
 

 

Lampiran A : Panduan Wawancara Tahap I 

 

1. Apa yang dimaksud dengan program perlindungan 

anak? 

2. Adakah hubungan antara visi dan misi GBI 

Buksuling dengan Program Perlindungan Anak?  

3. Bagaimana perencanaan Program Perlindungan 

Anak di PPA Eklesia? 

4. Bagaimana penganggaran Program Perlindungan 

Anak di PPA Eklesia? 

5. Apa yang diharapkan dari Program Perlindungan 

Anak di PPA Eklesia? 

6. Apa sasaran dari Program Perlindungan Anak di 

PPA Eklesia? 

7. Bagaimana mekanisme Program Perlindungan 

Anak di PPA Eklesia? 

8. Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

Program Perlindungan Anak di PPA Eklesia? 

9. Apakah pernah ada laporan kekerasan terhadap 

anak di PPA Eklesia Salatiga? 

10. Siapa pelaku tindak kekerasan terhadap anak di 

PPA Eklesia Salatiga? 

11. Apa tindakan yang dilakukan bila terjadi tindak 

kekerasan terhadap anak di PPA Eklesia Salatiga? 

12. Apakah PPA sudah memiliki Program Perlindungan 

Anak di PPA Eklesia? 



 

 

13. Apakah sudah ada buku panduan Program 

Perlindungan Anak di PPA Eklesia? 

14. Apakah perlu diciptakan Program Perlindungan 

Anak di PPA Eklesia? 

15. Manfaat dari Program Perlindungan Anak di PPA 

Eklesia? 

 

 

  



 

 

Lampiran B 

: Hasil Wawancara Tahap Pertama (5 Nara Sumber) 

 

ERI : Bendahara PPA Eklesia 

1. Apa yang dipahami tentang program perlindungan 

anak PPA? Jawab: Program yang dibuat untuk 

melindungi anak dari kekerasan fisik atau pun non 

fisik.  

2. Apakah hubungan program perlindungan anak 

dengan visi dan Misi GBI Buk Suling? Jawab: 

Program perlindungan anak sejalan dengan visi dan 

misi GBI Buksuling, perlindungan anak mencakup 

pengembangan ke 4 bidang yang perlu 

dikembangkan, dan semua itu adalah pelayanan 

Holistik yang dilakukan oleh Program Perlindungan 

anak.  

3. Bagaimana Perencanaan Program Perlindungan 

Anak di PPA? Jawab: Program perlindungan anak di 

PPA dibuat atau diperbaharui setiap fiskal baru.  

4. Bagaimana penganggaran Program perlindungan 

anak di PPA? Jawab: Penganggaran program tidak 

terlalu besar dibandingkan dengan program yang 

lain.  

5. Apa yang diharapkan dari program perlindungan 

anak di PPA? Jawab: Untuk melindungi anak dari 

kekerasan yang dilakukan oleh orang – orang 

disekitar PPA.  



 

 

6. Untuk siapa saja Program perlindungan anak di 

PPA? Jawab: Untuk semua anak yang mendapat 

pelayanan di PPA.  

7. Bagaimana mekanisme dalam menjalankan 

program perlindungan anak di PPA? Jawab: Bekerja 

sama dengan orang tua (KOPA), gembala sidang, staf 

dan mentor di PPA dalam mengawasi setiap aktivitas 

anak di PPA dan rumah ataupun lingkungan 

sekolah karena anak rentan terhadap kekerasan.  

8. Apakah kendala–kendala yang muncul dalam 

merencanakan melaksanakan program 

perlindungan anak di PPA? Jawab: Saya yang belum 

bisa menyampaikan ke anak Terkadang anak – anak 

tidak mengetahui apa saja yang termasuk dalam 

kategori kekerasan terhadap anak sehingga mereka 

masih saja melakukan kekerasan terhadap teman 

mereka baik itu verbal non verbal.  

9. Apakah pernah terjadi laporan dari anak PPA 

tentang tindak kekerasan terhadap anak di PPA? 

Jawab: Pernah.  

10. Bila pernah terjadi tindak kekerasan dalam hal apa 

dan Siapa pelakunya? Jawab: kekerasan fisik, 

pelakunya teman anak sendiri.  

