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A. Pendahuluan 
Sekolah hakikatnya sebagai agen pelaksana proses pendidikan yang  harus 

memiliki budaya ramah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan 
pendidikan. Berbagai berita kekerasan di sekolah sering terjadi pada siswa akhir-
akhir ini. Ironisnya lagi kekerasan ini dilakukan oleh  kepala sekolah, guru, senior, 
dan lainnya. Hal itu  berdampak pada fisik dan psikologis siswa. Sekolah tampak  
kehilangan budaya ramah dalam mendidik siswa dalam melaksanakan tugasnya 
menghasilkan siswa berbudi pekerti dan cerdas secara intelektual,  tetapi juga gagal 
mendidiksiswadengan cara yang santun. 

Berangkat dari berbagai permasalahan kekerasan dan konflik yang diterima siswa 
di sekolah, beberapa lembaga kemanusiaan yang fokus terhadap perlindungan anak 
serta mengutamakan kesejahteraan anak,  memperkenalkan program sekolah ramah 
anak yang  sudah kita kenal. Program ini bertujuan memberikan perlindungan pada 
diri siswa sebagai anak di sekolah dengan mengutamakan hak-hak anak yang 
meliputi hak hidup, hak tumbuh berkembang,hak perlindungan, dan hak mendapat 
pendidikan. Siswa sebagai anak harus terlundungi  menjadi manusia yang 
membutuhkan pendidikan secara manusiawi. 

 Sekolah sebagai agen pendidikan diharapkan dapat menerapkan manajemen 
sekolah yang ramah terhadap siswa dengan cara memanusiakan siswa secara ramah.  
Model pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan yang dikenal dengan istilah PAKEM. Pembelajaran ini dilengkapi 
dengan nilai-nilai universal melalui pendekatan motivasi, bersifat demokratis, dan 
mendidik siswa dengan cinta. Dengan adanya program ini diharapkan sekolah 
dengan tugas dan fungsinya tetap mampu memberikan help and support pada siswa 
dengan hakikat ramah sebagai pelaksana pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut, sangatlah penting untuk membenahi konsep sebuah 
pendidikan yang menyelenggarakan sistem belajar mengajar yang menghargai setiap 
potensi yang ada, serta diselaraskan dengan kondisi psikologi siswa. Hal tersebut 
bertujuan agar  otak para siswa  akan sangat mudah untuk bekerja dalam proses 
pembelajaran. Proses belajar pun akan menjadi sangat optimal dan efektif.. Siswa 
tidak hanya dikurung di dalam kelas, tetapi juga belajar di ruang terbuka dengan 
berbagai variasi model pembelajaran dan dikemas dalam aktivitas yang menantang 
dan permainan edukatif. Budaya belajar harus menjadi eksplorasi yang 
menyenangkan sehingga pertumbuhan seluruh kepribadian terintegrasi dengan nilai-
nilai yang dipelajari. Dengan demikian akan  sangat bermakna dan mampu mencetak 
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pribadi-pribadi berkualitas. Inilah harapan dari  pendidikan ramah anak yang 
selanjutnya akan disebut sekolah ramah anak.  

Sekolah ramah anak merupakan sebuah konsep sekolah yang terbuka, berusaha 
mengaplikasi pembelajaran yang memperhatikan perkembangan psikologis 
siswanya.Konsep pembelajarannya akan mengembangkan kebiasan belajar sesuai 
dengan kondisi alami dan kejiwaan anak. Bahkan menurut Aqib, model sekolah 
ramah anak lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswadalam memilih 
kegiatan dan aktivitas bermain yang sesuai minatnya. Dengan demikian apa yang 
menjadi harapan siswa benar-benar sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh 
anak yang membutuhkan bimbingan dan uluran tangan orang dewasa. 

