 

ibadah sesuai agama masing-

masing. 

     

2 Pelaksaan Kurikulum      



 
 

 

 

 b. Tersedia RPP yang ramah anak.      

 c. Penataan lingkungan kelas yang 

menunjang pembelajaran. 

     

 d. Menyediakan pembelajaran yang 

mengembangkan potensi siswa 

     

 e. Melaksanakan pembelajaran 

dengan menyenangkan dan bebas 

diskriminasi. 

     

 f. Mengembangkan minat, bakat dan 

kreatifitas siswa melalui 

ekstrakurikuler. 

     

 g. Memiliki ruang indoor dan outdoor 

untuk belajar 

     

 h. Menerapkan beragam bentuk 

penilaian pada aspek pembelajaran 

antara lain sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

     

3 Pendidik dan Tenaga kependidikan 

Terlatih Hak-Hak Anak 

     

 a. Kepala Sekolah      

 b. Guru      

 c. Petugas perpustakaan      

 d. Tata usaha      

 e. Satpam sekolah      

 f. Petugas kebersihan      

 g. Komite sekolah      

 h. Pembimbing ekstrakurikuler      

 i. Orang tua/wali      

4 Sarana dan Prasarana SRA      

 a. Memiliki ruangan kelas sesuai 

jumlah murid 

     

 b. Memiliki alat belajar yang ramah 

anak 

     

 c. Memiliki toilet yang memadai      

 d. Memiliki selokan yang tidak 

mencemari lingkungan 

     



 
 

 

 

 e. Memiliki tempat cuci tangan      

 f. Memiliki air yang bersih      

 g. Memiliki bangunan yang aman dan 

kokoh 

     

 h. Dapat mengevakuasi orang dalam 

keadaan darurat. 

     

 i. Memiliki titik kumpul yang aman.      

 j. Rute dan tempat evakuasi dikenali 

oleh seluruh warga sekolah. 

     

 k. Bangunan bertingkat dilengkapi 

tangga dan pegangan tangga. 

     

 l. Memiliki ruang UKS dilengkapi 

dengan P3K. 

     

 m. Memiliki ruang kreatifitas.      

 n. Memiliki lapangan olahraga.      

 o. Memiliki area bermain.      

 p. Memiliki ruang perpustakaan.      

 q. Memiliki tempat ibadah.      

 r. Memiliki kantin sehat.      

 s. Memilki tempat pembuangan 

sampah di tiap kelas 

     

 t. Memiliki simbol/tanda terkait 

dengan sekolah ramah anak. 

     

5 Pratisipasi Anak      

 a. Melibatkan siswa dalam menyusun 

kebijakan/tata tertib sekolah. 

     

 b. Memberdayakan siswasebagai 

kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan sekolah. 

     

 c. Pendidik, tenaga kependidikan, dan 

Komite Sekolah mempertimbangkan 

usulan siswa untuk pemenuhan hak 

dan perlindungan anak. 

     

6 Partisipasi Orangtua/Wali, 

Lembaga Masyarakat, Dunia 

Usaha, Pemangku, Kepentingan 

     



 
 

 

 

Lainnya, dan Alumni 

 a. Orangtua/wali menyediakan waktu 

menanggapi curhat anak. 

     

 b. Orangtua/wali memastikan tumbuh 

kembang minat dan bakat anak. 

     

 c. Orangtua/wali mengawasi 

keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan siswa. 

     

 d. Orangtua/wali aktif mengikuti 

pertemuan koordinasi 

penyelenggaraan sekolah ramah anak. 

     

 e. Orangtua/wali memfasilitasi 

kegiatan terkait sekolah ramah anak. 

     

 f. Orangtua/wali membangun sarana 

dan prasarana untuk menunjang 

sekoah ramah anak. 

     

 g. Pemangku kepentingan lainnya  

memfasilitasi kegiatan terkait  

penyelenggaraan sekolah ramah anak. 

     

 h. Ikatan alumni memberi dukungan 

penyelenggaraan sekolah ramah anak. 

     

 i. Alumni ikut serta dalam 

kepengurusan komite sekolah. 

     

 j. Alumni turut serta dalam 

kepengurusan komite satuan 

pendidikan. 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN OBSERVASI PENELITI TENTANG 

KESOPANAN SISWA 

Hari / Tanggal :  

Nama siswa : 

Kelas  : 

Observer  :  

Petunjuk 

Berilahِtandaِ(ِ√ِ)ِpadaِpernyataanِyangِsesuaiِdenganِindikatorِyangِdiamati 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Siswa terbiasa menyapa dengan warga sekolah 

maupun tamu yang datang ke sekolah. 

 

2 Siswa terbiasa memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah. 

  

 

3 Siswa meminta maaf apabila telah melakukan 

kesalahan. 

 

4 Siswa meminta tolong dengan kalimat dan 

intonasi yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan. 

 

5 Siswa meminta tolong dengan kalimat yang baik 

apabila telah ditolong. 

 

6 Siswa meminta tolong dengan intonasi yang baik 

apabila telah ditolong. 

 

7 Siswa mengucap terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah ditolong. 

 

8 Siswa mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah ditolong. 

 

9 Siswa menggunakan kata sapaan yang baik 

terhadap siswa lain maupun warga sekolah. 

 

10 Siswa berkomunikasi dengan siswa maupun 

warga sekolah lainnya dengan kalimat dan 

intonasi yang baik. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR EVALUASI  

PEDOMAN WAWANCARA GURU TENTANG SEKOLAH RAMAH 

ANAK DAN KESOPANAN SISWAS 

 

Judul  Penelitian : Penerapan Sekolah Ramah Anak Terhadap Kesopanan 

Siswa SD Negeri Srondol Wetan 02 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi tentang kualitas pedoman wawancara yang akan digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi dan kebahasaan. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan 

kualitas pedoman wawancara agar mampu dimengerti dengan mudah oleh 

guru. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikanِtandaِ“√”ِ(centang)ِuntukِsetiapِpendapatِBapak/Ibuِpadaِkolomِ

di bawah skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh: 

No Indikator 5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian Pertanyaan 

Wawancara Terhadap Kisi-Kisi 

     

2 Kesuaian Isi Pernyataan      

3 Kejelasan Isi Pernyataan      

 

5. Skala Penilaian: 

1 = Kriteria yang terpenuhi kurang dari 20% 

2 = 20-39% kriteria telah terpenuhi 



 
 

 

 

3 = 40-59% kriteria telah terpenuhi 

4 = 60-79% kriteria telah terpenuhi 

5 = 80-100% kriteria telah terpenuhi  

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada 

bagian yang kurang dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya perbaiki. 

7. Mohon untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penilaian terhadap 

instrumen ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

Berikut adalah kisi-kisi lembar wawancara sikap kerja sama siswa : 

Kisi-kisi wawancara guru tentang sekolah ramah anak: 

 

No Indikator Jumlah Nomor item 

1 Kebijakan Sekolah Ramah Anak. 7 a, b, c, d, e, f, g 

2 Pelaksanaan kurikulum. 7 a, b, c, d, e, f, g 

3 Pendidik dan tenaga kependidikan 

terlatih hak-hak anak 

9 a, b, c, d, e, f, g, h, i 

4 Sarana prasarana Sekolah Ramah 

Anak 

20 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, 

q, r, s, t 

5 Partisipasi anak. 3 a, b, c 

6 Partisipasi orangtua/wali, lembaga 

masyarakat, dunia usaha, 

pemangku, kepentingan lainnya, 

dan alumni 

6 a, b, c, d, e, f 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kisi-kisi wawancara guru tentang kesopanan siswa: 

 

No Indikator Jumlah Nomor Pernyataan 

1 Menyapa serta memberi salam. 2 1 dan 2 

2 Meminta maaf apabila bersalah. 2 3 dan 4 

3 Mengucap tolong apabila meminta 

pertolongan. 

2 5 dan 6 

4 Mengucap terima kasih apabila ditolong. 2 7 dan 8 

5 Menggunakan bahasa yang baik terhadap 

warga sekolah. 

2 9 dan 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA GURU TENTANG 

SEKOLAH RAMAH ANAK 

 

Nama    : 

Hari/ Tanggal   : 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Kebijakan Sekolah Ramah Anak  

 1. Apakah ada larangan tindak kekerasan dan 

diskriminasi di sekolah? 

 

 2. Apakah ada larangan hukuman bersifat fisik?  

 3. Apakah ada pengaduan dan penanganan 

kekerasan di sekolah? 

 

 4. Apakah sekolah melakukan pemantauan, 

pengawasan dan tindakan pemulihan pasca 

kekerasan? 

 

 5. Apakah guru mengganti hukuman dengan 

pemberian tugas akademik atau keterampilan? 

 

 6. Apakah sekolah menerapkan sekolah aman 

dari bencana? 

 

 7. Bagaimana cara sekolah menjamin, 

melindungi dan memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai agama masing-

masing? 

 

2 Pelaksaan Kurikulum  

 d. Apakah tersedia RPP yang ramah anak?  

 b. Apakah penataan lingkungan kelas 

menunjang pembelajaran? 

 

 c. Apakah sekolah menyediakan pembelajaran 

yang mengembangkan potensi siswa? 

 

 d. Apakah sekolah melaksanakan pembelajaran 

dengan cara menyenangkan dan bebas 

diskriminasi? 

 

 e. Bagaimana cara sekolah mengembangkan  



 
 

 

 

minat, bakat dan kreatifitas siswa? 

 f. Apakah sekolah memiliki ruang indoor dan 

outdoor untuk belajar? 

 

 g. Apakah guru menerapkan beragam bentuk 

penilaian pada aspek pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan keterampilan? 

 

3 Pendidik dan Tenaga kependidikan Terlatih 

Hak-Hak Anak 

 

 a. Apakah ada kepala sekolah?  

 b. Apakah jumlah guru sesuai dengan jumlah 

siswa? 

 

 c. Apakah ada petugas perpustakaan?  

 d. Apakah ada staff tata usaha?  

 e. Apakah ada satpam sekolah?  

 f. Apakah ada petugas kebersihan?  

 g. Apakah ada  komite sekolah?  

 h. Apakah ada  pembimbing ekstrakurikuler?  

 i. Apakah orang tua/wali bekerja sama dengan 

sekolah? 

 

4 Sarana dan Prasarana SRA  

 a. Apakah sekolah memiliki ruangan kelas 

sesuai jumlah murid? 

 

 b. Apakah sekolah memiliki alat belajar yang 

ramah anak? 

 

 c. Apakah sekolah memiliki toilet yang 

memadai? 

 

 d. Apakah sekolah memiliki selokan yang tidak 

mencemari lingkungan? 