11. Pada saat terjadi tindak kekerasan terhadap anak 

apa yang dilakukan PPA? Jawab: PPA mendamaikan 

anak yang menjadi korban dengan pelakunya dan 

memberi nasehat kepada pelaku kekerasan bahwa 



 

 

tindakan yang dilakukan adalah salah dan tidak 

boleh dilakukan. Yang melakukan tindakan atas 

terjadinya tindak kekerasan adalah mentor kedua 

anak di atas dan SPA.  

12. Apakah PPA ini sudah memiliki program dalam 

menjalankan program perlindungan anak? Jawab: 

sudah 

13. Apakah sudah ada buku panduan program 

perlindungan anak? Jawab : belum materi yang 

dipergunakan dalam kegiatan program 

perlindungan anak selama in didapat dari pelatihan 

maupun training-training dan seminar-seminar. 

14. Apakah perlu diciptakan buku panduan program 

perlindungan anak? Jawab : sangat perlu untuk 

memberikan arahan bagaimana seharusnya staf 

perlindungan anak menjalankan program 

perlindungan anak dengan benar.  

15. Apa manfaat program perlindungan anak? Jawab : 

anak merasa nyaman dan tenang dan merasa 

terlindungi, orang tua bisa membedakan apa yang 

boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 

terhadap anak. 

 

 

  



 

 

DYAS : Sekretaris PPA Eklesia 

1. Apa yang dipahami tentang program perlindungan 

anak PPA? Jawab: Program perlindungan anak 

merupakan upaya preventif dalam melindungi anak 

PPA, dimana program tersebut, melindungi, 

mengawasi, memberikan konsultasi dan solusi bila 

mana anak sedang berada dalam masalah maupun 

tidak terlibat masalah.  

2. Apakah hubungan program perlindungan anak 

dengan visi dan Misi GBI Buk Suling? Melihat dan 

mereview.  

3. Bagaimana Perencanaan Program Perlindungan 

Anak di PPA? Program perlindungan anak di PPA 

sudah berjalan lebih dari 4 tahun ini. Setiap PPA 

dibekali / mempunyai 1 Staff Perlindungan yang 

salah satu job desk melindungi, dan memastikan 

anak terhindar atau tidak terlibat dalam masalah 

perlindungan anak.  

4. Bagaimana penganggaran Program perlindungan 

anak di PPA? Melihat upaya serta program dari 

compassion setiap tahun ada refreshment dan 

training-training serta pelatihan khusus untuk staf 

perlindungan anak.  

5. Apa yang diharapkan dari program perlindungan 

anak di PPA? Untuk memastikan setiap anak PPA, 

tidak terlibat dalam kekerasan anak.  



 

 

6. Untuk siapa saja Program perlindungan anak di 

PPA? Semua yang terlibat dalam di dalam PPA 

(Gembala sidang / penanggung jawab gereja mitra, 

komisi, staf, mentor, tutor, orang tua PPA, serta 

anak PPA)  

7. Bagaimana mekanisme dalam menjalankan 

program perlindungan anak di PPA? Bekerja sama 

dengan orang tua anak PPA, gembala sidang, staf 

dan mentor di PPA dalam mengawasi setiap aktivitas 

anak di PPA dan rumah ataupun lingkungan 

sekolah karena anak rentan terhadap kekerasan.  

8. Apakah kendala–kendala yang muncul dalam 

merencanakan melaksanakan program 

perlindungan anak di PPA? Kendala selalu ada, 

diantaranya memastikan anak dan memberikan 

penjelasan kepada anak, apakah itu kekerasan 

verbal dan non-verbal.  

9. Apakah pernah terjadi laporan dari anak PPA 

tentang tindak kekerasan terhadap anak di PPA? 

Pernah  

10. Bila pernah terjadi tindak kekerasan dalam hal apa? 

Anak mengejek teman sebaya, sehingga akhirnya 

mereka berantem (berkelahi)  

11. Pada saat terjadi tindak kekerasan terhadap anak 

apa yang dilakukan PPA? Melerai, memberikan 

penjelasan mengklarifikasi, dan memediasi serta 

memastikan tindakan tersebut tidak terjadi lagi.  



