
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Akhir ini kita sering menyaksikan tayangan berita di televisi atau membaca 

dalam surat kabar, perihal fenomena kekerasan yang terjadi di dalam dunia 

pendidikan, baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya maupun kekerasan 

yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lain. Hal tersebut sangat 

memprihatinkan karena di sekolahlah seharusnya nilai-nilai budi pekerti itu 

ditanamkan.  Secara umum, kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang 

tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis. 

Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik semata, tetapi justru kekerasan 

psikislah yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan efek traumatis yang cukup 

lama bagi si korban. Dewasa ini, tindakan kekerasan dalam pendidikan sering dikenal 

dengan istilah bullying. 

Pada kenyataannya, praktik  ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh 

teman sekelas, kakak-kelas ke adik kelas, maupun bahkan seorang guru terhadap 

muridnya. Terlepas dari alasan apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut 

dilakukan, tetap saja praktik bullying tidak bisa dibenarkan, terlebih lagi apabila 

terjadi di lingkungan sekolah. Tindakan kekerasan atau bullying dapat dibedakan 

menjadi kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dapat diidentifikasi berupa 
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tindakan pemukulan (menggunakan tangan atau alat), penamparan, dan tendangan. 

Dampaknya, tindakan tersebut dapat menimbulkan bekas luka atau memar pada 

tubuh, bahkan dalam kasus tertentu dapat mengakibatkan kecacatan permanen yang 

harus ditanggung seumur hidup oleh si korban.  

Beberapa kasus yang terjadi di kalangan sekolah menengah yang sering terjadi 

sebagaimana kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap 

siswanya di kelas yakni terjadi di SMK PGRI 1 kota Kediri. Kasus ini berupa 

pemukulan dan penendangan oleh seorang guru terhadap siswanya, yakni pak 

Mahardi yang memukul dan menendang Putut. Kasus ini terjadi di sela-sela proses 

belajar mengajar, yang menurut guru Putut tidak menghiraukan pelajaran dan 

bergurau dengan temannya, karena Putut disuruh maju ke depan tidak mau akhirnya 

pak Mahardi memaksa Putut untuk maju di depan kelas kemudian langsung memukul 

dan menendangnya di depan kelas1. 

Kasus lainnya terjadi terhadap pelajar di SMPN 3 Porong, sebanyak 7 siswa 

dipukul dan ditendang oleh guru setelah sebelumnya dijemur selama 1,5 jam di 

halaman sekolah. Ketujuh siswa kelas 8 dan 9 itu dihukum karena bermain bola 

sewaktu jam istirahat berlangsung.  Kebrutalan salah satu oknum guru tersebut terlihat 

dari sebuah video yang direkam salah satu siswa dari lantai dua sekolah. Dalam video 

itu terlihat ada 7 siswa yang dihukum. Tetapi dari informasi siswa lain sebenarnya 

                                                                 

1Samsul Hadi, 2011. Dituding Ramai Saat Pelajaran, Siswa SMK Ditendang Guru, http:// 
mdev. detik.  com/kanal/605/detiknews, Jumat, 11/02/2011 16:40 WIB, diakses tanggal  
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terdapat 15 siswa yang dihukum. Sebagaimana dilansir detikcom, Peristiwa itu 

bermula dari salah satu guru, Suwarno, yang menyuruh para siswa berhenti bermain 

bola dan diberi hukuman. Suwarno menyuruh mereka berdiri di halaman sekolah. 

Karena saat itu matahari bersinar terik, tentu saja mereka berpeluh keringat 

kepanasan. Setelah selama satu jam dijemur, para siswa dipanggil satu persatu untuk 

mendekat. Setelah dekat, guru Teknik Ilmu Komputer (TIK) itu memukul muka dan 

menendang kaki siswa. Begitulah seterusnya hingga siswa yang terakhir. Pukulan dan 

tendangan itu sepertinya dilakukan dengan keras karena dari gambar video terlihat 

beberapa murid mengaduh kesakitan. Setelah itu para murid kembali dijemur selama 

setengah jam untuk kemudian dikumpulkan di musholla sekolah2.  