 

 e. Apakah sekolah memiliki tempat cuci tangan?  

 f. Apakah sekolah memiliki air yang bersih?  

 g. Apakah sekolah memiliki bangunan yang 

aman dan kokoh? 

 

 h. Apakah sekolah dapat mengevakuasi orang 

dalam keadaan darurat? 

 

 i. Apakah sekolah memiliki titik kumpul yang 

aman? 

 



 
 

 

 

 j. Apakah sekolah rute dan tempat evakuasi 

dikenali oleh seluruh warga sekolah? 

 

 k. Apakah sekolah bangunan bertingkat 

dilengkapi tangga dan pegangan tangga? 

 

 l. Apakah sekolah memiliki ruang UKS?  

 m. Apakah sekolah memiliki ruang kreatifitas?  

 n. Apakah sekolah memiliki lapangan olahraga?  

 o. Apakah sekolah memiliki area bermain?  

 p. Apakah sekolah memiliki ruang 

perpustakaan? 

 

 q. Apakah sekolah memiliki tempat ibadah?  

 r. Apakah sekolah memiliki kantin sehat?  

 s. Apakah sekolah memilki tempat sampah di 

tiap kelas? 

 

 t. Apakah sekolah memiliki simbol/tanda terkait 

dengan sekolah ramah anak? 

 

5 Pratisipasi Anak  

 a. Apakah sekolah melibatkan siswa dalam 

menyusun kebijakan/tata tertib sekolah? 

 

 b.  Apakah sekolah memberdayakan 

siswasebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan sekolah? 

 

 c. Apakah pendidik, tenaga kependidikan, dan 

komite sekolah mempertimbangkan usulan 

siswa untuk pemenuhan hak dan perlindungan 

anak? 

 

6 Partisipasi Orangtua/Wali dan Alumni  

 a. Apakah orangtua/wali menyediakan waktu 

menanggapi curhat anak? 

 

 b. Apakah orangtua/wali memastikan tumbuh 

kembang minat dan bakat anak? 

 

 c. Apakah orangtua/wali mengawasi keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan anak? 

 

 d. Apakah orangtua/wali aktif mengikuti 

pertemuan koordinasi penyelenggaraan sekolah 

ramah anak? 

 



 
 

 

 

 e. Apakah orangtua/wali memfasilitasi kegiatan 

terkait sekolah ramah anak? 

 

 f. Apakah orangtua/wali membangun sarana dan 

prasarana untuk menunjang sekoah ramah anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA GURU TENTANG 

KESOPANAN SISWA 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah siswa terbiasa menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah? 

 

2 Apakah siswa terbiasa memberi salam dengan 

warga sekolah maupun tamu yang datang ke 

sekolah? 

  

 

3 Apakah siswa meminta maaf apabila telah 

melakukan kesalahan? 

 

4 Apakah siswa meminta tolong dengan kalimat 

dan intonasi yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan? 

 

5 Apakah siswa meminta tolong dengan kalimat 

yang baik apabila telah ditolong? 

 

6 Apakah siswa meminta tolong dengan intonasi 

yang baik apabila telah ditolong? 

 

7 Apakah siswa mengucap terima kasih dengan 

kalimat yang baik apabila telah ditolong? 

 

8 Apakah siswa mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah ditolong? 

 

9  Apakah siswa menggunakan kata sapaan yag 

baik terhadap siswa lain maupun warga sekolah? 

 

10 Apakah siswa berkomunikasi dengan siswa 

maupun warga sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR EVALUASI  

PEDOMAN WAWANCARA SISWA TENTANG KESOPANAN SISWA  

 

Judul  Penelitian : Penerapan Sekolah Ramah Anak Terhadap Kesopanan 

Siswa SD Negeri Srondol Wetan 02 

Petunjuk Pengisian   : 

1. Lembar evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari 

Bapak/Ibu sebagai Ahli Materi tentang kualitas pedoman wawancara yang 

akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

2. Lembar evaluasi ini terdiri dari aspek isi dan kebahasaan. 

3. Pendapat, saran, penilaian, dan kritik yang membangun dari Bapak/Ibu 

sebagai Ahli Materi akan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan 

peningkatan kualitas pedoman wawancara agar mampu dimengerti dengan 

mudah oleh guru. 

4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat 

memberikanِ tandaِ “√”ِ (centang)ِ untukِ setiapِ pendapatِ Bapak/Ibuِ padaِ

kolom di bawah skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Contoh: 

No Indikator 5 4 3 2 1 

1 Kesesuaian Pertanyaan 

Wawancara Terhadap Kisi-Kisi 

     

2 Kesuaian Isi Pernyataan      

3 Kejelasan Isi Pernyataan      

 

5. Skala Penilaian: 

1 = Kriteria yang terpenuhi kurang dari 20% 

2 = 20-39% kriteria telah terpenuhi 

3 = 40-59% kriteria telah terpenuhi 

4 = 60-79% kriteria telah terpenuhi 



 
 

 

 

5 = 80-100% kriteria telah terpenuhi  

6. Apabila Bapak/Ibu menilai kurang, mohon untuk memberikan tanda pada 

bagian yang kurang dan memberikan saran perbaikan agar dapat saya 

perbaiki. 

7. Mohon untuk memberikan kesimpulan umum dari hasil penilaian terhadap 

instrumen ini. 

8. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

Berikut adalah kisi-kisi lembar wawancara sikap kerja sama siswa : 

Kisi-kisi wawancara guru tentang kesopanan siswa: 

 

No Indikator Jumlah Nomor Pernyataan 

1 Menyapa serta memberi salam. 2 1 dan 2 

2 Meminta maaf apabila bersalah. 2 3 dan 4 

3 Mengucap tolong apabila meminta 

pertolongan. 

2 5 dan 6 

4 Mengucap terima kasih apabila ditolong. 2 7 dan 8 

5 Menggunakan bahasa yang baik terhadap 

warga sekolah. 

2 9 dan 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN LEMBAR WAWANCARA SISWA 

TENTANG KESOPANAN SISWA 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah kamu terbiasa menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang datang ke sekolah? 

 

2 Apakah kamu terbiasa memberi salam dengan 

warga sekolah maupun tamu yang datang ke 

sekolah? 

  

 

3 Apakah kamu meminta maaf apabila telah 

melakukan kesalahan? 

 

4 Apakah kamu meminta tolong dengan kalimat 

dan intonasi yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan? 

 

5 Apakah kamu meminta tolong dengan kalimat 

yang baik apabila telah ditolong? 

 

6 Apakah kamu meminta tolong dengan intonasi 

yang baik apabila telah ditolong? 

 

7 Apakah kamu mengucap terima kasih dengan 

kalimat yang baik apabila telah ditolong? 

 

8 Apakah kamu mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah ditolong? 

 

9  Apakah kamu menggunakan kata sapaan yag 

baik terhadap siswa lain maupun warga sekolah? 

 

10 Apakah kamu berkomunikasi dengan siswa 

maupun warga sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TENTANG SEKOLAH 

RAMAH ANAK DI SD NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama   :  

Hari/ tanggal :  

Langkah- langkah wawancara : 

1. Minta ijin mengisi untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. 

2. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan. 

3. Catat jawabankepala sekolah di kolom yang sudah disediakan. 

4. Ucapkan trimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Kebijakan Sekolah Ramah 

Anak 

  

 h. Apakah ada larangan 

tindak kekerasan dan 

diskriminasi di sekolah? 

  

 b. Apakah ada larangan hukuman 

bersifat fisik? 

  

 c. Apakah ada pengaduan dan 

penanganan kekerasan di 

sekolah? 

  

 d. Apakah sekolah melakukan 

pemantauan, pengawasan dan 

tindakan pemulihan pasca 

kekerasan? 

  

 e. Apakah guru mengganti   



 
 

 

 

hukuman dengan pemberian tugas 

akademik atau keterampilan? 

 f. Apakah sekolah menerapkan 

sekolah aman dari bencana? 

  

 g. Bagaimana cara sekolah 

menjamin, melindungi dan 

memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai agama 

masing-masing? 

  

2 Pelaksaan Kurikulum   

 e. Apakah tersedia RPP yang 

ramah anak? 

  

 b. Apakah penataan lingkungan 

kelas menunjang pembelajaran? 

  

 c. Apakah sekolah menyediakan 

pembelajaran yang 

mengembangkan potensi siswa? 

  

 d. Apakah sekolah melaksanakan 

pembelajaran dengan cara 

menyenangkan dan bebas 

diskriminasi? 

  

 e. Bagaimana cara sekolah 

mengembangkan minat, bakat dan 

kreatifitas siswa? 

  

 f. Apakah sekolah memiliki ruang 

indoor dan outdoor untuk belajar? 

  

 g. Apakah guru menerapkan 

beragam bentuk penilaian pada 

aspek pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan 

  



 
 

 

 

keterampilan? 

3 Pendidik dan Tenaga 

kependidikan Terlatih Hak-

Hak Anak 

  

 a. Apakah ada kepala sekolah?   

 b. Apakah jumlah guru sesuai 

dengan jumlah siswa? 

  

 c. Apakah ada petugas 

perpustakaan? 

  

 d. Apakah ada staff tata usaha?   

 e. Apakah ada satpam sekolah?   

 f. Apakah ada petugas 

kebersihan? 

  

 g. Apakah ada  komite sekolah?   

 h. Apakah ada  pembimbing 

ekstrakurikuler? 

  

 i. Apakah orang tua/wali bekerja 

sama dengan sekolah? 

  

4 Sarana dan Prasarana SRA   

 a. Apakah sekolah memiliki 

ruangan kelas sesuai jumlah 

murid? 

  

 b. Apakah sekolah memiliki alat 

belajar yang ramah anak? 

  

 c. Apakah sekolah memiliki toilet 

yang memadai? 

  

 d. Apakah sekolah memiliki 

selokan yang tidak mencemari 

lingkungan? 

  

 e. Apakah sekolah memiliki   



 
 

 

 

tempat cuci tangan? 

 f. Apakah sekolah memiliki air 

yang bersih? 

  

 g. Apakah sekolah memiliki 

bangunan yang aman dan kokoh? 

  

 h. Apakah sekolah dapat 

mengevakuasi orang dalam 

keadaan darurat? 

  

 i. Apakah sekolah memiliki titik 

kumpul yang aman? 

  

 j. Apakah sekolah rute dan tempat 

evakuasi dikenali oleh seluruh 

warga sekolah? 

  

 k. Apakah sekolah bangunan 

bertingkat dilengkapi tangga dan 

pegangan tangga? 