 

 

12. Apakah PPA ini sudah memiliki program dalam 

menjalankan program perlindungan anak? Sudah 

Kalau sudah ada apakah buku pedoman itu sudah 

mencukupi bagi pelaksanaan program perlindungan 

anak? Sejauh ini, belum ada 1 final buku 

perlindungan anak. Tetapi staf dan mentor 

berusaha mengumpulkan berbagai materi dari 

training, workshop, dll. 

13. Apakah buku pedoman yang dimiliki perlu 

dilakukan perbaikan? Perlu, mengingat kasus anak 

bermacam-macam sekaligus menjadi refreshment 

untuk semua yang terlibat di PPA.  

14. Apakah perlu diciptakan buku panduan program 

perlindungan anak? Jawab: perlu sehingga program 

perlindungan anak tidak perlu kesulitan mencari 

materi 

15. Apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya 

Program perlindungan anak? Memberikan 

pengetahuan dan manfaat dari tindakan – tindakan 

apa saja yang boleh dilakukan ataupun yang tidak 

boleh dilakukan terhadap anak, apakah termasuk 

kekerasan terhadap anak atau bukan / melanggar 

hukum atau tidak. 

 

  



 

 

Puji Astuti : Orang Tua Anak PPA 

1. Program yang menangani masalah anak. 

Khususnya untuk kenyamanan anak dan 

keselamatan anak dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

2. Program perlindungan anak berhubungan dengan 

visi-misi GBI Buksuling. Karena secara langsung 

berdampak pada pelayanan di GBI Buksuling.  

3. Diadakan seminar perlindungan anak, KOPA, 

KRPA, dan materi di kelas masing-masing.  

4. Penganggaran program lumayan bagus, 

realisasinya masih perlu pembenahan. Supaya 

anak nyaman, aman dan terlindungi.  

5. Untuk semua anak di PPA, dan semua yang 

berhubungan dengan PPA. SPA bertanggung jawab 

terhadap semua program perlindungan anak, tapi 

semua pelayanan PPA membantu dan mendukung 

semua program perlindungan anak. 

6. SDM yang belum tahu secara mendalam tentang 

program perlindungan anak. 

7. Staf perlindungan anak bekerjasama dengan orang 

tua dalam melindungi anak 

8. Pernah. 

9. Dalam hal bullying, pelakunya teman sebaya atau 

teman sekelas di PPA.  

10. Mentor, koordinator, dan SPA menanggapi laporan 

tersebut, memanggil anak yang melakukan 



 

 

bullying, menasehati, supaya hal tersebut tidak 

terulang lagi.  

11. PPA mengacu pada undang-undang perlindungan 

anak dan materi dari Comppassion  

12. Apakah perlu diciptakan buku panduan program 

perlindungan anak? Jawab: Perlu sebab selama ini 

kadang SDM kesulitan menjelaskan program ini 

kepada orang tua. 

13. Sudah.  

14. PPA/ anak-anak merasa dibantu untuk 

memberikan rasa aman, nyaman dan terlindungi 

bagi anak binaan PPA dan lingkungannya. 

 

Sindu : Koordinator PPA 

1. Apakah yang dipahami tentang program 

perlindungan anak? Jawab : Program perlindungan 

anak adalah suatu hal ataupun kegiatan PPA yang 

dilakukan dalam hal ini PPA dalam rangka untuk 

melindungi segala hal yang berhubungan dengan 

hak anak-anak PPA, baik yang bersifat fisik, mental 

ataupun secara spiritual.  

2. Apakah hubungan Program perlindungan anak 

dengan visi dan misi GBI Buksuling? Jawab : 

Program Perlindungan anak yang ada dalam PPA 

adalah Program yang melindungi hak anak secara 

Holistik atau secara menyeluruh dan ini merupakan 

pelayanan yang harus dilakukan secara terstruktur 



 

 

dengan baik sehingga akan mencapai hasil yang 

maksimal dan hubungannya dengan Visi misi GBI 

Buksuling adalah program ini secara langsung juga 

mendukung pelayanan Gereja GBI Buksuling yang 

menjadikan jemaat lokal yang memberkati dan 

dapat melakukan pelayanan yang holistik, dan 

Program Perlindungan Anak salah satu termasuk 

dalam visi misi yang dimiliki oleh GBI Buksuling.  