Berdasarkan kasus tersebut, dasar hukum yang dianut adalah KUHP, maka 

seorang guru telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diungkap 

dalam KUHPidana pasal 351 ayat 1 sampai 5 sebagai berikut: (1) sebagai berikut: 

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahn delapan bulan 

atau denda paling banyak empat rib u lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan 

mengakibatkan luka- luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.3 

                                                                 
2 Suhadi, 2011. Kekerasan Guru terhadap Siswa terjadi di Porong, http://www.riaupeople.com/ 

nasional/kekerasan-guru-terhadap-siswa-terjadi-di-sidoarjo.html, diakses tanggal 5 Oktober 2011 jam 
7.42 WIB 

3 Moeljatno, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerbit Bumi Aksara, halaman 126. 
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Pasal 352 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 

353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan 

ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang 

yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi 

bawahannya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana4. 

Selanjutnya dalam pasal 354 ayat 1 sampai 2 disebutkan sebagai berikut: (1) 

Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan 

penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, (2) Jika 

perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara 

paling lama sepuluh tahun5. 

Mengacu dari kasus tersebut dapat  diambil suatu pelajaran bahwa antara 

seorang guru dan siswa harus saling adanya kesadaran dan ketaatan antara keduanya, 

karena di antara guru dan siswa adalah terdapat peraturan yang mengikat ketika 

sedang berada di dalam lingkungan sekolah. Terutama pada seorang guru harus 

mengetahui tentang keadaan siswanya, begitu pula bagi para siswa tidak oleh 

seenaknya sendiri ketika proses belajar mengajar berlangsung. Di sinilah dibutuhkan 

adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai dan 

menghormati antara guru dan siswa. Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 

                                                                 
4Ibid  
5Ibid  
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tentang guru dan dosen pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Di masyarakat hal ini perlu diketahui oleh para orang tua khususnya mengenai 

bagaimana perilaku anaknya di sekolah dan di rumah, sehingga semuanya saling 

mengingatkan dan memberitahu. Masyarakat tidak harus diam saja dan memasrahkan 

anak-anaknya ke sekolah mereka juga harus lebih banyak memantau perikembangan 

anak-anaknya baik di rumah maupun di sekolah, di sinilah perlu diketahui bahwa 

terjadi kesenjangan antara peraturan yang mengikat di sekolah dan kenyataan yang 

terjadi dan diterima oleh anak-anak mereka.  

Adapun kekerasan psikis antara lain berupa tindakan mengejek atau menghina, 

mengintimidasi, menunjukkan sikap atau ekspresi tidak senang, dan tindakan atau 

ucapan yang melukai perasaan orang lain. Dampak kekerasan secara psikis dapat 

menimbulkan perasaan tidak nyaman, takut, tegang, bahkan dapat menimbulkan efek 

traumatis yang cukup lama. Selain itu, karena tidak tampak secara fisik, 

penanggulangannya menjadi cukup sulit karena biasanya si korban enggan 

mengungkapkan atau menceritakannya. Dampak lain yang timbul dari efek bullying 

ini adalah menjadi pendiam atau penyendiri, minder dan canggung dalam bergaul, 

tidak mau sekolah, stres atau tegang, sehingga tidak konsentrasi dalam belajar, dan 

dalam beberapa kasus yang lebih parah dapat mengakibatkan bunuh diri. 
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Maraknya tayangan-tayangan kekerasan dalam dunia pendidikan, khususnya 

yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya ataupun oleh siswa terhadap temannya, 

seharusnya mampu membuka atau menggugah hati kita sebagai seorang pendidik, 

bahwa tidak tertutup kemungkinan praktik bullying tersebut terjadi pula di 

lingkungan sekolah kita masing-masing.  Dan terkadang, pemberitaan yang kurang 

berimbang tentang suatu tayangan  kekerasan dapat mencoreng nama baik si pelaku 

(guru) dan secara umum mencoreng nama baik sekolah yang bersangkutan. Tentunya 

peran media sebagai jendela informasi harus menelusuri secara komprehensif 

kejadian tersebut dan menyajikan berita dari segala aspek dan tidak hanya 

mengeksploitasi tindakan kekerasannya saja. Mari kita jadikan sebagai pelajaran dan 

kita insafi secara bijak kepada masyarakat bahwa memang terkadang atau sesekali 

tindakan kekerasan itu muncul di lingkungan sekolah. Tetapi bukan berarti hal 

tersebut tidak ditindaklanjuti dan hal inilah yang sering kali luput dari pemberitaan 

sehingga seolah-olah masalahnya tidak pernah tuntas.  