  

 l. Apakah sekolah memiliki ruang 

UKS? 

  

 m. Apakah sekolah memiliki 

ruang kreatifitas? 

  

 n. Apakah sekolah memiliki 

lapangan olahraga? 

  

 o. Apakah sekolah memiliki area 

bermain? 

  

 p. Apakah sekolah memiliki 

ruang perpustakaan? 

  

 q. Apakah sekolah memiliki 

tempat ibadah? 

  

 r. Apakah sekolah memiliki 

kantin sehat? 

  



 
 

 

 

 s. Apakah sekolah memilki 

tempat sampah di tiap kelas? 

  

 t. Apakah sekolah memiliki 

simbol/tanda terkait dengan 

sekolah ramah anak? 

  

5 Pratisipasi Anak   

 a. Apakah sekolah melibatkan 

siswa dalam menyusun 

kebijakan/tata tertib sekolah? 

  

 b.  Apakah sekolah 

memberdayakan siswa sebagai 

kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan 

sekolah? 

  

 c. Apakah pendidik, tenaga 

kependidikan, dan komite sekolah 

mempertimbangkan usulan siswa 

untuk pemenuhan hak dan 

perlindungan anak? 

  

6 Partisipasi Orangtua/Wali 

Murid 

  

 a. Apakah orangtua/wali 

menyediakan waktu menanggapi 

curhat anak? 

  

 b. Apakah orangtua/wali 

memastikan tumbuh kembang 

minat dan bakat anak? 

  

 c. Apakah orangtua/wali 

mengawasi keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan 

  



 
 

 

 

anak? 

 d. Apakah orangtua/wali aktif 

mengikuti pertemuan koordinasi 

penyelenggaraan sekolah ramah 

anak? 

  

 e. Apakah orangtua/wali 

memfasilitasi kegiatan terkait 

sekolah ramah anak? 

  

 f. Apakah orangtua/wali 

membangun sarana dan prasarana 

untuk menunjang sekoah ramah 

anak? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TENTANG KESOPANAN 

SISWA SD NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama  :  

Hari/ tanggal :  

Langkah- langkah lembar wawancara: 

1. Minta ijin untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. 

2. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan. 

3. Catat jawabankepala sekolah di kolom yang sudah disediakan. 

4. Ucapkan trimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah siswa terbiasa 

menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

2 Apakah siswa terbiasa 

memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

3 Apakah siswa meminta maaf 

apabila telah melakukan 

kesalahan? 

  



 
 

 

 

4 Apakah siswa meminta maaf 

dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah 

melakukan kesalahan? 

  

5 Apakah siswa meminta tolong 

dengan kalimat yang baik 

apabila ingin ditolong? 

  

6 Apakah siswa meminta tolong 

dengan intonasi yang baik 

apabila ingin ditolong? 

  

7 Apakah siswa mengucap 

terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

  

8 Apakah siswa mengucapkan 

terima kasih dengan intonasi 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

  

9  Apakah siswa menggunakan 

kata sapaan yag baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah? 

  

10 Apakah siswa berkomunikasi   



 
 

 

 

dengan siswa maupun warga 

sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA GURU TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK 

DI SD NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama   :  

Hari/ tanggal :  

Langkah- langkah wawancara : 

1. Minta ijin mengisi untuk melakukan wawancara kepada guru. 

2. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan. 

3. Catat jawaban guru di kolom yang sudah disediakan. 

4. Ucapkan trimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Kebijakan Sekolah Ramah 

Anak 

  

 a. Apakah ada larangan tindak 

kekerasan dan diskriminasi di 

sekolah? 

  

 b. Apakah ada larangan 

hukuman bersifat fisik? 

  

 c. Apakah ada pengaduan dan 

penanganan kekerasan di 

sekolah? 

  

 d. Apakah sekolah melakukan 

pemantauan, pengawasan dan 

tindakan pemulihan pasca 

kekerasan? 

  

 e. Apakah guru mengganti   



 
 

 

 

hukuman dengan pemberian 

tugas akademik atau 

keterampilan? 

 f. Apakah sekolah menerapkan 

sekolah aman dari bencana? 

  

 g. Bagaimana cara sekolah 

menjamin, melindungi dan 

memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai 

agama masing-masing? 

  

2 Pelaksaan Kurikulum   

 a. Apakah tersedia RPP yang 

ramah anak? 

  

 b. Apakah penataan lingkungan 

kelas menunjang pembelajaran? 

  

 c. Apakah sekolah menyediakan 

pembelajaran yang 

mengembangkan potensi siswa? 

  

 d. Apakah sekolah 

melaksanakan pembelajaran 

dengan cara menyenangkan dan 

bebas diskriminasi? 

  

 e. Bagaimana cara sekolah 

mengembangkan minat, bakat 

dan kreatifitas siswa? 

  

 f. Apakah sekolah memiliki 

ruang indoor dan outdoor untuk 

belajar? 

  

 g. Apakah guru menerapkan 

beragam bentuk penilaian pada 

  



 
 

 

 

aspek pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan? 

3 Pendidik dan Tenaga 

kependidikan Terlatih Hak-

Hak Anak 

  

 a. Apakah ada kepala sekolah?   

 b. Apakah jumlah guru sesuai 

dengan jumlah siswa? 

  

 c. Apakah ada petugas 

perpustakaan? 

  

 d. Apakah ada staff tata usaha?   

 e. Apakah ada satpam sekolah?   

 f. Apakah ada petugas 

kebersihan? 

  

 g. Apakah ada  komite sekolah?   

 h. Apakah ada  pembimbing 

ekstrakurikuler? 

  

 i. Apakah orang tua/wali bekerja 

sama dengan sekolah? 

  

4 Sarana dan Prasarana SRA   

 a. Apakah sekolah memiliki 

ruangan kelas sesuai jumlah 

murid? 

  

 b. Apakah sekolah memiliki alat 

belajar yang ramah anak? 

  

 c. Apakah sekolah memiliki 

toilet yang memadai? 

  

 d. Apakah sekolah memiliki 

selokan yang tidak mencemari 

  



 
 

 

 

lingkungan? 

 e. Apakah sekolah memiliki 

tempat cuci tangan? 

  

 f. Apakah sekolah memiliki air 

yang bersih? 

  

 g. Apakah sekolah memiliki 

bangunan yang aman dan 

kokoh? 

  

 h. Apakah sekolah dapat 

mengevakuasi orang dalam 

keadaan darurat? 

  

 i. Apakah sekolah memiliki titik 

kumpul yang aman? 

  

 j. Apakah sekolah rute dan 

tempat evakuasi dikenali oleh 

seluruh warga sekolah? 

  

 k. Apakah sekolah bangunan 

bertingkat dilengkapi tangga dan 

pegangan tangga? 

  

 l. Apakah sekolah memiliki 

ruang UKS? 

  

 m. Apakah sekolah memiliki 

ruang kreatifitas? 

  

 n. Apakah sekolah memiliki 

lapangan olahraga? 

  

 o. Apakah sekolah memiliki area 

bermain? 

  

 p. Apakah sekolah memiliki 

ruang perpustakaan? 

  

 q. Apakah sekolah memiliki   



 
 

 

 

tempat ibadah? 

 r. Apakah sekolah memiliki 

kantin sehat? 

  

 s. Apakah sekolah memilki 

tempat sampah di tiap kelas? 

  

 t. Apakah sekolah memiliki 

simbol/tanda terkait dengan 

sekolah ramah anak? 

  

5 Pratisipasi Anak   

 a. Apakah sekolah melibatkan 

siswa dalam menyusun 

kebijakan/tata tertib sekolah? 

  

 b.  Apakah sekolah 

memberdayakan siswa sebagai 

kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan 

sekolah? 

  

 c. Apakah pendidik, tenaga 

kependidikan, dan komite 

sekolah mempertimbangkan 

usulan siswa untuk pemenuhan 

hak dan perlindungan anak? 

  

6 Partisipasi Orangtua/Wali 

Murid 

  

 a. Apakah orangtua/wali 

menyediakan waktu menanggapi 

curhat anak? 

  

 b. Apakah orangtua/wali 

memastikan tumbuh kembang 

minat dan bakat anak? 

  



 
 

 

 

 c. Apakah orangtua/wali 

mengawasi keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan 

anak? 

  

 d. Apakah orangtua/wali aktif 

mengikuti pertemuan koordinasi 

penyelenggaraan sekolah ramah 

anak? 

  

 e. Apakah orangtua/wali 

memfasilitasi kegiatan terkait 

sekolah ramah anak? 

  

 f. Apakah orangtua/wali 

membangun sarana dan 

prasarana untuk menunjang 

sekoah ramah anak? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA GURU TENTANG KESOPANAN SISWA SD 

NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama  :  

Hari/ tanggal :  

Langkah- langkah lembar wawancara: 

1. Minta ijin untuk melakukan wawancara kepada guru yang bersangkutan. 

2. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan. 

3. Catat jawaban guru di kolom yang sudah disediakan. 

4. Ucapkan terimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah siswa terbiasa 

menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

2 Apakah siswa terbiasa 

memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

3 Apakah siswa meminta maaf 

apabila telah melakukan 

kesalahan? 

  



 
 

 

 

4 Apakah siswa meminta maaf 

dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah 

melakukan kesalahan? 

  

5 Apakah siswa meminta tolong 

dengan kalimat yang baik 

apabila ingin ditolong? 

  

6 Apakah siswa meminta tolong 

dengan intonasi yang baik 

apabila ingin ditolong? 

  

7 Apakah siswa mengucap 

terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

  

8 Apakah siswa mengucapkan 

terima kasih dengan intonasi 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

  

9  Apakah siswa menggunakan 

kata sapaan yag baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah? 

  

10 Apakah siswa berkomunikasi   



 
 

 

 

dengan siswa maupun warga 

sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA SISWA TENTANG KESOPANAN SISWA SD 

NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama  :  

Kelas  :  

Hari/ tanggal :  

Langkah- langkah lembar wawancara: 

1. Minta ijin untuk melakukan wawancara kepada siswa yang bersangkutan 

2. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan 

3. Catat jawaban siswa di kolom yang sudah disediakan. 

4. Ucapkan terimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah kamu terbiasa 

menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

2 Apakah kamu terbiasa 

memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

3 Apakah kamu meminta maaf 

apabila telah melakukan 

  



 
 

 

 

kesalahan? 

4 Apakah kamu meminta maaf 

dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah 

melakukan kesalahan? 

  

5 Apakah kamu meminta tolong 

dengan kalimat yang baik 

apabila ingin tolong? 

  

6 Apakah kamu meminta tolong 

dengan intonasi yang baik 

apabila ingin ditolong? 