 
B. Konsep Sekolah Ramah Anak 

Istilah ramah anak mulai marak dipakai semenjak diakuinya -hak anak oleh PBB 
yang kemudian sepakati oleh hampir seluruh anggota PBB pada tahun 1989. Sejarah 
Hak Anak sebagai bagian  dari Hak Asasi Manusia adalah salah satu kisah perjalanan 
panjang sejarah perjuangan hak asasi manusia. Setelah perang dunia II yang 
menyebabkan banyaknya anak-anak yang menjadi korban, pada tahun 1979 dibentuk 
sebuah kelompok kerja untuk merumuskan hak anak. Kelompok kerja ini kemudian 
merumuskan hak-hak anak yang kemudian pada tanggal 20 November 1989 diadopsi 
oleh PBB dan disahkan sebagai Hukum Internasional melalui konveksi PBB yang 
ditandatangani oleh negara-negara anggota PBB. 

Menurut UNICEF Innocentty Researchkata ramah anak berarti menjamin hak 
anak sebagai warga negara. Sedangkan Anak Indonesia dalam masyarakat ramah 
anak mendefinisikan kata ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melibatkan 
anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong 
tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ramah 
anak berarti menempatkan, memperlakukan, dan menghormati anak sebagai manusia 
dengan segala hak-haknya. Dengan demikian ramah anak dapat diartikan sebagai 
upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan 
secara terencana dan bertanggungjawab. Prinsip utama upaya ini adalah “non 
diskriminasi”, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan 
hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.  

Berdasarkan hal tersebut, sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka 
melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta 
mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.Sesuai bunyi Pasal 4 UU 
No.23/2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak berhak untuk dapat 
hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan 
diskriminasi. Salah satu hak dasar anak tersebut adalah hak berpartisipasi yang 
diartikan sebagai hak untuk mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya. 

Anak mempunyai posisi yang strategis. Menurut Hariwijaya (2009:38) dalam 
keluarga, anak adalah prioritas utama sebagai tumpuan masa depan keluarga. Pada 
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anak seluruh harapan dan cita-cita orang tua tertumpah.Namun seringkali hal ini 
menjadi beban berat yang harus dipikul oleh anak.Dalam sebuah komunitas anak 
juga mempunyai posisi yang strategis.Anak adalah “embrio”, sebuah komunitas 
baru.Dengan demikian anak menjadi penentu nasib perjalanan suatu komunitas. 
Anak juga dipandang sebagai tunas muda yang akan menjadi generasi baru penentu 
masa depan komunitas. Maka anak harus dipandang dan diberlakukan sebagai 
komunitas terpilih dalam komunitas besarnya. 

Anak akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila berada pada lingkungan 
yang mendukung. Baik lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan 
masyarakat sekitarnya.Secara garis besar ada beberapa ruang lingkup dimana anak 
tinggal dan hidup, dimana lingkunga ini sangat berpengaruh terhadap terciptanya 
Sekolah Ramah Anak ini. Yang pertama adalah keluarga kemudian lingkungan 
masyarakat (baik lingkungan desa, kota ataupun negara). Ruang lingkup yang lebih 
besar lagi adalah dunia internasional. 

Sekolah ramah anak dapat dimaknai sebagai suatu sekolah yang dapat 
memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak.Untuk memberdayakan potensi anak 
sekolah tentunya harus memprogramkan sesuatunya yang menyebabkan potensi anak 
tumbuh dan berkembang. 

Ada beberapa alasan diperlukannya sekolah ramah bagi anak, di antaranya adalah 
(1) lingkungan  kurang edukatif, (2) anak bukan orang dewasa kecil, (3) penciptaan 
suasana yang kondusif, (4) perlu program sekolah yang sesuai,  (5) lingkungan 
sekolah yang mendukung, dan (6) sarana dan prasarana yang memadai. 
1. Lingkungan Kurang  Edukatif 

Beberapa  aktivitas yang biasa dilakukan anak di masyarakat yang memiliki nilai-
nilai positif dalam membentuk karakter dan kepribadian. Dengan adanya perubahan, 
terutama di kota-kota karena terbatasnya lahan dan perubahan struktur bangunan 
menyebabkan beberapa aktivitas yang penting bagi anak tersebut hilang dan tidak 
dapat dilakukan lagi.Misalnya, lompat sungai kecil sebagai bentuk aktivitas uji diri, 
sekarang tidak dapat dilakukan karena sebagian besar telah di beton tepinya. 