Selain menjadi seorang pengajar, seorang guru juga berperan sebagai pendidik 

dan motivator bagi siswa-siswinya. Sebagai seorang pengajar, guru dituntut berkerja 

cerdas dan kreatif dalam mentranformasikan ilmu atau materi kepada siswa. Dan 

berupaya sebaik mungkin dalam menjelaskan suatu materi sehingga materi tersebut 

bisa diaplikasikan dalam keseharian siswa itu sendiri.Tugas sebagai pendidik adalah 

tugas yang sangat berat bagi seorang guru. Guru dituntut mampu menanamkan nilai-

nilai moral, kedisiplinan, sopan santun, dan ketertiban sesuai dengan peraturan atau 

tata tertib yang berlaku di sekolah masing-masing. Dengan demikian, diharapkan 
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siswa tumbuh menjadi peribadi yang sigap, mandiri, dan disiplin. Dan sebagai 

motivator, guru harus mampu menjadi pemicu semangat siswanya dalam belajar dan 

meraih prestasi. Dari penjelasan di atas, yang terpenting untuk menanggulangi 

munculnya praktik bullying di sekolah adalah ketegasan sekolah dalam menerapkan 

peraturan dan sanksi kepada segenap warga sekolah, termasuk di dalamnya guru, 

karyawan, dan siswa itu sendiri. Diharapkan, dengan penegakan dis iplin di semua 

unsur, tidak terdengar lagi seorang guru menghukum siswanya dengan marah-marah 

atau menampar. Diharapkan tidak ada lagi siswa yang melakukan tindakan kekerasan 

terhadap temannya, sebab kalau terbukti melanggar berarti siap menerima sanksi.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEKERASAN YANG 

TERJADI DIKALANGAN GURU DAN SISWA (Studi Di SMK PGRI 1 dan 

Polresta Kota Kediri) 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan antara guru dan siswa 

SMK PGRI 1 Kota Kediri dalam proses belajar mengajar ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi antara guru terhadap siswa SMK 

PGRI 1 Kota Kediri dalam proses belajar mengajar ? 
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3. Bagaimana upaya penyelesaian kasus tersebut baik secara hukum (Litigasi) atau 

di luar hukum (Non Litigasi)? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan antara 

guru dan siswa SMK PGRI  1 Kota Kediri dalam proses belajar mengajar 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi antara guru terhadap 

siswa SMK PGRI 1 kota Kediri di dalam proses belajar mengajar 

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus tersebut baik secara hukum 

(Litigasi) atau di luar hukum (Non Litigasi) 

 

D. Manfaat Penelitia n 

1. Bagi Penulis, dapat menjadi wacana dalam menambah pengetahuan dan wawasan 

terkait dengan masalah kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa, serta 

merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum 

2. Bagi Lembaga Pendidikan kota Kediri diharapkan dapat memberikan masukan 

serta sumbangan pemikiran dalam menangani kekerasan yang terjadi anatar guru 

dan siswa 

3. Bagi Masyarakat, sebagai bahan informasi dan pengetahuan guna menambah 

wawasan tentang  kekerasan di dalam dunia pendidikan  
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E. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan  

 Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang dilakukan adalah 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah 

permasalahan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap 

siswa yang dikorelasikan dengan bahan hukum atau peraturan perundang–undangan 

yang berlaku.6 

 Artinya penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan pembahasan secara 

yuridis dimana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada 

peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis akan gejala hukum yang timbul, 

kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut ditindaklanjuti dengan konsep 

pembahasan cabang ilmu pidana yang berkaitan dengan permasalahan.  

 
2. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian lokasi peneliti 

yang dipilih adalah di SMK PGRI 1 Kota Kediri Jl. Himalaya No. 6 Telp. 0354-

771130 dan Polresta Mojoroto Kota Kediri, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi ini 

dengan adalah berdasarkan survey awal diperoleh data bahwa terdapat beberapa 

kasus kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa di sekolah-sekolah tingkat 

lanjutan atas di Kota Kediri. 