  

7 Apakah kamu mengucap 

terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

  

8 Apakah kamu mengucapkan 

terima kasih dengan intonasi 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

  

9  Apakah kamu menggunakan 

kata sapaan yang baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah? 

  



 
 

 

 

10 Apakah kamu berkomunikasi 

dengan siswa maupun warga 

sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI TENTANG SEKOLAH RAMAH 

ANAK DI SD NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Hari/ tanggal :  

Petunjuk Pengisian 

Berilahِtandaِ(ِ√ِ)ِpadaِpernyataanِyangِsesuaiِdenganِindikatorِyangdiamati 

No Komponen Pernyataan  Keterangan 

  Ya Tidak  

1. Kebijakan Sekolah Ramah 

Anak 

   

 a. Adanya larangan tindak 

kekerasan dan 

diskriminasi antar siswa, 

guru dan pegawai sekolah. 

   

 b. Adanya larangan 

hukuman bersifat fisik 

   

 c. Adanya pengaduan dan 

penanganan kekerasan 

   

 d. Adanya pemantauan, 

pengawasan dan tindakan 

pemulihan pasca 

kekerasan. 

   



 
 

 

 

 e. Mengganti hukuman 

dengan pemberian tugas 

akademik atau 

keterampilan. 

   

 f. Menerapkan sekolah aman 

dari bencana. 

   

 g. Menjamin, melindungi 

dan memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai 

agama masing-masing. 

   

2 Pelaksaan Kurikulum    

 a. Tersedia RPP yang ramah 

anak. 

   

 b. Penataan lingkungan kelas 

yang 

menunjangpembelajaran. 

   

 c. Menyediakan 

pembelajaran yang 

mengembangkan potensi 

siswa 

   

 d. Melaksanakan 

pembelajaran dengan 

menyenangkan dan bebas 

   



 
 

 

 

diskriminasi. 

 e. Mengembangkan minat, 

bakat dan kreatifitas siswa 

melalui ekstrakurikuler. 

   

 f. Memiliki ruang indoor 

dan outdoor untuk belajar 

   

 g. Menerapkan beragam 

bentuk penilaian pada 

aspek pembelajaran 

antara lain sikap, 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

   

3 Pendidik dan Tenaga 

kependidikan Terlatih Hak-

Hak Anak 

   

 a. Kepala Sekolah    

 b. Guru    

 c. Petugas perpustakaan    

 d. Tata usaha    

 e. Satpam sekolah    

 f. Petugas kebersihan    

 g. Komite sekolah    

 h. Pembimbing    



 
 

 

 

ekstrakurikuler 

 i. Orang tua/wali    

4 Sarana dan Prasarana SRA    

 a. Memiliki ruangan 

kelassesuai jumlah murid 

   

 b. Memiliki alat belajar yang 

ramah anak 

   

 c. Memiliki toilet 

yangmemadai 

   

 d. Memiliki selokan yang 

tidak mencemari 

lingkungan 

   

 e. Memiliki tempat cuci 

tangan 

   

 f. Memiliki air yang bersih    

 g. Memiliki bangunan yang 

aman dan kokoh 

   

 h. Dapat mengevakuasi 

orang dalam keadaan 

darurat. 

   

 i. Memiliki titik kumpul 

yang aman. 

   

 j. Rute dan tempat evakuasi    



 
 

 

 

dikenali oleh seluruh 

warga sekolah. 

 k. Bangunan bertingkat 

dilengkapi tangga dan 

pegangan tangga. 

   

 l. Memiliki ruang UKS 

dilengkapi dengan P3K. 

   

 m. Memiliki ruang kreatifitas.    

 n. Memiliki lapangan 

olahraga. 

   

 o. Memiliki area bermain.    

 p. Memiliki ruang 

perpustakaan. 

   

 q. Memiliki tempat ibadah.    

 r. Memiliki kantin sehat.    

 s. Memilki tempat 

pembuangan sampah di 

tiap kelas 

   

 t. Memiliki simbol/tanda 

terkait dengan sekolah 

ramah anak. 

   

5 Pratisipasi Anak    

 a. Melibatkan siswa dalam    



 
 

 

 

menyusun kebijakan/tata 

tertib sekolah. 

 b. Memberdayakan 

siswasebagai kader 

kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan 

sekolah. 

   

 c. Pendidik, tenaga 

kependidikan, dan Komite 

Sekolahmempertimbangka

n usulan siswa untuk 

pemenuhan hak dan 

perlindungan anak. 

   

6 Partisipasi Orangtua/Wali 

Murid 

   

 a. Orangtua/wali 

menyediakan waktu 

menanggapi curhat anak. 

   

 b. Orangtua/wali 

memastikan tumbuh 

kembang minat dan bakat 

anak. 

   

 c. Orangtua/wali mengawasi    



 
 

 

 

keamanan, keselamatan 

dan kenyamanan siswa. 

 d. Orangtua/wali aktif 

mengikuti pertemuan 

koordinasi 

penyelenggaraan sekolah 

ramah anak. 

   

 e. Orangtua/wali 

memfasilitasi kegiatan 

terkait sekolah ramah 

anak. 

   

 f. Orangtua/wali 

membangun sarana dan 

prasarana untuk 

menunjang sekoah ramah 

anak. 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI TENTANG KESOPANAN SISWA SD 

NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Sekolah :  

Hari/ tanggal :  

Petunjuk Pengisian 

Isilah lembar observasi dengan memberikan keterangan pada kolom sesuai 

dengan keadaan di lapangan ! 

No Pernyataan  Keterangan 

1 Siswa terbiasa menyapa 

dengan warga sekolah maupun 

tamu yang datang ke sekolah. 

 

2 Siswa terbiasa memberi salam 

dengan warga sekolah maupun 

tamu yang datang ke sekolah. 

 

3 Siswa meminta maaf apabila 

telah melakukan kesalahan. 

 

4 Siswa meminta maaf dengan 

kalimat dan intonasi yang baik 

apabila telah melakukan 

kesalahan. 

 

5 Siswa meminta tolong dengan  



 
 

 

 

kalimat yang baik apabila telah 

ditolong. 

6 Siswa meminta tolong dengan 

intonasi yang baik apabila telah 

ditolong. 

 

7 Siswa mengucap terima kasih 

dengan kalimat yang baik 

apabila telah ditolong. 

 

8 Siswa mengucapkan terima 

kasih dengan intonasi yang 

baik apabila telah ditolong. 

 

9 Siswa menggunakan kata 

sapaan yang baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah. 

 

10 Siswa berkomunikasi dengan 

siswa maupun warga sekolah 

lainnya dengan kalimat dan 

intonasi yang baik. 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TENTANG SEKOLAH 

RAMAH ANAK DI SD NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama   : Abdul Muarif, S. Pd., M. Si. 

Hari/ tanggal : Jumat, 28 Februari 2020 

Langkah- langkah wawancara : 

5. Minta ijin mengisi untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. 

6. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan. 

7. Catat jawabankepala sekolah di kolom yang sudah disediakan. 

8. Ucapkan trimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Kebijakan Sekolah Ramah 

Anak 

  

 i. Apakah ada larangan tindak 

kekerasan dan diskriminasi di 

sekolah? 

Ada. Larangan berupa 

pembinaan dan selalu 

diingatkan, biasanya 

saat berdoa di kelas 

sambil diingatkan. 

 b. Apakah ada larangan hukuman 

bersifat fisik? 

Ada. Misalnya jika terlambat 

anak dihukum disuruh 

mengambil daun-

daunan. 

 c. Apakah ada pengaduan dan 

penanganan kekerasan di 

sekolah? 

Ada. Ada kontak aduan 

namun karena jarang 

terjadi maka jarang 

dapat aduan. 



 
 

 

 

 d. Apakah sekolah melakukan 

pemantauan, pengawasan dan 

tindakan pemulihan pasca 

kekerasan? 

Ya. Guru piket biasanya 

memantau siswa, 

posnya di depan ruang 

guru. 

 e. Apakah guru mengganti 

hukuman dengan pemberian tugas 

akademik atau keterampilan? 

Ya. Diganti dengan 

mengerjakan soal-soal, 

mengambil daun-

daunan dan buang 

sampa dari depan kelas. 

 f. Apakah sekolah menerapkan 

sekolah aman dari bencana? 

Ya. Dengan cara pembinaan 

saat apel dan upacara, 

kalau dengan guru kelas 

saat pagi sebelum 

pembelajaran dimulai. 

 g. Bagaimana cara sekolah 

menjamin, melindungi dan 

memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai agama 

masing-masing? 

Ya 

berdoa 

menurut 

agama 

masing-

masing 

Contohnya BTQ,sholat 

berjamaah, kalo yang 

nonis keruang nonis. 

2 Pelaksaan Kurikulum   

 f. Apakah tersedia RPP yang 

ramah anak? 

Ada  Guru diwajibkan 

membuat RPP yang 

didalamnya tanpa ada 

unsur kekerasan dan 

diskriminasi   

 b. Apakah penataan lingkungan 

kelas menunjang pembelajaran? 

Ya  Sesuai tema yang 

ditentukan. Misal kelas 

A bertema Bali, kelas B 

bertema Jabar , dll 



 
 

 

 

 c. Apakah sekolah menyediakan 

pembelajaran yang 

mengembangkan potensi siswa? 

Ya. 

Melalui 

ekstrakul

ikuler 

Ekstrakulikuler berupa 

pramuka, rebana,  seni 

lukis, seni tari, 

drumband, macapat, dll. 

Ektrakurikuler biasanya 

dilakukan pada sore hari 

jam 4. 

 d. Apakah sekolah melaksanakan 

pembelajaran dengan cara 

menyenangkan dan bebas 

diskriminasi? 

Ya  Karena langsung dibina 

dan ditegur. 

 e. Bagaimana cara sekolah 

mengembangkan minat, bakat dan 

kreatifitas siswa? 

Dengan 

ekstrakul

ikuler 

Tiap anak dibebaskan 

untuk mengikuti 

ekstrakulikuler sesuai 

keiinginanya. 

 f. Apakah sekolah memiliki ruang 

indoor dan outdoor untuk belajar? 

Ada  Indoor yaitu dikelas dan 

diaula. Outdoor ditaman 

dan halaman sekolah. 

 g. Apakah guru menerapkan 

beragam bentuk penilaian pada 

aspek pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan? 

Ya  Sesuai KD masing-

masing mapel. 

3 Pendidik dan Tenaga 

kependidikan Terlatih Hak-

Hak Anak 

  

 a. Apakah ada kepala sekolah? Ada  Kepala sekolah sebagai 

penqanggung jawab  

 b. Apakah jumlah guru sesuai 

dengan jumlah siswa? 