Jika kegiatan-kegiatan tersebut tidak tergantikan berarti ada beberapa potensi 
anak yang hilang karena tidak dapat dilakukan anak di masyarakat.Oleh karena itu, 
perlu dicari solusi untuk menggantikan aktivitas yang hilang tersebut. Utamanya, 
akan lebih bagus jika sekolah memprogramkannya. Jika dikaitkan dengan sekolah 
ramah anak maka pemrograman semacam ini sangat penting sebagai bentuk 
pelayanan pada anak dalam rangka memberdayakan potensinya. 
2. Anak Bukan Orang Dewasa Kecil 

Anak adalah anak yaitu anak harus dipandang sebagai anak yang memiliki 
dunianya sendiri yang disesuaikan dengan karakteristiknya. Oleh karena itu tidaklah 
tepat mengharapkan anak melakukan kegiatan seperti yang dilakukan orang dewasa, 
dan tidak juga mengharapkan anak melakukan kondisi yang sama sebagaimana yang 
dilakukan orang dewasa. 
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UNESCO menyatakan anak dengan sebuah ungkapan ”Right play” (hak 
bermain). Artinya bermain menjadi bagian dari dunia anak.Oleh karena itu, anak 
bermain bertujuan untuk (1) memeroleh kesenangan; (2) persahabatan atau 
memeroleh teman baru; (3) merasa enak; (4) belajar keterampilan baru.Tujuan 
seperti ini dapat dicapai, jika aktivitas anak sesuai dengan dunia anak dan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

Bagi anak, bermain merupakan urusan yang serius, dan keseriusan yang 
dikaitkan dengan tujuan akan memberikan nilai pendidikan. Bermain merupakan 
cara agar anak mengeksplorasi dan bereksperimen dengan dunia yang mengitarinya. 
 Hal ini dikarenakan anak membentuk atau membangun hubungan-hubungan dengan 
dunia orang lain dan dengan dirinya sendiri. Dengan bermain anak menemukan 
bagaimana menyesuaikan dengan dunianya, bagaimana mengatasi aktivitas 
kehidupan, bagaimana mengatasi keterampilan, bagaimana menguasai keterampilan 
dan pengalaman baru serta bagaimana mendapatkan kepercayaan dalam dirinya 
karena bermanfaat bagi anak.Bermain memberikan medium agar anak dapat belajar 
dengan trial and error. Bermain memberikan sesuatu alat atau cara agar anak  
mengalami sejumlah situasi kehidupan nyata yang tak ada habisnya. Bermain 
merupakan cara yang paling baik agar anak belajar mengatasi dalam dunia nyata. 
3. Penciptaan Suasana yang Konduksif 

Sebagai tempat belajar, sekolah harus menciptakan suasana yang konduksif agar 
anak merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya. Agar suasana 
konduksif tersebut tercipta, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, 
terutama dalam hal program sekolah yang sesuai, lingkungan sekolah yang 
mendukung,  dan aspek sarana-prasarana yang memadai. 
4. Perlu program sekolah yang sesuai 

Beberapa program sekolah seharusnya disesuaikan dengan dunia anak, artinya 
program disesuaikan dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. 
Anak tidak harus dipaksakan melakukan sesuatu tetapi dengan program tersebut anak 
secara otomatis terdorong untuk mengeksplorasi dirinya.Faktor penting yang perlu 
diperhatikan sekolah adalah partisipasi aktif anak terhadap kegaiatan yang 
diprogramkan.Partisipasi yang tumbuh karena sesuai dengan kebutuhan anak. 
Pada anak SD, program sekolah lebih menekankan pada fungsi dan sedikit proses, 
bukan menekankan produk atau hasil.Produk hanya merupakan konsekuensi dari 
fungsi. Biasanya dengan aktivitas bermain,  kualitas-kualitas tersebut dapat 
difungsikan secara serempak. Di sisi lain, nilai-nilai karakter yang seharusnya 
dimiliki anak juga dapat terbina sebagai dampak partisipasi aktif anak. 