3. Bagaimana perencanaan Program Perlindungan 

anak di PPA? Jawab : Perencanaan Program 

Perlindungan anak setiap tahun selalu 

direncanakan dengan pertimbangan yang sebaik-

baiknya serta dipersiapkan secara matang, 

sehingga harapannya dapat mencapai hasil yang 

maksimal sesuai dengan tujuan awal dari Program 

Perlindungan anak, yaitu memberikan 

perlindungan terhadap semua hak anak.  

4. Bagaimana penganggaran Program Perlindungan 

Anak di PPA dan bagaimana realisasinya? Jawab: 

Penganggaran untuk setiap program Perlindungan 

anak di PPA saat ini tidaklah terlalu besar 

dibandingkan dengan program-program yang lain 

yang ada di PPA, dan bila menunjuk angka masih 

terlalu kecil yakni disekitar angka 1 % dari 

keseluruhan anggaran yang ada di PPA.  

5. Apa yang diharapkan dari Program Perlindungan 

Anak di PPA? Jawab: Dengan 4 Program 



 

 

pengembangan yang menjadi Tujuan PPA, yaitu: 

Kognitif, Fisik, Spiritual dan Sosio-Emosi, 

diharapkan pula Program Perlindungan Anak juga 

dapat melindungi hak-hak anak dalam keempat 

bidang tersebut, sehingga tercipta pelayanan yang 

Holistik di PPA.  

6. Untuk siapa saja Program Perlindungan Anak di 

PPA? Jawab : Saat ini setiap Program Perlindungan 

Anak yang ada di PPA selain yang utama untuk 

anak PPA, namun juga mencakup kepada setiap 

orang yang terlibat dalam pelayanan yang ada di 

PPA, mulai dari Staff PPA, Mentor/tutor PPA, Komisi 

PPA dan bahkan sampai dengan orang tua anak 

PPA.  

7. Bagaimana mekanisme dalam menjalankan 

Program Perlindungan Anak? Jawab: Mekanisme 

yang ada di PPA, Staff Perlindungan Anak adalah 

yang bertanggung terhadap setiap Program 

Perlindungan Anak, namun dalam hal ini semua 

pelayan yang ada di PPA mendukung semua yang 

dilakukan oleh SPA untuk melakukan Program-

program yang ada.  

8. Apakah kendala-kendala yang muncul dalam 

merencanakan, melaksanakan Program 

Perlindungan Anak? Jawab: Mungkin kendala yang 

dihadapi adalah ketersediaan SDM yang 

mengetahui secara mendalam tentang perlindungan 



 

 

anak yang dapat mendukung Program tersebut, 

karena bila SDM yang ada mengetahui secara baik 

tentang Perlindungan Anak, maka setiap 

perencanaan akan sangat bermanfaat bagi setiap 

anak-anak yang ada di PPA.  

9. Apakah pernah terjadi laporan dari anak PPA 

tentang tindak kekerasan terhadap anak di PPA? 

Jawab: Jika kekerasan secara fisik belum pernah 

ada laporan dari anak PPA, namun secara Verbal 

ada.  

10. Jika Pernah terjadi tindak kekerasan dalam hal 

apa? Siapa pelakunya? Jawab : Kekerasan yang 

dialami anak adalah, anak dikata-katai soal 

kepercayaannya yang tidak sesuai dengan kegiatan 

yang ada di PPA (anak beragama muslim), 

pelakunya adalah Guru kelas anak di sekolah. 

11. Pada saat terjadi tindak kekerasan terhadap anak, 

apa yang dilakukan oleh PPA? Siapa yang 

melakukan tindakan atas terjadinya tindak 

kekerasan tersebut? Jawab: Setelah PPA mendapat 

laporan dari anak, maka Staff Perlindungan anak 

langsung mem-followup laporan tersebut dan 

mencari kebenaran atas laporan tersebut dan bila 

benar ditemukan kekerasan terhadap anak, Dalam 

hal ini, secara khusus yang mengambil tindakan 

atas kejadian tersebut adalah Staf Perlindungan 

Anak.  



 

 

12. Apakah PPA saat ini sudah memiliki pedoman 

dalam menjalankan Program perlindungan Anak? 

