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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang 

baik, berkaitan erat dan bahkan sangat ditentukan antara lain disiplinnya 

setiap warga negara terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Adat 

istiadat. Disiplin sangat ditentukan oleh unsur-unsur spiritual, moral, etik, 

budi pekerti dan sopan santun setiap warga Negara1. Terwujudnya disiplin 

tidak lepas dari peran orang tua dan guru. 

Di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan mengenai tujuan Bangsa 

Indonesia yang berbunyi : 

“Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-

Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan 

negara Republik Indonesiayang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil 

dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.2  

Upaya untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dengan adanya kualitas pendidikan yang baik dan juga merata agar generasi 

penerus bangsa mampu  bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Karena 

                                                           
1 Utami Munandar ,1995, Analisis dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Silabus pendidikan 

hukum didalam Kurikulum SD dalam Rangka Menumbuhkan Kesadaran hukum masyarakat sedini 

Mungkin, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm.3. 
2 Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk memajukan suatu banga, 

pendidikan yang baik akan melahirkan bibit-bibit unggul yang nantinya akan 

meneruskan bangsa ini. Menurut penulis, bahwa pendidikan yang baik itu 

bukan hanya pendidikan yang mampu membuat murid/peserta didik menjadi 

orang yang pintar dalam pelajaran, namun juga mampu membuat 

murid/peserta didik memiliki moral yang baik pula. 

Adapun perlindungan hukum yang dimiliki oleh anak yang diatur dalam 

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi : 

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 

segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 

buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua 

atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas 

pengasuhan anak tersebut.3 

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan agar anak dapat tumbuh 

dan berkembang secara wajar baik fisik maupun psikisnya, sehingga kelak 

anak dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara alami dan tidak 

mengalami kekerasan baik fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, 

dan pelecehan seksual yang dapat menghambat tumbuh kembang anak 

secara wajar.  Anak berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dipenuhi 

hak-haknya sebagai anak dengan layak baik dari segi kesehatannya, 

pendidikannya, sandang dan pangan, mental, emosi, agama, serta 

mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, wali, orang tua angkat, 

keluarga, dan pemerintah.  

                                                           
3 Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia.  
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Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi : 

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.4 

Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi 

dari orang tua, masyarakat maupun negara. Karena anak merupakan generasi 

penerus bangsa yang dalam proses dia berkembang memerlukan perlindungan 

dan dukungan agar dapat menjadi pribadi yang baik. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, aklak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.5 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, berbunyi :  

“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.”6 

Guru adalah orang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan 

sertifikat pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenjang 

pendidikan, sehingga mampu memenuhi tugas dan fungsinya sebagai guru 

dangan kemampuan maksimal yang dimiliki. Guru juga merupakan unsur 

                                                           
4 Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia.  
5 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen. 
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penting dalam menentukan berhasil tidaknya pendidikan, jika guru memiliki 

kualitas mengajar yang baik maka dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Namun sebaliknya jika kualitas guru dalam mengajar buruk maka berdampak 

pada merosotnya mutu pendidikan bangsa Indonesia.  

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang Guru Dan Dosen, mengatur perlindungan terhadap guru dan 

dosen yang berbunyi :  

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 

perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 

diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta 

didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.7 

Maksud dari Pasal tersebut adalah setiap guru harus dilindungi oleh 

hukum dari segala penyimpangan yang berpotensi menimpa guru. 

Perlindungan hukum yang dimaksud meliputi perlindungan yang muncul 

akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, 

birokrasi, atau pihak lainnya, yang berupa tindakan kekerasa, ancaman baik 

fisik maupun psikologis, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan 

yang tidak adil. 

Adapun ancaman hukuman yang akan diterima oleh guru apabila 

melakukan tindakan kekerasan kepada peserta didik, dengan berdasarkan 

pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, yang berbunyi : 

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 

mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, 

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 

                                                           
7 Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen. 
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pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak 

lain. 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau 

Masyarakat.8 

Anak di dalam lingkungan sekolah atau tempat berlagsungnya proses 

pendidikan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan baik fisik 

maupun psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang membuat anak 

tidak nyaman berada di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid lainnya, 

petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, 

petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. Perlindungan terhadap 

peserta didik di dalam lingkungan sekolah dilakukan oleh guru, pemerintah, 

dan juga masyarakat. 

Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, berbunyi :  

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap 

Anak.”9 

Setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun 

psikis terhadap anak, baik melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang 

dilakukan oleh dirinya sendiri, membiarkan anak mendapatkan tindakan 

kekerasan, ataupun menyuruh orang lain untuk melakukan tindakan 

kekerasan terhadap anak. 