Kekuatan sekolah terutama pada kualitas guru, tanpa mengabaikan faktor lain. 
Guru memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu. 
Untuk di SD guru harus memiliki minimal tiga potensi, yaitu (1)memiliki rasa 
kecintaan kepada anak (Having sense of love to the children); (2) memahami dunia 
anak (Having sense of love to the children); dan (3) mampu mendekati anak dengan 
tepat (baca: metode) (Having appropriate approach).  
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5. Lingkungan sekolah yang mendukung 
Kondisi suasana lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk 

belajar tentang kehidupan. Apalagi sekolah yang memprogramkan kegiatannya 
sampai sore. Suasana aktivitas anak yang ada di masyarakat juga diprogramkan di 
sekolah sehingga anak tetap mendapatkan pengalaman-pengalaman yang seharusnya 
ia dapatkan di masyarakat. Bagi anak lingkungan dan suasana yang memungkinkan 
untuk bermain sangatlah penting karena bermain bagi anak merupakan bagian dari 
hidupnya. Bahkan UNESCO menyatakan “Right to play” (hak bermain). Pada 
dasarnya, bermain dapat dikatakan sebagai bentuk miniatur dari masyarakat.Artinya, 
nilai-nilai yang ada di masyarakat juga ada di dalam permainan atau aktivitas 
bermain. 

Jika suasana ini dapat tercipta di sekolah, maka suasana di lingkungan sekolah 
sangat kondusif untuk menumbuh-kembangkan potensi anak karena anak dapat 
mengekspresikan dirinya secara leluasa sesuai dengan dunianya. 
6. Sarana-prasarana yang memadai 

Sekolah harus menjamin hak partisipasi anak.  Adanya forum anak, ketersediaan 
pusat-pusat informasi layak anak, ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif pada 
anak, ketersediaan kotak saran kelas dan sekolah, ketersediaan papan pengumuman, 
ketersediaan majalah atau koran anak. Merupakan bentuk pemenuhan sarana dan 
prasarana yang memadai. Sekolah hendaknya memungkinkan anak untuk melakukan 
sesuatu yang meliputi hak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya 
terhadap situasi yang memiliki dampak pada anak. 
 
C. Aplikasi Sekolah Ramah Anak 

Pembelajaran ramah anak aadalah pembelajaran yang harus dilakukan guru 
dalam mendidik para siswa. Hal ini menjadi penekanan guru bahwa siswa adalah 
sesuatu yang harus dilindungi dan dijaga dijaga dari unsur kekerasan. Berbagai kasus 
yang ada saat ini dikarenakan sebagian guru kurang memahami hakiki pendidikan 
bagi peserta didik. Pada hakikinya, peserta didik adalah anak  yang harus dijaga, 
dirawat, dan dilindungi namun kenyataannya malah kadang diperlakukan dengan 
cara tidak ramah. 

Sekolah Ramah Anak (SRA) ini bisa terwujud apabila pisat pendidikan (sekolah, 
keluarga dan masyarakat) bisa bahu membahu membangun SekolahRamah Anak 
(SRA) ini.Keluarga adalah komunitas terdekat bagi anak didik. Lingkungan keluarga 
yang ideal bagi anak adalah sebuah lingkungan keluarga yang harmonis., sehat baik 
lahir maupun batin. Lingkungan semacam ini hanya dapat tercipta manakala dapat 
memenuhi beberapa indikator sebagai berikut: 

1. Mampu memberikan hidup yang layak bagi (sandang, pangan, papan), 
kesehatan dan pendidikan 

2. Mampu memberikan ruang kepada anak untuk berkreasi, berekspresi, dan 
berpartisipasi sesuai dengan tingkat umur dan kematangannya.  

3. Mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak.  
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4. Dalam sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan terlindungi anak akan 
tumbuh dan berkembang secara wajar dan mampu mengoptimakan setiap 
potensi yang ada dalam dirinya. 

5. Lingkup selanjutnya adalah lingkungan (masyarakat). Lingkungan 
masyarakat yang mampu melindungi, nyaman dan aman akan sangat 
mendukung perkembangan anak. Anak sebagai pribadi yang berkembang dan 
mencari jati diri. Dalam pencariannya anak mempunyai kecenderungan untuk 
mencoba hal baru serta mencari pengakuan dari sekitarnya. Dalam kerangka 
ini anak seringkali berusaha meniru atau menjadi beda dengn sekitarnya.  