Jawab: soal pedoman pelaksanaan program 

perlindungan anak, PPA mengacu kepada Undang 

perlindungan anak, dan dari pihak Compassion 

juga memberikan materi tentang Perlindungan yang 

dipakai oleh Staff Perlindungan Anak melakukan 

setiap hal yang berkaitan dengan Perlindungan 

Anak.  

13. Kalau sudah ada, apakah buku pedoman itu sudah 

mencukupi bagi pelaksanaan Program 

Perlindungan Anak? Jawab: Banyak hal yang perlu 

dilengkapi dalam segala aspek Program 

Perlindungan Anak, selama ada hal-hal yang dapat 

memperlengkapi Program Perlindungan Anak, maka 

hal-hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung 

pelaksanaan Program Perlindungan Anak, demikian 

juga bila ada pedoman lain yang dapat 

memperlengkapi pedoman yang saat ini ada, tidak 

ada salahnya untuk ditambahkan supaya hal ini 

semakin memperlengkapi PPA dalam upaya 

memberikan hal yang terbaik untuk melindungi 

semua anak yang ada di PPA.  

14. Apakah buku pedoman yang dimiliki perlu 

dilakukan perbaikan? bila perlu bagian apa yang 

harus dilakukan perbaikan? Jawab: Menurut saya, 

buku pedoman yang ada saat ini bukan perlu 



 

 

diperbaiki, namun PPA perlu mencari tambahan 

reverensi untuk menambah bahan-bahan yang 

dipakai dalam upaya menjaga dan melindungi 

anak-anak yang ada di PPA yang berkaitan dengan 

Program Perlindungan Anak.  

15. Apakah perlu diciptakan buku panduan program 

perlindungan anak? Jawab: perlu sebab supaya 

pelaksanaan program perlindungan anak lebih 

efektif dan efisien dan terhindar dari kesalahan 

penanganan, 

16. Apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya 

Program Perlindungan Anak? Jawab: Dengan 

adanya Program Perlindungan Anak, PPA merasa 

dibantu untuk menjaga, serta mengembangkan 

anak-anak yang ada dalam 4 bidang pengembangan 

yang menjadi tujuan PPA. 

 

 

Supriyadi : SPA 

1. Apa yang dipahami tentang program perlindungan 

anak PPA? Jawab: Program perlindungan adalah 

program dengan tujuan melindungi anak dari 

tindak kekerasan yang dilaksanakan di PPA.  

2. Apakah hubungan program perlindungan anak 

dengan visi dan Misi GBI Buk Suling? 

Hubungannya sangat erat, karena GBI Buksuling 

ingin memberi makna yang terbesar bagi 



 

 

masyarakat, sementara program perlindungan anak 

juga ingin memberi makna bagi masyarakat 

utamanya anak-anak PPA. 

3. Bagaimana Perencanaan Program Perlindungan 

Anak di PPA? Program perlindungan anak 

direncanakan setahun sekali bersamaan dengan 

pelaksanaan program PPA lainnya. 

4. Bagaimana penganggaran Program perlindungan 

anak di PPA? Penganggaran program perlindungan 

anak memang sudah ada, namun jumlahnya sangat 

kecil, sebenarnya perlu ditambahkan sehingga 

pelaksanaan program perlindungan anak menjadi 

lebih baik. 

5. Apa yang diharapkan dari program perlindungan 

anak di PPA? Agar semua anak PPA dapat 

terlindungi, dan merasa nyaman terbebas dari 

tindak kekerasan. 

6. Untuk siapa saja Program perlindungan anak di 

PPA? Untuk anak PPA Eklesia Salatiga. 

7. Bagaimana mekanisme dalam menjalankan 

program perlindungan anak di PPA? SPA 

bekerjasama dengan orang tua dalam 

melaksanakan program perlindungan dan 

didukung oleh semua pengurus PPA. 

8. Apakah kendala–kendala yang muncul dalam 

merencanakan melaksanakan program 

perlindungan anak di PPA? Kendala yang dihadapi 



 

 

adalah anggaran minim, SDM terbatas karena SPA 

hanya satu orang dan harus menjangkau anak 

begitu banyak, tidak ada panduan yang jelas dalam 

menjalankan program perlindungan anak.  

9. Apakah pernah terjadi laporan dari anak PPA 

tentang tindak kekerasan terhadap anak di PPA? 