Iya  Jumlah guru kelas ada 

12, guru agama ada 5,  



 
 

 

 

guru olahraga ada 2, 

guru ekstrakulikuler ada 

1 untuk setiap 

ekstrakulikuler. 

 c. Apakah ada petugas 

perpustakaan? 

Tidak 

ada  

Untuk sementara 

ditiadakan karena 

perpus sedang dalam 

tahap pembangunan, 

namun setiap kelas ada 

sudut baca. 

 d. Apakah ada staff tata usaha? Ada  1 orang 

 e. Apakah ada satpam sekolah? Ada  2 orang 

 f. Apakah ada petugas 

kebersihan? 

Ada  2 orang 

 g. Apakah ada  komite sekolah? Ada  Kalo disini namanya 

paguyuban orang tua 

murid. 

 h. Apakah ada  pembimbing 

ekstrakurikuler? 

Ada  1 orang per 

extrakulikuler. 

 i. Apakah orang tua/wali bekerja 

sama dengan sekolah? 

Ada  Masuknya ke 

paguyuban kelas 

masing- masing. 

4 Sarana dan Prasarana SRA   

 a. Apakah sekolah memiliki 

ruangan kelas sesuai jumlah 

murid? 

Iya   Kelasnya 1 A sampai 6 

B. Kelas 1 dan 2 ada 28 

anak, sedangkan kelas 3 

sampai 6 ada  40 anak. 

 b. Apakah sekolah memiliki alat 

belajar yang ramah anak? 

Iya  Keterangan alat 

belajarnya berupa media 

pembelajaran yang tidak 



 
 

 

 

berbahaya bagi anak. 

 c. Apakah sekolah memiliki toilet 

yang memadai? 

Iya  Toilet ada 16 yang 

tersebar di lingkungan 

sekolah.  

 d. Apakah sekolah memiliki 

selokan yang tidak mencemari 

lingkungan? 

Ada  Didepan kelas dan 

depan sekolah. 

 e. Apakah sekolah memiliki 

tempat cuci tangan? 

Ada  Tempat cuci tangan 

berupa kran air dan 

sabun cuci tangan di 

setiap kelas.  

 f. Apakah sekolah memiliki air 

yang bersih? 

Ada  Sekolah menggunakan 

air PDAM.  

 g. Apakah sekolah memiliki 

bangunan yang aman dan kokoh? 

Iya  Bangunan disekolah 

antara lain,ruang kelas, 

ruang guru, ruang 

kepsek, aula, uks, ruang 

agama nonis, gudang 

dll.  

 h. Apakah sekolah dapat 

mengevakuasi orang dalam 

keadaan darurat? 

Iya  Di UKS. 

 i. Apakah sekolah memiliki titik 

kumpul yang aman? 

Ya  Dekat gerbang masuk 

sekolah.  

 j. Apakah sekolah rute dan tempat 

evakuasi dikenali oleh seluruh 

warga sekolah? 

Ya  Dengan lewat depan 

sekolah lalu ke titik 

kumpul. 

 k. Apakah sekolah bangunan 

bertingkat dilengkapi tangga dan 

pegangan tangga? 

Tidak  Bangunan sekolah tidak 

bertingkat. 



 
 

 

 

 l. Apakah sekolah memiliki ruang 

UKS? 

Ada Disamping kelas VIB 

 m. Apakah sekolah memiliki 

ruang kreatifitas? 

Iya  Aula dan joglo.  

 n. Apakah sekolah memiliki 

lapangan olahraga? 

Iya  Di halaman sekolah dan 

halaman belakang 

depan aula. 

 o. Apakah sekolah memiliki area 

bermain? 

Ada  Taman depan kelas, 

halaman depan dan 

belakang. 

 p. Apakah sekolah memiliki 

ruang perpustakaan? 

Ada Namun karena sedang 

proses dibangun ulang 

perpustakaan diubah 

menjadi tempat pojok 

baca disetiap kelas 

hingga bangun 

perpustakaan selesai. 

 q. Apakah sekolah memiliki 

tempat ibadah? 

Ada  Mushola dan ruang 

nonis. 

 r. Apakah sekolah memiliki 

kantin sehat? 

Ada  Ada 2  

 s. Apakah sekolah memilki 

tempat sampah di tiap kelas? 

Iya  Terletak di depan setiap 

kelas. 

 t. Apakah sekolah memiliki 

simbol/tanda terkait dengan 

sekolah ramah anak? 

Iya  Berupa pamflet maupun  

MMT. 

5 Pratisipasi Anak   

 a. Apakah sekolah melibatkan 

siswa dalam menyusun 

kebijakan/tata tertib sekolah? 

Iya  Sekolah membentuk 

anak piket untuk diajak 

diskusi mengenai 



 
 

 

 

penyusunan kebijakan 

sekolah 

 b.  Apakah sekolah 

memberdayakan siswa sebagai 

kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan 

sekolah? 

Iya  Dokter kecil dan PMR. 

 c. Apakah pendidik, tenaga 

kependidikan, dan komite sekolah 

mempertimbangkan usulan siswa 

untuk pemenuhan hak dan 

perlindungan anak? 

Iya  Melalui anak piket. 

Misalnya kebersihan 

kelas sendiri. 

Sedangkan kalau di uks 

ada dokter kecil sendiri. 

6 Partisipasi Orangtua/Wali 

Murid 

  

 a. Apakah orangtua/wali 

menyediakan waktu menanggapi 

curhat anak? 

Iya  Rapat orang tua 

perkelas tiap bulan 

untuk tukar informasi. 

 b. Apakah orangtua/wali 

memastikan tumbuh kembang 

minat dan bakat anak? 

Iya  Rapat dan grup WA 

paguyuban, jika ada 

masalah bisa langsung 

sigap untuk 

menyelesaikan. 

 c. Apakah orangtua/wali 

mengawasi keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan 

anak? 

Iya  Orang tua mengawasi 

anak melalui guru 

dengan komunikasi 

intens. 

 d. Apakah orangtua/wali aktif 

mengikuti pertemuan koordinasi 

penyelenggaraan sekolah ramah 

anak? 

Iya  Daftar hadir orang tua 

dibawa oleh masing-

masing guru kelas, 

namun jika ada 



 
 

 

 

peninjauan administrasi 

baru dikumpulkan 

semua ke kepsek. 

 e. Apakah orangtua/wali 

memfasilitasi kegiatan terkait 

sekolah ramah anak? 

Iya Sumbangan orang tua 

dan donatur lainya. 

 f. Apakah orangtua/wali 

membangun sarana dan prasarana 

untuk menunjang sekoah ramah 

anak? 

Iya  Orang tua memberikan 

sumbangan untuk 

membangun atau 

melengkapi sarana dan 

prasarana sekolah, 

seperti tempat duduk 

depan kelas merupakan 

sumbangan orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA KEPALA SEKOLAH TENTANG KESOPANAN 

SISWA SD NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama  : Abdul Muarif, S. Pd., M. Si. 

Hari/ tanggal : Jumat, 28 Februari 2020 

Langkah- langkah lembar wawancara: 

5. Minta ijin untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. 

6. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan. 

7. Catat jawabankepala sekolah di kolom yang sudah disediakan. 

8. Ucapkan trimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah siswa terbiasa 

menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

Iya  Dengan 

menerapkan 5S 

2 Apakah siswa terbiasa 

memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

Iya  Jika bertemu 

warga sekolah 

atau tamu anak-

anak terbiasa 

memberikan 

salam 

3 Apakah siswa meminta maaf Iya  Jika ada 



 
 

 

 

apabila telah melakukan 

kesalahan? 

kesalahan 

langsung minta 

maaf. 

4 Apakah siswa meminta maaf 

dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah 

melakukan kesalahan? 

Iya  Sudah otomatis 

siswa minta maaf 

dengan kalimat 

yang baik. 

5 Apakah siswa meminta tolong 

dengan kalimat yang baik 

apabila ingin ditolong? 

Iya  Biasanya siswa 

mengatakan 

tolong untuk 

mintak tolong. 

6 Apakah siswa meminta tolong 

dengan intonasi yang baik 

apabila ingin ditolong? 

Iya  Siswa biasa minta 

tolong dengan 

intonasi yang 

baik. 

7 Apakah siswa mengucap 

terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

Iya  Siswa terbiasa 

mengucapkan 

terima kasih 

dengan kalimat 

yang baik jika 

telah ditolong 

8 Apakah siswa mengucapkan 

terima kasih dengan intonasi 

Iya  Siswa terbiasa 

mengucapkan 



 
 

 

 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

terima kasih 

dengan intonasi 

yang baik jika 

telah ditolong 

9  Apakah siswa menggunakan 

kata sapaan yag baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah? 

Iya Siswa 

menggunakan 

kata sapaan yang 

baik. 

10 Apakah siswa berkomunikasi 

dengan siswa maupun warga 

sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

Iya  Siswa 

berkomunikasi 

dengan kalimat 

dan intonasi yangt 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA GURU TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK 

DI SD NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama   : Wafiqoh, S. Pd. 

Hari/ tanggal : Rabu, 26 Februari 2020 

Langkah- langkah wawancara : 

5. Minta ijin mengisi untuk melakukan wawancara kepada guru. 

6. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan. 

7. Catat jawaban guru di kolom yang sudah disediakan. 

8. Ucapkan trimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1. Kebijakan Sekolah Ramah 

Anak 

  

 h. Apakah ada larangan tindak 

kekerasan dan diskriminasi di 

sekolah? 

Ada. Berupa pembinaan 

biasanya saat sebelum 

pelajaran dimulai. 

 i. Apakah ada larangan 

hukuman bersifat fisik? 

Ada. Misalnya jika terlambat 

anak dihukum disuruh 

mengambil daun-daunan. 

 j. Apakah ada pengaduan dan 

penanganan kekerasan di 

sekolah? 

Ada. Ada kontak aduan namun 

karena jarang terjadi 

maka jarang dapat aduan. 

 k. Apakah sekolah melakukan 

pemantauan, pengawasan dan 

tindakan pemulihan pasca 

kekerasan? 

Ya. Guru piket biasanya 

memantau siswa, posnya 

di depan ruang guru. 



 
 

 

 

 l. Apakah guru mengganti 

hukuman dengan pemberian 

tugas akademik atau 

keterampilan? 

Ya. Diganti dengan 

mengerjakan soal-soal, 

mengambil daun-daunan 

dan buang sampa dari 

depan kelas. 

 m. Apakah sekolah menerapkan 

sekolah aman dari bencana? 