6. Sebuah komunitas yang sehat bagi anak adalah komunitas yang mampu 
menerima dan menghargai anak sebagai pribadi, apa adanya. Komunitas ini 
juga harus mengakomodir kepentingan anak untuk berekspresi, berapresiasi 
dan berpartisipasi. Selain itu yang tak kalah penting adalah bagaimana 
komunitas mampu memberikan perlindungan pada anak sehingga anak 
merasa aman tinggal dan berinteraksi di dalam komunitasnya.  

Dalam aplikasinya, ada beberapa ciri suatu pembelajaran di sekolah yang  
menerapkan pembelajaran ramah terhadap anak. Ciri-ciri tersebut tampak dari 
persiapan yang dilakukan guru dalam pembelajaran maupun dalam pelaksanaan 
pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, para siswa akan tampak senang 
karena apa yang ada sesuai dengan apa yang diinginkan tanpa adanya suatu paksaan. 

Ada beberapa ciri-ciri Sekolah Ramah Anak yang ditinjau dari beberapa 
aspektersebut adalah sebagai berikut. 

1. Sikap terhadap murid.  Perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan, 
cerdas-lemah, kaya-miskin, normal-cacat, anak pejabat-anak buruh, 
Penerapan norma agama, sosial dan budaya setempat. Serta Kasih sayang 
kepada murid, memberikan perhatian bagi mereka yang lemah dalam proses 
belajar karena memberikan hukuman fisik maupun nonfisik bisa menjadikan 
anak trauma. Saling menghormati hak-hak anak, baik antar murid, antar 
tenaga, kependidikan serta antara tenaga kependidikan dan murid.  

2. Metode Pembelajaran. Terjadi proses belajar sedemikian rupa sehingga 
siswa merasakan senang mengikuti pelajaran, tidak ada rasa takut, cemas dan 
was-was, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif serta tidak merasa rendah diri 
karena bersaing dengan teman siswa lain. Terjadi proses belajar yang efektif 
yang dihasilkan oleh penerapan metode pembelajaran yang variatif dan 
inovatif. Misalnya: belajar tidak harus di dalam kelas, guru sebagai fasilitator 
proses belajar menggunakan alat bantu untuk meningkatkan ketertarikan dan 
kesenangan dalam pengembangan kompetensi, termasuk lingkungan sekolah 
sebagai sumber belajar (pasar, kebun, sawah, sungai, laut, dll).  

3. Proses belajar mengajar didukung oleh media ajar seperti buku 
pelajaran dan alat bantu ajar/peraga sehingga membantu daya serap 
murid. Guru sebagai fasilitator menerapkan proses belajar mengajar yang 
kooperatif, interaktif, baik belajar secara individu maupun kelompok. Terjadi 
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proses belajar yang partisipatif. Murid lebih aktif dalam proses belajar. Guru 
sebagai fasilitator proses belajar mendorong dan memfasilitasi murid dalam 
menemukan cara/ jawaban sendiri dalam suatu persoalan.  

4. Murid dilibatkan dalam berbagai aktifitas yang mengembangkan 
kompetensi dengan menekankan proses belajar melalui berbuat sesuatu 
(learning by doing, demo, praktek, dll).  

5. Penataan kelas. Murid dilibatkan dalam penataan bangku, dekorasi dan 
ilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan, dll. Penataan bangku 
secara klasikal (berbaris ke belakang) mungkin akan membatasi kreatifitas 
murid dalam interaksi sosial dan kerja dikursi kelompok, Murid dilibatkan 
dalam menentukan warna dinding atau dekorasi dinding kelas sehingga murid 
menjadi betah di dalam kelas, Murid dilibatkan dalam memajang karya 
murid, hasil ulangan/ test, bahan ajar dan buku sehingga artistik dan menarik 
serta menyediakan space untuk baca (pojok baca). Bangku dan kursi 
sebaiknya ukurannya disesuaikan dengan ukuran postur anak Indonesia serta 
mudah untuk digeser guna menciptakan kelas yang dinamis.  