Pernah baik oleh teman sejawat melalui perkelahian 

atau ejekan. 

10. Bila pernah terjadi tindak kekerasan dalam hal apa? 

Anak mengejek teman sebaya, sehingga akhirnya 

mereka berantem (berkelahi)  

11. Pada saat terjadi tindak kekerasan terhadap anak 

apa yang dilakukan PPA? Memediasi, memberi 

nasehat kepada pelaku tindak kekerasan agar tidak 

diulang dan memberikan motivasi kepada anak 

sebagai korban agar tidak mengalami trauma dan 

rendah diri. 

12. Apakah PPA ini sudah memiliki program dalam 

menjalankan program perlindungan anak? Belum. 

Kalau sudah ada apakah buku pedoman itu sudah 

mencukupi bagi pelaksanaan program 

perlindungan anak? Sejauh ini, buku panduan 

perlindungan anak belum dimiliki oleh PPA, bekal 

melayani anak dalam program ini diperoleh dari 

pelatihan, seminar, training baik yang dilaksanakan 

oleh Compassion maupun oleh pihak yang terbeban 

dengan perlindungan terhadap anak.  



 

 

13. Apakah buku pedoman yang dimiliki perlu 

dilakukan perbaikan? Perlu, mengingat kasus anak 

bermacam-macam sekaligus menjadi refreshment 

untuk semua yang terlibat di PPA.  

14. Apakah perlu diciptakan buku panduan program 

perlindungan anak? Jawab : perlu sebab buku itu 

menjadi pedoman SPA melaksanakan tindakan 

perlindungan anak. Diharapkan dapat 

mempermudah pelaksanaan dan mempermudah 

pencapaian tujuan program perlindungan anak. 

15. Apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya 

Program perlindungan anak? Anak menjadi lebih 

nyaman dan aman karena merasa ada yang 

melindungi. 

 

  



 

 

Lampiran C. : Verifikasi Data Hasil Wawancara Tahap I 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran D : Hasil Validasi Produk 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran E : Panduan Wawancara Uji Coba Terbatas 

 

1. Siapa obyek pengamatan dalam menggunakan buku 

panduan ini? 

2. Bagaimana Anda mengamati dalam menggunakan 

buku ini? 

3. Apa temuan dalam pengamatan ini? 

4. Apa yang Anda lakukan sehubungan dengan buku 

panduan ini melihat hasil pengamatan Anda? 

5. Menurut Anda apakah buku panduan ini bisa 

digunakan dalam pelaksanaan program 

perlindungan anak di PPA Eklesia Salatiga? 

6. Apa saran-saran yang Anda bisa berikan agar buku 

panduan ini menjadi lebih baik? 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran F : Hasil Wawancara Setelah Uji Coba 

Terbatas 

Supriyadi : SPA. 

Pengamatan : Penggunaan Teknologi 

 

1. Anak-anak usia SMP dan SMA PPA Eklesia Salatiga 

2. Mengamati penggunaan Komputer dan Smartphone 

di PPA 

3. Temuan dari pengamatan ini : terdapat 4 anak-anak 

yang menggunakan Laptop untuk games yang tidak 

mendidik, antara lain didapati sedang melakukan 

permainan yang berbahaya yaitu kekerasan 

4. Menjelaskan kepada anak-anak bahwa 

menggunakan teknologi harus bisa memilih mana 

yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. 

Menjelaskan bahwa games yang mengandung 

kekerasan itu tidak baik sebab bisa mempengaruhi 

tingkah laku anak. 

5. Anak bisa menerima penjelasan SPA tentang 

penggunaan alat teknologi. Selanjutnya akan lebih 

berhati-hati dalam penggunaan teknologi akan 

menghindarkan dari hal-hal yang mengandung 

unsur kekerasan, pornografi, obat-obat terlarang 

(narkoba). Anak-anak akan mencari permainan yang 

mengandung unsur kreativitas untuk kemajuan 

anak. Selanjutnya SPA akan memantau bagaimana 

anak menggunakan alat-alat teknologi. 



 

 

6. Buku panduan yang sudah disusun cocok dipakai 

untuk menjalankan program perlindungan anak di 

PPA Eklesia Salatiga.  