Ya. Dengan cara pembinaan 

saat apel dan upacara, 

kalau dengan guru kelas 

saat pagi sebelum 

pembelajaran dimulai. 

 n. Bagaimana cara sekolah 

menjamin, melindungi dan 

memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai 

agama masing-masing? 

Ya 

berdoa 

menurut 

agama 

masing-

masing 

Kalau untuk agama islam 

biasanya melaksanakan  

BTQ, sholat berjamaah, 

kalo yang nonis ke ruang 

nonis. 

2 Pelaksaan Kurikulum   

 b. Apakah tersedia RPP yang 

ramah anak? 

Ada  RPP yang dipakai harus 

yang tanpa ada unsur 

kekerasan dan 

diskriminasi   

 b. Apakah penataan lingkungan 

kelas menunjang pembelajaran? 

Ya  Sesuai tema yang 

ditentukan. Misal kelas A 

bertema Bali, kelas B 

bertema Jabar , dll 

 c. Apakah sekolah menyediakan 

pembelajaran yang 

mengembangkan potensi siswa? 

Ya.  Dengan mengadakan 

ekstrakulikuler yang 

biasanya dilaksanakan 

pukul 4. 

 d. Apakah sekolah Ya  Karena langsung dibina 



 
 

 

 

melaksanakan pembelajaran 

dengan cara menyenangkan dan 

bebas diskriminasi? 

dan ditegur jika ada 

laporan mengenai guru 

yang kurang 

menyenangkan dalam 

kegiatan belajar 

mengajar. 

 e. Bagaimana cara sekolah 

mengembangkan minat, bakat 

dan kreatifitas siswa? 

Dengan 

ekstrakul

ikuler 

anak dapat mengikuti 

ekstrakulikuler sesuai 

minat dan bakatnya. 

 f. Apakah sekolah memiliki 

ruang indoor dan outdoor untuk 

belajar? 

Ada  Indoor yaitu di kelas dan 

di aula. Outdoor ditaman 

dan halaman sekolah. 

 g. Apakah guru menerapkan 

beragam bentuk penilaian pada 

aspek pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan? 

Ya  Sesuai KD masing-

masing mapel. 

3 Pendidik dan Tenaga 

kependidikan Terlatih Hak-

Hak Anak 

  

 a. Apakah ada kepala sekolah? Ada  Kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab  

 b. Apakah jumlah guru sesuai 

dengan jumlah siswa? 

Iya  Jumlah guru kelas ada 

12, guru agama ada 5,  

guru olahraga ada 2, guru 

ekstrakulikuler ada 1 

untuk setiap 

ekstrakulikuler. 

 c. Apakah ada petugas 

perpustakaan? 

Tidak 

ada  

Untuk sementara 

ditiadakan karena perpus 



 
 

 

 

sedang dalam tahap 

pembangunan, namun 

setiap kelas ada sudut 

baca. 

 d. Apakah ada staff tata usaha? Ada  1 orang 

 e. Apakah ada satpam sekolah? Ada  2 orang 

 f. Apakah ada petugas 

kebersihan? 

Ada  2 orang 

 g. Apakah ada  komite sekolah? Ada  Kalo disini namanya 

paguyuban orang tua 

murid. 

 h. Apakah ada  pembimbing 

ekstrakurikuler? 

Ada  1 orang per 

extrakulikuler. 

 i. Apakah orang tua/wali bekerja 

sama dengan sekolah? 

Ada  Masuknya ke paguyuban 

kelas masing- masing. 

4 Sarana dan Prasarana SRA   

 a. Apakah sekolah memiliki 

ruangan kelas sesuai jumlah 

murid? 

Iya   Kelasnya 1 A sampai 6 

B. Kelas 1 dan 2 ada 28 

anak, sedangkan kelas 3 

sampai 6 ada  40 anak. 

 b. Apakah sekolah memiliki alat 

belajar yang ramah anak? 

Iya  Keterangan alat 

belajarnya berupa media 

pembelajaran yang tidak 

berbahaya bagi anak. 

 c. Apakah sekolah memiliki 

toilet yang memadai? 

Iya  Toilet ada 16 yang 

tersebar di lingkungan 

sekolah.  

 d. Apakah sekolah memiliki 

selokan yang tidak mencemari 

lingkungan? 

Ada  Didepan kelas dan depan 

sekolah. 



 
 

 

 

 e. Apakah sekolah memiliki 

tempat cuci tangan? 

Ada  Tempat cuci tangan 

berupa kran air dan 

sabun cuci tangan di 

setiap kelas.  

 f. Apakah sekolah memiliki air 

yang bersih? 

Ada  Sekolah menggunakan 

air PDAM.  

 g. Apakah sekolah memiliki 

bangunan yang aman dan 

kokoh? 

Iya  Bangunan disekolah 

antara lain,ruang kelas, 

ruang guru, ruang 

kepsek, aula, uks, ruang 

agama nonis, gudang dll.  

 h. Apakah sekolah dapat 

mengevakuasi orang dalam 

keadaan darurat? 

Iya  Di UKS. 

 i. Apakah sekolah memiliki titik 

kumpul yang aman? 

Ya  Dekat gerbang masuk 

sekolah.  

 j. Apakah sekolah rute dan 

tempat evakuasi dikenali oleh 

seluruh warga sekolah? 

Ya  Dengan lewat depan 

sekolah lalu ke titik 

kumpul. 

 k. Apakah sekolah bangunan 

bertingkat dilengkapi tangga dan 

pegangan tangga? 

Tidak  Bangunan sekolah tidak 

bertingkat. 

 l. Apakah sekolah memiliki 

ruang UKS? 

Ada Disamping kelas VIB 

 m. Apakah sekolah memiliki 

ruang kreatifitas? 

Iya  Aula dan joglo.  

 n. Apakah sekolah memiliki 

lapangan olahraga? 

Iya  Di halaman sekolah dan 

halaman belakang depan 

aula. 

 o. Apakah sekolah memiliki area Ada  Taman depan kelas, 



 
 

 

 

bermain? halaman depan dan 

belakang. 

 p. Apakah sekolah memiliki 

ruang perpustakaan? 

Ada Untuk saat ini ruang 

perpustakaan sedang 

dibangun ulang jadi 

buku-bukunya dialihkan 

menjadi pojok baca di 

tiap kelas. 

 q. Apakah sekolah memiliki 

tempat ibadah? 

Ada  Mushola dan ruang 

nonis. 

 r. Apakah sekolah memiliki 

kantin sehat? 

Ada  Ada 2. 

 s. Apakah sekolah memilki 

tempat sampah di tiap kelas? 

Iya  Terletak di depan setiap 

kelas. 

 t. Apakah sekolah memiliki 

simbol/tanda terkait dengan 

sekolah ramah anak? 

Iya  Berupa pamflet maupun  

MMT. 

5 Pratisipasi Anak   

 a. Apakah sekolah melibatkan 

siswa dalam menyusun 

kebijakan/tata tertib sekolah? 

Iya  Sekolah membentuk 

anak piket untuk diajak 

diskusi mengenai 

penyusunan kebijakan 

sekolah. 

 b.  Apakah sekolah 

memberdayakan siswa sebagai 

kader kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan 

sekolah? 

Iya  Dokter kecil dan PMR. 

 c. Apakah pendidik, tenaga 

kependidikan, dan komite 

Iya  Melalui anak piket. 

Misalnya kebersihan 



 
 

 

 

sekolah mempertimbangkan 

usulan siswa untuk pemenuhan 

hak dan perlindungan anak? 

kelas sendiri. Sedangkan 

kalau di uks ada dokter 

kecil sendiri. 

6 Partisipasi Orangtua/Wali 

Murid 

  

 a. Apakah orangtua/wali 

menyediakan waktu menanggapi 

curhat anak? 

Iya  Rapat orang tua perkelas 

tiap bulan untuk tukar 

informasi. 

 b. Apakah orangtua/wali 

memastikan tumbuh kembang 

minat dan bakat anak? 

Iya  Rapat dan grup WA 

paguyuban, jika ada 

masalah bisa langsung 

sigap untuk 

menyelesaikan. 

 c. Apakah orangtua/wali 

mengawasi keamanan, 

keselamatan dan kenyamanan 

anak? 

Iya  Orang tua mengawasi 

anak melalui guru 

dengan komunikasi 

intens. 

 d. Apakah orangtua/wali aktif 

mengikuti pertemuan koordinasi 

penyelenggaraan sekolah ramah 

anak? 

Iya  Daftar hadir orang tua 

dibawa oleh masing-

masing guru kelas, 

namun jika ada 

peninjauan administrasi 

baru dikumpulkan semua 

ke kepsek. 

 e. Apakah orangtua/wali 

memfasilitasi kegiatan terkait 

sekolah ramah anak? 

Iya Sumbangan orang tua 

dan donatur lainya. 

 f. Apakah orangtua/wali 

membangun sarana dan 

prasarana untuk menunjang 

Iya  Orang tua memberikan 

sumbangan untuk 

membangun atau 



 
 

 

 

sekoah ramah anak? melengkapi sarana dan 

prasarana sekolah, seperti 

tempat duduk depan 

kelas meruupakan 

sumbangan orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA GURU TENTANG KESOPANAN SISWA SD 

NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama  : Wafiqoh, S. Pd. 

Hari/ tanggal : Rabu, 26 Februari 2020 

Langkah- langkah lembar wawancara: 

5. Minta ijin untuk melakukan wawancara kepada guru yang bersangkutan. 

6. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan. 

7. Catat jawaban guru di kolom yang sudah disediakan. 

8. Ucapkan terimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah siswa terbiasa 

menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

Iya  Siswa biasanya 

menyapa warga 

sekolah maupun 

tamu walaupun 

belum kenal, 

karena sudah 

dibiasakan 

menyapa orang 

lain.  

2 Apakah siswa terbiasa 

memberi salam dengan warga 

Iya  Jika bertemu warga 

sekolah atau tamu 



 
 

 

 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

anak-anak terbiasa 

memberikan salam 

3 Apakah siswa meminta maaf 

apabila telah melakukan 

kesalahan? 

Iya  Jika ada kesalahan 

langsung minta 

maaf. 

4 Apakah siswa meminta maaf 

dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah 

melakukan kesalahan? 

Iya  Sudah otomatis 

siswa minta maaf 

dengan kalimat 

yang baik. 

5 Apakah siswa meminta tolong 

dengan kalimat yang baik 

apabila ingin ditolong? 

Iya  Biasanya siswa 

mengatakan tolong 

untuk mintak 

tolong. 

6 Apakah siswa meminta tolong 

dengan intonasi yang baik 

apabila ingin ditolong? 