                                                                 
6 Soerjono Soekamto.1998.Metode Penelitian Hukum.Rajawali pers Jakarta,hlm 33 
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3. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama artinya 

populasi dan sampel penelitian langsung memberikan data tentang keadaan 

dirinya7. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara 

dengan pihak sekolah, siswa, orang tua, serta kepolisian tentang adanya kasus 

penganiayaan atau kekerasan yang pernah terjadi antara guru dan siswa selama 

tahun 2011. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2011.  

b. Data Sekunder  

Adalah data yang mendukung data primer yang bermanfaat bagi pembahasan 

hasil penelitian yang terkait dengan hasil yang diteliti, misalnya tentang 

gambaran umum sekolah, gambaran umum kepolisian, keterangan-keterangan 

atau publikasi lainya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan 

seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dua pihak yang bukan peneliti 

sendiri.8 Seperti halnya Peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, 

jurnal, dan lain- lain. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah teknik purposive 

sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan) dimana penulis memilih anggota 

                                                                 
7 Endang Poerwanti, 1998, Dimensi-dimensi riset ilmiah , Pusat Penerbitan Universitas 

Muhammadiyah Malang, hal 119 
8Nazir,Moh.2005.Metode Penelitian.cetakan keenam.Penerbit Ghalia Indonesia ,Bogor.hal 87 
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sampel berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Sampel yang diambil dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah 

pada sentralisasi permasalahan. 

Matode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu dengan: 

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk mengambil data tentang kekerasan yang pernah 

terjadi antara guru dan siswa di SMK PGRI 1 Kota Kediri. Wawancara ini 

dilakukan terhadap  guru, siswa, orang tua, serta pihak kepolisian yang 

menangani kasus tentang kekerasan guru terhadap siswa, jika kasus tersebut 

sampai ke kepolisian dan diselesaikan secara hukum (ligitasi). 

Identitas subyek dalam penelitian ini antara lain: 

1. Guru 

a. Bapak Dwi Rahmad (Kepala TU)  

b. Bapak Mahardi (Guru bahasa Indonesia) 

2. Siswa 

a. Moch Yuda (saksi) 

b. Heru Purnomo 

3. Orang tua 

a. Bapak Moh Sahil  

b. Bapak Rusik  
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4. Pihak kepolisian 

a. Bapak Suparno (bagian penyidik) 

b. Bapak Dodik  

b.   Observasi 

Observasi dilakukan di SMK PGRI 1 Kediri terkait dengan penyelesaian kasus 

kekerasan yang pernah terjadi antara guru terhadap siswa selama proses 

pembelajaran yang memunculkan adanya suatu penyelesaian, baik secara ligitasi 

maupun non ligitasi. Observasi dilakukan dengan mengamati pergaulan siswa di 

kelas maupun di luar kelas, bagaimana cara guru mengajar pada siswanya, serta 

bagaimana cara guru menangani jika ada salah satu siswa yang nakal atau bandel 

di kelas ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung.  

c.   Studi dokumen 

Studi ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang bersifat teoritis 

dengan tujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan diperoleh data yang 

benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Data yang 

dimaksud adalah data tentang kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap 

siswa SMK PGRI 1 kota Kediri. Data ini bisa berupa arsip yang ada di sekolah 

mengenai catatan tentang kenakalan siswa dan juga mengenai kedisiplinan guru 

maupun di kepolisian sehubungan dengan pernah terjadinya kasus penganiayaan 

guru terhadap siswa di SMK tersebut. 
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5.  Metode Analisa  

Analisa data yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yang 

selanjutnya diambil kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang 

akurat, dengan demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang 

kekerasan yang terjadi antara guru terhadap siswa di kalangan pelajar SMK  kota 

Kediri. Peneliti menganalisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, kemudian bentuk kekerasan apa 

saja yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yang bandel, serta bagaimana upaya 

penyelesaian kasus kekerasan tersebut.  

 
F.   Sistematika Penulisan 

Bab I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar atau alasan 

pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan 

persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan 

sistematika penelitian.  

Bab II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang 

tindak pidana, kekerasan, guru, dan siswa. 
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Bab III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan tahapan penyelesaian dari 

permasalahan yang muncul, dalam hal ini disajikan pembahasan 

mengenai jawaban atas perumusan masalah yang diungkapkan.  

Bab IV  :  PENUTUP  

  Dalam Bab IV ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari 

pembahasan serta saran-saran yang disampaikan oleh peneliti. 