7. Saran: Buku ini perlu diperbanyak ilustrasi yang 

menarik, anak dan orang tua perlu diberikan buku 

ini sebagai pegangan. 

 

 



 

 

Retno : Mentor 

Pengamatan Persahabatan Antar Teman 

1. Obyek pengamatan: anak-anak kelas 6 SD sebanyak 

8 anak 

2. Mengamati bagaimana cara mereka bergaul di luar 

kelas, bagaimana mereka bermain bersama, dan 

bagaimana mereka bersama di dalam kelas saat 

proses belajar mengajar di PPA berlangsung 

3. Yang didapat dari pengamatan: yang diamati ada dua 

anak yang sering kekerasan tidak ditemukan, tetapi 

kekerasan verbal seringkali ditemukan. Setelah itu 

kami lakukan apa, kekerasan verbal menyebut anak 

bukan sesuai nama… setiap masuk kelas berubah-

ubah, panggilan berubah ada yang tidak pantas 

disebutkan tapi tetap disebutkan. Setiap temannya 

ngomong dia selalu mencela akibatnya… tidak punya 

kesempatan menyampaikan pendapat.  

4. Mentor memberi penjelasan umum kepada anak-

anak bahwa yang dimaksud  

5. Setelah ada buku ini: langkah 2 mengatasi ada, hak 

anak, ada aturan ada payung hukumnya langkah-

langkah yang dilakukan untuk melindungi anak 

menjadi lebih jelas. Dan menambah pengetahuan 

tentang perlindungan anak. Tahu jenis-jenis 

kekerasan pada anak.  

6. Temukan masalah: memang ada bimbingan 

konseling… lewat pembimbingan konseling diketahui 



 

 

akar masalahnya, ketika menyebut nama anak yang 

tidak sesuai dengan namanya tidak langsung 

berkesimpulan anak itu tidak sopan, namun bisa 

jadi karena dia butuh perhatian atau mungkin di 

rumahnya tidak ada aturan tidak sopan santun, 

tidak ada norma-norma dalam keluarga. 

7. Hasilnya: anak menyadari bahwa apa yang 

dilakukan itu salah dan tidak akan mengulangi 

perbuatannya. 

8. Saran-sarannya: pemahaman tentang anak-anak 

bullying jangan-jangan korban dari kekerasan BISA 

JADI DIA MELAKUKAN KEKERASAN KARENA DI 

TEMPAT LAIN MENJADI KORBAN KEKERASAN, 

UNTUK ITU PERLU MELAKUKAN KONSELING DAN 

KESALAHAN ANAK TIDAK BOLEH DIUNGKAP.  

9. Dengan adanya SPA diharapkan menjadi pengaruh 

pada anak-anak diharapkan tidak ada kekerasan 

pada anak. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Eri : Bendahara 

Kunjungan ke Orang Tua 

1. Subyek pengamatan : 2 keluarga dari orang tua anak 

2. Pengamatan melalui sharing yang disampaikan 

orang tua tentang bagaimana orang tua memiliki 

hubungan dengan anak selama ini. 

3. Banyak hal yang tidak dipahami orang tua bahwa 

sebenarnya orang tua harus menjadi pendengar, 

sahabat, tahu anaknya harus tahu anaknya bermain 

dengan siapa, 

4. Menjelaskan kepada orang tua hal-hal penting 

bagaimana menjadi orang tua yang baik, misalnya 

orang tua harus bisa menjadi pendengar, sahabat, 

tahu anaknya harus tahu anaknya bermain dengan 

siapa. Ketika dekat sama anak, anak jadi terkover, 

kalaupun tidak bersama mereka tahu keberadaan 

anak ada di mana di mana? Caranya menjadi akrab 

jadi komunikasi lancar sehingga menghindarkan 

dari hal-hal buruk. Ketika mereka bergaul dengan 

teman-temannya orang melakukan komunikasi dan 

kontrol sehingga anak terhindar dari tindak 

kekerasan dan menjadi korban tindak kekerasan. 

Orang tua harus menyediakan waktu berkualitas, 

ibadah bersama-sama jadi baik, terlibat dalam 

sekolah. Mendampingi belajar anak. Menanamkan 

pendidikan yang keluarga tempat utama 

menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, sopan 



 

 

santun, tanggung jawab, keberanian, semangat. 

