BAB V
ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN
A. Analisis Data
Dalam masa pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek, penulis telah
melakukan kegiatan pengumpulan data dengan berbagai macam teknik,
mulai dari observasi, wawancara hingga penyebaran angket atau
kuesioner. Melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, penulis
menyadari bahwa dunia pendidikan sangat berperan besar tidak hanya
bertujan mengembangkan nilai pengetahuan intelektual namun juga
berpengaruh pada pengembangan budi pekerti peserta didik. Dalam
kegiatan di lingkungan sekolah, kekerasan secara fisik maupun psikis
masih menjadi suatu isu yang paling sering terjadi, dalam ranah
pendidikan tingkat menengah atas, penulis mengetahui adanya upaya
yang seimbang dalam melakukan tindakan kekerasan, dengan kata lain
korban dalam hal ini tidak hanya dialami peserta didik namun pendidik
dan tenaga kependidikan juga memiliki potensi mengalami kekerasan
dari peserta didik, orang tua peserta didik maupun tenaga kependidikan
lainnya. Sehingga yang menjadi pertanyaan penulis, bagaimana
pelaksanaan perlindungan terhadap seluruh masyarakat sekolah
khususnya terkait tindak kekerasan kekerasan yang mereka terima,
bagaimana kepedulian masyarakat sekolah akan tindak kekerasan yang
terjadi di lingkungan mereka.
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B. Perancangan Luaran Proyek (Project Deliverables)
Melalui hasil observasi, wawancara juga berdasarkan kondisi tempat
Kerja Praktek, penulis menyusun perancangan luaran proyek berupa
penyuluhan hukum kepada peserta didik Sekolah Menengah Atas
(SMA) Negeri 12 Batam yang akan dilaksanakan penulis pada hari
Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018. Penyuluhan Hukum yang akan penulis
sajikan bertajuk “Lingkungan Berbudaya Damai Anti Kekerasan”
dimana isi penyuluhan akan dikaitkan dengan Undang-Undang yang
berlaku di Indonesia Khususnya pengetahuan tentang peradilan anak.
Kemudian penulis akan memberikan penyuluhan langsung kepada
Tenaga kependidikan yaitu penjaga sekolah terkait dengan Tindak
kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dan upaya perlindungan
bagi korbannya.
Selain penyuluhan Hukum dan Angket atau Kuesioner, penulis juga
akan merancang dua buah poster yang memuat tentang Anti Kekerasan
atau Bullying dan Anti Narkoba yang nantinya akan di pajang di seluruh
ruang di sekolah. Penulis berharap dengan adanya kontribusi penulis
dalam penyuluhan Hukum, Kuesioner dan pemberian Poster akan
membangun kesadaran pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan
dalam mencegah timbulnya kekerasan fisik maupun psikis di
lingkungan sekolah.
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C. Kendala Implementasi
Dalam melaksanakan proses implementasi terhadap luaran proyek
yang telah penulis rancang, penulis temukan kendala dimana Pendidik
Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Batam masih sibuk dalam persiapan
peningkatan Akreditasi sehingga pelaksanaan luaran tidak sepenuhnya
dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah penulis rancang.
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