Iya  Siswa biasa minta 

tolong dengan 

intonasi yang baik. 

7 Apakah siswa mengucap 

terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

Iya  Siswa terbiasa 

mengucapkan 

terima kasih 

dengan kalimat 

yang baik jika telah 

ditolong 

8 Apakah siswa mengucapkan Iya  Siswa terbiasa 



 
 

 

 

terima kasih dengan intonasi 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

mengucapkan 

terima kasih 

dengan intonasi 

yang baik jika telah 

ditolong 

9  Apakah siswa menggunakan 

kata sapaan yag baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah? 

Iya Siswa 

menggunakan kata 

sapaan yang baik. 

10 Apakah siswa berkomunikasi 

dengan siswa maupun warga 

sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

Iya  Siswa 

berkomunikasi 

dengan kalimat dan 

intonasi yangt baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA SISWA TENTANG KESOPANAN SISWA SD 

NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama  : Regina Ayudya Y 

Kelas  : VI A 

Hari/ tanggal : Senin, 2 Maret 2020 

Langkah- langkah lembar wawancara: 

5. Minta ijin untuk melakukan wawancara kepada siswa yang bersangkutan 

6. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan 

7. Catat jawaban siswa di kolom yang sudah disediakan. 

8. Ucapkan terimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah kamu terbiasa 

menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

Ya.  Saya sudah biasa 

menyapa teman, 

guru maupun 

tamu yang datang 

ke sekolah. 

2 Apakah kamu terbiasa 

memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

Ya. 

Saya biasanya 

memberi salam 

dengan teman, 

guru maupun 

tamu yang datang 



 
 

 

 

ke sekolah. 

3 Apakah kamu meminta maaf 

apabila telah melakukan 

kesalahan? 

Ya. Kalau saya salah 

saya langsung 

minta maaf saat 

itu juga. 

4 Apakah kamu meminta maaf 

dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah 

melakukan kesalahan? 

Ya.  Kalau minta maaf 

saya bicara 

dengan teman 

secara baik-baik 

supaya 

dimaafkan. 

5 Apakah kamu meminta tolong 

dengan kalimat yang baik 

apabila ingin tolong? 

Ya. Saya minta tolong 

dengan kata-kata 

yang tidak 

menyinggung. 

6 Apakah kamu meminta tolong 

dengan intonasi yang baik 

apabila ingin ditolong? 

Ya. Saya biasanya 

minta tolong 

dengan cara 

bicara yang tidak 

menyinggung. 

7 Apakah kamu mengucap 

terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah 

Ya. Saya biasanya 

mengucapkan 

terima kasih 



 
 

 

 

ditolong? setelah ditolong. 

8 Apakah kamu mengucapkan 

terima kasih dengan intonasi 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

Ya. Saya biasanya 

memakai intonasi 

yang setelah 

ditolong. 

9  Apakah kamu menggunakan 

kata sapaan yang baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah? 

Ya. Saya memanggil 

teman dengan 

nama 

panggilannya, 

kalau memanggil 

adik kelas 

biasanya Dek. 

10 Apakah kamu berkomunikasi 

dengan siswa maupun warga 

sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

Ya.  Saya komunikasi 

dengan orang-

orang di sekolah 

dengan cara 

bicara yang tidak 

menyinggung. 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA SISWA TENTANG KESOPANAN SISWA SD 

NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama  : Christian Nugroho 

Kelas  : V A 

Hari/ tanggal : Selasa, 3 Maret 2020 

Langkah- langkah lembar wawancara: 

1. Minta ijin untuk melakukan wawancara kepada siswa yang bersangkutan 

2. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan 

3. Catat jawaban siswa di kolom yang sudah disediakan. 

4. Ucapkan terimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah kamu terbiasa 

menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

Ya.  Saya sudah biasa 

menyapa teman, 

guru maupun 

tamu yang datang 

ke sekolah. 

2 Apakah kamu terbiasa 

memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

Ya. 

Saya biasanya 

memberi salam 

dengan teman, 

guru maupun 

tamu yang datang 



 
 

 

 

ke sekolah. 

3 Apakah kamu meminta maaf 

apabila telah melakukan 

kesalahan? 

Ya. Kalau saya salah 

saya langsung 

minta maaf saat 

itu juga. 

4 Apakah kamu meminta maaf 

dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah 

melakukan kesalahan? 

Ya.  Kalau minta maaf 

saya bicara 

dengan teman 

secara baik-baik 

supaya 

dimaafkan. 

5 Apakah kamu meminta tolong 

dengan kalimat yang baik 

apabila ingin tolong? 

Ya. Saya minta tolong 

dengan kata-kata 

yang tidak 

menyinggung. 

6 Apakah kamu meminta tolong 

dengan intonasi yang baik 

apabila ingin ditolong? 

Ya. Saya biasanya 

minta tolong 

dengan cara 

bicara yang tidak 

menyinggung. 

7 Apakah kamu mengucap 

terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah 

Ya. Saya biasanya 

mengucapkan 

terima kasih 



 
 

 

 

ditolong? setelah ditolong. 

8 Apakah kamu mengucapkan 

terima kasih dengan intonasi 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

Ya. Saya biasanya 

memakai intonasi 

yang setelah 

ditolong. 

9  Apakah kamu menggunakan 

kata sapaan yang baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah? 

Ya. Saya memanggil 

teman dengan 

nama 

panggilannya, 

kalau memanggil 

adik kelas 

biasanya Dek. 

10 Apakah kamu berkomunikasi 

dengan siswa maupun warga 

sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

Ya.  Saya komunikasi 

dengan orang-

orang di sekolah 

dengan cara 

bicara yang tidak 

menyinggung. 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR WAWANCARA SISWA TENTANG KESOPANAN SISWA SD 

NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Nama  : Mey Maharani 

Kelas  : V A 

Hari/ tanggal : Selasa, 3 Maret 2020 

Langkah- langkah lembar wawancara: 

1. Minta ijin untuk melakukan wawancara kepada siswa yang bersangkutan 

2. Jelaskan tujuan wawancara dilakukan 

3. Catat jawaban siswa di kolom yang sudah disediakan. 

4. Ucapkan terimakasih atas waktunya. 

No Pertanyaan Jawaban Keterangan 

1 Apakah kamu terbiasa 

menyapa dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

Ya.  Saya sudah biasa 

menyapa teman, 

guru maupun 

tamu yang datang 

ke sekolah. 

2 Apakah kamu terbiasa 

memberi salam dengan warga 

sekolah maupun tamu yang 

datang ke sekolah? 

  

Ya. 

Saya biasanya 

memberi salam 

dengan teman, 

guru maupun 

tamu yang datang 



 
 

 

 

ke sekolah. 

3 Apakah kamu meminta maaf 

apabila telah melakukan 

kesalahan? 

Ya. Kalau saya salah 

saya langsung 

minta maaf saat 

itu juga. 

4 Apakah kamu meminta maaf 

dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah 

melakukan kesalahan? 

Ya.  Kalau minta maaf 

saya bicara 

dengan teman 

secara baik-baik 

supaya 

dimaafkan. 

5 Apakah kamu meminta tolong 

dengan kalimat yang baik 

apabila ingin tolong? 

Ya. Saya minta tolong 

dengan kata-kata 

yang tidak 

menyinggung. 

6 Apakah kamu meminta tolong 

dengan intonasi yang baik 

apabila ingin ditolong? 

Ya. Saya biasanya 

minta tolong 

dengan cara 

bicara yang tidak 

menyinggung. 

7 Apakah kamu mengucap 

terima kasih dengan kalimat 

yang baik apabila telah 

Ya. Saya biasanya 

mengucapkan 

terima kasih 



 
 

 

 

ditolong? setelah ditolong. 

8 Apakah kamu mengucapkan 

terima kasih dengan intonasi 

yang baik apabila telah 

ditolong? 

Ya. Saya biasanya 

memakai intonasi 

yang setelah 

ditolong. 

9  Apakah kamu menggunakan 

kata sapaan yang baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah? 

Ya. Saya memanggil 

teman dengan 

nama 

panggilannya, 

kalau memanggil 

adik kelas 

biasanya Dek. 

10 Apakah kamu berkomunikasi 

dengan siswa maupun warga 

sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik? 

Ya.  Saya komunikasi 

dengan orang-

orang di sekolah 

dengan cara 

bicara yang tidak 

menyinggung. 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI TENTANG SEKOLAH RAMAH 

ANAK DI SD NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Sekolah : SD Negeri Srondol Wetan 02 

Hari/ tanggal : Kamis, 27 Februari 2020 

Petunjuk Pengisian 

Berilahِtandaِ(ِ√ِ)ِpadaِpernyataanِyangِsesuaiِdenganِindikatorِyangdiamati 

No Komponen Pernyataan  Keterangan 

  Ya Tidak  

1. Kebijakan Sekolah Ramah 

Anak 

   

 a. Adanya larangan tindak 

kekerasan dan diskriminasi 

antar siswa, guru dan pegawai 

sekolah. 

√  Larangan tindak 

kekerasan di sekolah 

antara lain pembinaan 

dan selalu diingatkan, 

biasanya saat berdoa 

di kelas sambil 

diingatkan. 

 b. Adanya larangan hukuman 

bersifat fisik 

√  Apabila ada anak yang 

datang terlambat maka 

anak dihukum disuruh 

mengambil daun-

daunan. 

 c. Adanya pengaduan dan 

penanganan kekerasan 

√  Ada kontak aduan 

namun karena jarang 

terjadi maka jarang 



 
 

 

 

dapat aduan. 

 d. Adanya pemantauan, 

pengawasan dan tindakan 

pemulihan pasca kekerasan. 

√  Guru piket biasanya 

memantau siswa, 

posnya di depan ruang 

guru. 

 e. Mengganti hukuman 

dengan pemberian tugas 

akademik atau keterampilan. 

√  Hukumannya diganti 

dengan mengerjakan 

soal-soal, mengambil 

daun-daunan dan 

buang sampa dari 

depan kelas. 

 f. Menerapkan sekolah aman 

dari bencana. 

√  Dengan cara 

pembinaan saat apel 

dan upacara, kalau 

dengan guru kelas saat 

pagi sebelum 

pembelajaran dimulai. 

 g. Menjamin, melindungi dan 

memenuhi hak siswa 

menjalankan ibadah sesuai 

agama masing-masing. 

√  Contohnya 

BTQ,sholat 

berjamaah, kalo yang 

nonis keruang nonis. 

2 Pelaksaan Kurikulum    

 a. Tersedia RPP yang ramah 

anak. 