Keluarga jadi benteng melindungi anak, kalau dalam 

keadaan bahaya anak keluarga menjadi penanggung 

jawab utama, ada bencana keluarga jadi benteng, 

kalau terlibat orang tua bertanggung jawab. 

5. Setelah mendengar penjelasan Bendahara ini, orang 

tua menyadari pentingnya orang tua melakukan 

perlindungan kepada anak. 

6. Buku ini bisa digunakan untuk melaksanakan 

program perlindungan anak di PPA Eklesia Salatiga.  

7. Saran : gambar-gambar ditambah lagi 

 

Dyas Bagus Setiawan: Sekretaris 

Pertamuan dengan Orang Tua 

1. Subyek pengamatan: sebanyak 8 orang tua 

dikumpulkan di PPA. 

2. Melalui pemberian training klasikal tentang peran 

orang tua dalam melindungi anak 

3. Orang tua rata-rata tidak paham bahwa anak itu 

berharga, anak perlu mendapat perlindungan secara 

hukum, anak memiliki hak-hak yang harus 

dihormati di samping memang memiliki kewajiban. 

4. Menjelaskan tentang : peran orang tua dalam 

melindungi anak, anak itu berharga di hadapan 

Tuhan, anak memiliki hak yang harus dilindungi, 

anak memiliki perlindungan hukum 



 

 

5. Orang tua menyadari hal-hal yang dijelaskan oleh 

Sekretaris. Hanya perlu penjelasan mengapa 

menggunakan UU 23 tahun 2002 padahal sudah ada 

yang baru. Terhadap pertanyaan itu maka perlu 

penjelasan bahwa yang menjadi fokus dari Buku 

Panduan ini adalah pasal 13 UU no 23 Tahun 2002 

dimana UU yang baru tidak pernah merubah pasal 

tersebut. Jadi pasal ini masih berlaku maka yang 

menjadi dasar dari penyusunan buku panduan ini 

adalah UU No 23 Tahun 2002 pasal 13. Pertanyaan 

lain, apakah ketika ada olokan terhadap anak lain, 

namun anak tersebut tidak merasa dilecehkan, 

bahkan memiliki kebanggaan, dalam hal ini bukan 

termasuk kategori bullying. Yang dimaksud dengan 

bullying apa bila yang diperlakukan merasa 

tersinggung dan merasa dilecehkan 

6. Buku ini bisa berguna untuk pelaksanaan program 

perlindungan anak. 

7. Masih terdapat salah ketik maka perlu dilakukan 

revisi tentang kesalahan ketik. 

  



 

 

  



 

 

Lampiran G : Daftar Hadir Pelatihan 

Penggunaan Buku Panduan 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran H : Hasil Kuesioner Uji Coba Terbatas

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Lampiran I :  

 

Desain Produk 

Buku Panduan Program Perlindungan Anak 

Di PPA Eklesia Salatiga 

 

Siapa Yang Dimaksud Dengan Anak 

Mengapa Perlu Perlindungan Anak  

Apa Dasar Pertimbangan Hukum Perlindungan 

Terhadap Anak 

Apa Yang Dimaksud Dengan Kekerasan Pada Anak 

Apa Maksud, Tujuan Dan Sasaran Buku Panduan 

Disusun 

Apa Landasan Hukumnya 

Pengertian-Pengertian 

Lingkup Kekerasan Terhadap Anak 

Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 

Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak 

Dampak Kekerasan Terhadap Anak 

Langkah-Langkah Perlindungan 

Tindakan Preventif 

Tindakan Kuratif. 

 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran J : Foto Pelatihan Penggunaan Buku 

Panduan 

 

Pelatihan Penggunaan Buku Panduan 

 

 

Pelatihan Penggunaan Buku Panduan 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran K : Foto Wawancara Uji Coba Terbatas 

 

 

Wawancara 

 

  



 

 

  



 

 

Lampiran L : Foto Pertemuan dengan Orang Tua 

 

Pertemuan dengan orang tua 

 

Pertemuan dengan orang tua anak 

  



 

 

  



 

 

Lampiran M : Hasil Uji Orisinilitas 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
 

 
 
 
 



 

 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

 
 

 
 



 

 

BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

 
 
 



 

 

BAB V 
PENUTUP 

 

 
 

 