                                                           
8 Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
9 Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, berbunyi :  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebegaimana dimaksud 

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).10 

Apabila ada orang yang melakukan, membiarkan, ataupun menyuruh 

orang lain melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan 

fisik maupun psikis diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 72.000.000,00 (tujuh 

puluh dua juta rupiah) 

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, mengatur mengenai sanksi yang boleh 

diberikan guru kepada peserta didik, yang berbunyi : 

(1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya 

yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, 

peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, 

peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-

undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah 

kewenangannya. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran 

dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang 

bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, 

dan peraturan perundang-undangan.11 

Guru diberikan kebebasan dalam memberikan hukuman kepada peserta 

didik yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, 

peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ada di dalam lingkungan 

                                                           
10 Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
11 Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

Tentang Guru. 
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sekolah, dan peraturan perundang-undangan. Hukuman yang diperbolehkan 

diberikan guru kepada peserta didik berupa teguran dan/atau peringatan baik 

secara lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai 

dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 Tentang Guru, mengatur mengenai perlindungan dalam melaksanakan 

tugas dan hak yang dimiliki oleh guru, yang berbunyi : 

(1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas 

dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, 

dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

(2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui 

perlindungan: 

a. hukum; 

b. profesi; dan 

c. keselamatan dan kesehatan kerja. 

(3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).12 

Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik memiliki 

hak untuk mendapatkan perlindungan dalam bentuk rasa aman dan jaminan 

keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, 

Organisasi Profesi Guru, dan/atau masyarakat dapat saling membantu dalam 

memberikan perlindungan. Rasa aman dan jaminan keselamatan diperoleh 

guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 

Pendidikan di sekolah bertujuan untuk menanamkan semangat dan 

disiplin anak didik saat berada di lingkungan sekolah untuk memiliki rasa 

                                                           
12 Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. 
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hormat terhadap peraturan-peraturan, agar anak didik dapat menaati kaidah 

peraturan dan dapat merasakan adanya sesuatu yang berharga dan patut 

dihormati, dimana kaidah itu ditanamkan hanya melalui guru. Anak didik 

dapat memahami peraturan dan hanya guru yang menyampaikan kepada anak 

didik didalam penerapan hukum disiplin disekolah.13  

Tujuanya bukan semata-mata untuk melakukan intimidasi, tetapi 

berhubungan dengan nilai moral. Hukuman disiplin bukan untuk membuat 

anak didik yang terhukum mengerti atas kesalahannya melalui penderitaan 

atau untuk menakut-nakuti melalui ancaman hukuman disiplin, agar tidak 

meniru atau melakukanya, namun agar setiap hukuman mempunyai pengaruh 

mendidik.14  

Tetapi tidak semua anak didik menghormati gurunya seperti selayaknya 

mereka menghormati orang tua. Meskipun kebudayaan dan tata krama 

Indonesia salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua, tetap saja 

ada anak didik yang melanggarnya. Tidur, makan, mengobrol saat guru 

sedang menjelaskan, berbicara dan berperilaku tidak sopan terhadap guru 

merupakan beberapa contoh perbuatan yang tidak menghormati guru.15 

Dalam menanggapi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik, 

guru harus mencegah melemahnya keyakinan moral dari anak didik dengan 

memberikan hukuman kepada anak didik berdiri didepan kelas, menyuruh 

                                                           
13 Emile Durkheim, 1990, Pendidikan Moral, Jakarta : Erlangga, hlm.114. 
14 Ibid, hlm.120. 
15 Ayu andria Nababan, 2016, Hormati Guru Seperti Orangtuamu, Jogja : Tribun Jogja, 

hlm.8 
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anak didik membersihkan atau mengelap toilet, dicubit, disuruh pompa air, 

menyuruh hormat bendera, dijewer, lari keliling lapangan16.  

Dalam fenomena dunia pendidikan saat ini, guru yang menerapkan 

tindakan disiplin kepada anak didik yang melakukan pelanggaran dengan 

memberikan hukuman dapat dijerat dengan hukum. Hukuman yang dilakukan 

oleh guru dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati atau 

menghargai martabat anak dan dinyatakan melanggar peraturan perundang-

undangan, maka dalam fenomena ini cara guru mendidik anak didik menjadi 

tidak maksimal dan guru tidak berani dalam memberikan tidakan disiplin 

kepada anak didik yang melakukan pelanggaran disipin.17  

Telah terbukti bahwa profesionalisme seorang guru kini dipertanyakan. 

Kondisi ini yang membuat merosotnya kualitas Pendidikan di Iindonesia. 