√  Guru diwajibkan 

membuat RPP yang 

didalamnya tanpa ada 

unsur kekerasan dan 

diskriminasi   

 b. Penataan lingkungan kelas √  Sesuai tema yang 

ditentukan. Misal 



 
 

 

 

yang 

menunjangpembelajaran. 

kelas A bertema Bali, 

kelas B bertema Jabar 

dan lain-lain. 

 c. Menyediakan pembelajaran 

yang mengembangkan 

potensi siswa 

√  Ekstrakulikuler berupa 

pramuka, rebana,  seni 

lukis, seni tari, 

drumband, macapat, 

dll. Ektrakurikuler 

biasanya dilakukan 

pada sore hari jam 4. 

 d. Melaksanakan 

pembelajaran dengan 

menyenangkan dan bebas 

diskriminasi. 

√  Karena langsung 

dibina dan ditegur. 

 e. Mengembangkan minat, 

bakat dan kreatifitas siswa 

melalui ekstrakurikuler. 

√  Tiap anak dibebaskan 

untuk mengikuti 

ekstrakulikuler sesuai 

keiinginanya. 

 f. Memiliki ruang indoor dan 

outdoor untuk belajar 

√  Indoor yaitu dikelas 

dan diaula. Outdoor 

ditaman dan halaman 

sekolah. 

 g. Menerapkan beragam 

bentuk penilaian pada aspek 

pembelajaran antara lain 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

√  Sesuai KD masing-

masing mapel. 



 
 

 

 

3 Pendidik dan Tenaga 

kependidikan Terlatih Hak-

Hak Anak 

   

 a. Kepala Sekolah √  Kepala sekolah 

sebagai penqanggung 

jawab  

 b. Guru √  Jumlah guru kelas ada 

12, guru agama ada 5,  

guru olahraga ada 2, 

guru ekstrakulikuler 

ada 1 untuk setiap 

ekstrakulikuler. 

 c. Petugas perpustakaan  √ Untuk sementara 

ditiadakan karena 

perpus sedang dalam 

tahap pembangunan, 

namun setiap kelas 

ada sudut baca. 

 d. Tata usaha √  1 orang 

 e. Satpam sekolah √  2 orang 

 f. Petugas kebersihan √  2 orang 

 g. Komite sekolah √  Kalo disini namanya 

paguyuban orang tua 

murid. 

 h. Pembimbing 

ekstrakurikuler 

√  1 orang per 

extrakulikuler. 

 i. Orang tua/wali √  Masuknya ke 

paguyuban kelas 



 
 

 

 

masing- masing. 

4 Sarana dan Prasarana SRA    

 a. Memiliki ruangan 

kelassesuai jumlah murid 

√  Kelasnya 1 A sampai 

6 B. Kelas 1 dan 2 ada 

28 anak, sedangkan 

kelas 3 sampai 6 ada  

40 anak. 

 b. Memiliki alat belajar yang 

ramah anak 

√  Keterangan alat 

belajarnya berupa 

media pembelajaran 

yang tidak berbahaya 

bagi anak. 

 c. Memiliki toilet 

yangmemadai 

√  Toilet ada 16 yang 

tersebar di lingkungan 

sekolah.  

 d. Memiliki selokan yang 

tidak mencemari lingkungan 

√  Didepan kelas dan 

depan sekolah. 

 e. Memiliki tempat cuci 

tangan 

√  Tempat cuci tangan 

berupa kran air dan 

sabun cuci tangan di 

setiap kelas.  

 f. Memiliki air yang bersih √  Sekolah menggunakan 

air PDAM.  

 g. Memiliki bangunan yang 

aman dan kokoh 

√  Bangunan disekolah 

antara lain,ruang 

kelas, ruang guru, 

ruang kepsek, aula, 

uks, ruang agama 

nonis, gudang dll.  



 
 

 

 

 h. Dapat mengevakuasi orang 

dalam keadaan darurat. 

√  Di UKS. 

 i. Memiliki titik kumpul yang 

aman. 

√  Dekat gerbang masuk 

sekolah.  

 j. Rute dan tempat evakuasi 

dikenali oleh seluruh warga 

sekolah. 

√  Dengan lewat depan 

sekolah lalu ke titik 

kumpul. 

 k. Bangunan bertingkat 

dilengkapi tangga dan 

pegangan tangga. 

 √ Bangunan sekolah 

tidak bertingkat. 

 l. Memiliki ruang UKS 

dilengkapi dengan P3K. 

√  Disamping kelas VIB 

 m. Memiliki ruang kreatifitas. √  Aula dan joglo.  

 n. Memiliki lapangan 

olahraga. 

√  Di halaman sekolah 

dan halaman belakang 

depan aula. 

 o. Memiliki area bermain. √  Taman depan kelas, 

halaman depan dan 

belakang. 

 p. Memiliki ruang 

perpustakaan. 

√  Namun karena sedang 

proses dibangun ulang 

perpustakaan diubah 

menjadi tempat pojok 

baca disetiap kelas 

hingga bangun 

perpustakaan selesai. 



 
 

 

 

 q. Memiliki tempat ibadah. √  Mushola dan ruang 

nonis. 

 r. Memiliki kantin sehat. √  Ada 2  

 s. Memilki tempat 

pembuangan sampah di tiap 

kelas 

√  Terletak di depan 

setiap kelas. 

 t. Memiliki simbol/tanda 

terkait dengan sekolah ramah 

anak. 

√  Berupa pamflet 

maupun  MMT. 

5 Pratisipasi Anak    

 a. Melibatkan siswa dalam 

menyusun kebijakan/tata 

tertib sekolah. 

  Sekolah membentuk 

anak piket untuk 

diajak diskusi 

mengenai penyusunan 

kebijakan sekolah 

 b. Memberdayakan 

siswasebagai kader 

kesehatan, kesiapsiagaan, 

keselamatan, kenyamanan 

sekolah. 

  Dokter kecil dan 

PMR. 

 c. Pendidik, tenaga 

kependidikan, dan Komite 

Sekolahmempertimbangkan 

usulan siswa untuk 

  Melalui anak piket. 

Misalnya kebersihan 

kelas sendiri. 

Sedangkan kalau di 

uks ada dokter kecil 

sendiri. 



 
 

 

 

pemenuhan hak dan 

perlindungan anak. 

6 Partisipasi Orangtua/Wali 

Murid 

   

 a. Orangtua/wali 

menyediakan waktu 

menanggapi curhat anak. 

√  Rapat orang tua 

perkelas tiap bulan 

untuk tukar informasi. 

 b. Orangtua/wali memastikan 

tumbuh kembang minat dan 

bakat anak. 

√  Rapat dan grup WA 

paguyuban, jika ada 

masalah bisa langsung 

sigap untuk 

menyelesaikan. 

 c. Orangtua/wali mengawasi 

keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan siswa. 

√  Orang tua mengawasi 

anak melalui guru 

dengan komunikasi 

intens. 

 d. Orangtua/wali aktif 

mengikuti pertemuan 

koordinasi penyelenggaraan 

sekolah ramah anak. 

√  Daftar hadir orang tua 

dibawa oleh masing-

masing guru kelas, 

namun jika ada 

peninjauan 

administrasi baru 

dikumpulkan semua 

ke kepsek. 

 e. Orangtua/wali 

memfasilitasi kegiatan terkait 

sekolah ramah anak. 

√  Sumbangan orang tua 

dan donatur lainya. 



 
 

 

 

 f. Orangtua/wali membangun 

sarana dan prasarana untuk 

menunjang sekoah ramah 

anak. 

√  Orang tua 

memberikan 

sumbangan untuk 

membangun atau 

melengkapi sarana 

dan prasarana sekolah, 

seperti tempat duduk 

depan kelas 

merupakan 

sumbangan orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PENELITI TENTANG KESOPANAN SISWA SD 

NEGERI SRONDOL WETAN 02 

Sekolah : SD Negeri Srondol Wetan 02 

Hari/ tanggal : Kamis, 27 Februari 2020 

Petunjuk Pengisian 

Isilah lembar observasi dengan memberikan keterangan pada kolom sesuai 

dengan keadaan di lapangan ! 

No Pernyataan  Keterangan 

1 Siswa terbiasa menyapa 

dengan warga sekolah maupun 

tamu yang datang ke sekolah. 

Siswa di sekolah terbiasa menyapa 

dengan warga sekolah maupun tamu 

yang datang ke sekolah. 

2 Siswa terbiasa memberi salam 

dengan warga sekolah maupun 

tamu yang datang ke sekolah. 

Siswa di sekolah sudah terbiasa 

memberi salam dengan warga sekolah 

maupun tamu yang datang ke sekolah. 

3 Siswa meminta maaf apabila 

telah melakukan kesalahan. 

Siswa di sekolah sudah terbiasa 

meminta maaf apabila telah 

melakukan kesalahan. 

4 Siswa meminta maaf dengan 

kalimat dan intonasi yang baik 

apabila telah melakukan 

kesalahan. 

Siswa di sekolah terbiasa meminta 

maaf dengan kalimat dan intonasi 

yang baik apabila telah melakukan 

kesalahan. 



 
 

 

 

5 Siswa meminta tolong dengan 

kalimat yang baik apabila telah 

ditolong. 

Siswa di sekolah terbiasa meminta 

tolong dengan kalimat yang baik 

apabila telah ditolong. 

6 Siswa meminta tolong dengan 

intonasi yang baik apabila telah 

ditolong. 

Siswa di sekolah terbiasa meminta 

tolong dengan intonasi yang baik 

apabila telah ditolong. 

7 Siswa mengucap terima kasih 

dengan kalimat yang baik 

apabila telah ditolong. 

Siswa di sekolah terbiasa  mengucap 

terima kasih dengan kalimat yang baik 

apabila telah ditolong. 

8 Siswa mengucapkan terima 

kasih dengan intonasi yang 

baik apabila telah ditolong. 

Siswa di sekolah terbiasa  

mengucapkan terima kasih dengan 

intonasi yang baik apabila telah 

ditolong. 

9 Siswa menggunakan kata 

sapaan yang baik terhadap 

siswa lain maupun warga 

sekolah. 

Siswa di sekolah terbiasa  

menggunakan kata sapaan yang baik 

terhadap siswa lain maupun warga 

sekolah. 

10 Siswa berkomunikasi dengan 

siswa maupun warga sekolah 

lainnya dengan kalimat dan 

intonasi yang baik. 

Siswa di sekolah terbiasa 

berkomunikasi dengan siswa maupun 

warga sekolah lainnya dengan kalimat 

dan intonasi yang baik. 

 

 



 
 

 

 

Dokumentasi Foto Selama Penelitian di SD Negeri Srondol Wetan 02 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