6. Lingkungan kelas. Murid dilibatkan dalam mengungkapkan gagasannya 
dalam menciptakan lingkungan sekolah (penentuan warna dinding kelas, 
hiasan, kotak saran, majalah dinding, taman kebun sekolah), Tersedia fasilitas 
air bersih, higienis dan sanitasi, fasilitas kebersihan dan fasilitas kesehatan, 
Fasilitas sanitasi seperti toilet, tempat cuci, disesuaikan dengan postur dan 
usia anak, Di sekolah diterapkan kebijakan/peraturan yang mendukung 
kebersihan dan kesehatan. Kebijakan/peraturan ini disepakati, dikontrol dan 
dilaksanakan oleh semua murid (dari, oleh, dan untuk siswa).  

Perlunya prinsip-prinsip dalam pelaksanaan sekolah ramah anak juga menjadi 
kunci keberhasilan pembelajaran guru bahkan pendidikan di Indonesia. Konsep 
bahwa pembelajaran tidak hanya sekadan sebagai media transfer ilmu pengetahuan 
harus benar-benar dipahami dan menjadi pedoman pembelajaran. Dalam 
pembelajaran, ranah sikap akan dominan dibandingkan dengan ranah pengetahuan 
dan ranah keterampilan. 

Ada beberapa prinsip yang mungkin bisa diterapkan untuk membangun sekolah 
yang ramah anak, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, 
tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar.  

2. Dunia anak adalah “bermain”. Dalam bermain itulah sesungguhnya anak 
melakukan proses belajar dan bekerja. Sekolah merupakan tempat bermain 
yang memperkenalkan persaingan yang sehat dalam sebuah proses belajar-
mengajar.  

3. Sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai nilai-
nilai positif. Tujuannya agar terjadi dialektika antara nilai yang diberikan 
oleh pendidikan kepada anak. 
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4. Para pendidik tidak perlu merasa terancam dengan penilaian peserta didik 
karena pada dasarnya nilai tidak menambah realitas atau substansi para 
obyek, melainkan hanya nilai. Nilai bukan merupakan benda atau unsur dari 
benda, melainkan sifat, kualitas, suigeneris yang dimiliki obyek tertentu yang 
dikatakan “baik”.  

5. Hasil pertemuan dapat menjadi bahan refleksi dalam sebuah materi pelajaran 
yang disampaikan di kelas. Cara ini merupakan siasat bagi pendidik untuk 
mengetahui kondisi anak karena disebagian masyarakat, anak dianggap 
investasi keluarga, sebagai jaminan tempat bergantung di hari tua. 

 
D. Rekomendasi 

Dari hasil pembahasan, rekomendasi yang relevan guna pengembangan dan 
pewujudan sekolah ramah anak adalah sebagai berikut. 

1. Pendidikan adalah upaya sadar mendewasakan peserta didik, untuk itulah 
para peserta didik harus dibimbing, dilatih, dan dibina secara manusiawi. 
Alternatif pembelajarannya dengan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 
dan menyenangkan. 

2. Sekolah  bersama dengan orang tua siswa untuk harus mendukung 
keterlaksanaan Sekolah Ramah yang ramah anak karena di sekolah yang 
ramah dengan anak, diharapkan anak mendapatkan kenyamanan sehingga 
dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, yang pada akhirnya anak 
akan siap menerima informasi dan pengetahuan baru pada saat berinterkasi d 
lingkungannya, sehingga menjadi dasar kekuatan dan sportivitas yang 
membantu anak untuk tumbuh berkualitas di saat dewasanya kelak.  

3. Kepala Sekolah harus senantiasa menjaga dan melestarikan sekolah ramah 
anak dengan keempat aspek yaitu sikap terhadap murid, metode 
pembelajaran, penataan kelas dan lingkungan yang sehat pada saat 
berinteraksi dengan anak-anak.  

4. Masyarakat dan orang tua adalah ujung tombak dalam implementasi sekolah 
ramah anak.. Hendaknya pihak-pihak yang sangat dekat dengan kehidupan 
anak senantiasa menerapkan keempat aspek sekolah ramah anak di 
lingkungan masing-masing  

5. Dinas pendidikan hendaknya selalu memberi pesan dan pelatihan kepada 
guru cara pembelajaran yang ramah anak dengan model PAKEM. 
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