Oleh karena itu, Pendidikan yang merupakan media atau sarana untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini menuju ke arah 

pendidikan yang lebih baik mengalami kemerosotan mutu pendidikan dan 

akhirnya berdampak langsung terhadap menurunnya prestasi anak bangsa 

dalam memajukan perkembangan dan ilmu pengetahuan di Indonesia.18 

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Guru Indonesia dibuat 

oleh Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan 

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) pada tahun 

                                                           
16 Dista Aviandari, 2010, Analisis Situasi Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu, Jakarta : 

Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia,hlm.130. 
17 Endang Komara, Perlindungan Profesi Guru di Indonesia, Mimbar Pendidikan : Jurnal 

Indonesia Untuk Kajian Pendidikan, 1(2) September 2016, hlm. 154. 
18 Ibid.  
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2008, menjelaskan mengenai hubungan guru dengan peserta didik dan 

hubungan guru dengan orangtua/wali siswa, yang berbunyi : 

(1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik: 

a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tuga 

didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan 

mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga 

sekolah, dan anggota masyarakat. 

c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik 

secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan 

pembelajaran. 

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan 

menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. 

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-

menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan 

suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar 

yang efektif dan efisien bagi peserta didik. 

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa 

kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik 

yang di luar batas kaidah pendidikan. 

g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap 

gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi 

peserta didik. 

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya 

untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan 

kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. 

i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali 

merendahkan martabat peserta didiknya. 

j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya 

secara adil. 

k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi 

kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. 

l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan 

penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didiknya. 

m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi 

peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses 

belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan. 

n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk 

alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan 

pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. 

o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan 

profesionallnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang 

melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. 
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p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan 

profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh 

keuntungan-keuntungan pribadi 

(2) Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa : 

a. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan 

efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksannakan proses 

pedidikan. 

b. Guru mrmberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur 

dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. 

c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang 

lain yang bukan orangtua/walinya. 

d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan 

berpatisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

e. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa 

mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses 

kependidikan pada umumnya. 

f. Guru menjunjunng tinggi hak orangtua/wali siswa untuk 

berkonsultasin dengannya berkaitan dengan kesejahteraan 

kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. 

g. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional 

dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungna-

keuntungan pribadi.19 

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kode Etik Guru Indonesia dibuat oleh 

Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan 

Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Pengurus Besar 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) pada tahun 2008, sudah 

dijelaskan sedemikan rupa mengenai bagaimana seharusnya hubungan guru 

dengan peserta didik dan bagaimana seharusya hubungan guru dengan orang 

tua peserta didik.  

Saat ini banyak sekali guru yang mengalami tindak kekerasan yang 

pelakunya merupakan muridnya sendiri, ada juga guru yang masuk penjara 

karna mencubit, memukul, atau menjemur muridnya karna dilaporkan oleh 

                                                           
19 Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kode Etik Guru Indonesia dibuat oleh Direktorat Jendral 

Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 

bekerja sama dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) pada tahun 

2008. 
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wali murid. Dulu tindakan guru menghukum muridnya karna tidak 

mengerjakan tugas ataupun berbuat hal yang tidak baik adalah hal yang 

wajar, namun sekarang sudah berubah pemikirannya.  

Menurut Mahfud MD saat ini moral bangsa kita sudah rontok, dahulu 

saat guru menghukum muridnya orang tua berterimakasih kepada guru karna 

sudah menghukum anaknya, namun sekarang tidak lagi. Orang tua malah 

menuntut guru karna sudah menguhukum anaknya meskipun tindakan 

tersebut demi kebaikan anak tersebut. 20 

Kasus guru dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua peserta 

didik/wali murid terjadi di berbagai daerah di Indonesia yaitu di Jawa Timur 

yaitu di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Barat di Jakarta 

Timur, Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Wajo dan Kota Parepare, dan 

Kalimantan Selatan di Kota Banjar Baru  

Di Kabupaten Pasuruan, Sutisno (56) guru MTS Al Faqiyah, Kecamatan 

Gempol dilaporkan oleh Sochib (53) ke polisi karena tidak terima anaknya 

DN (15) dijitak kepalanya, karena terlambat mengikuti upacara bendera dan 

diberi hukuman membuang sampah namun anak tersebut menolak dan 

berkata kasar kepada gurunya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 

2018. Saat orang tua melaporkan guru ke kepolisian, pihak kepolisian 

menyuruh untuk melakukan mediasi telebih dahulu, dan proses mediasi 

berhasil sehingga kedua belah pihak memilih untuk berdamai dan orang tua 

mencabut laporannya.21 

                                                           
20 Ratna Pupsita, Mahfud MD : Guru Dianiyaya Siswa Karena Runtuhnya Moral, dalam 

https://www.republika.co.id, diakses pada tanggal 6 Maret 2018.  
21 Muhajir Arifin, Pilih Damai, Murid Dijitak Guru Cabut Laporan Polisi, dalam 

https://m.detik.com, diakses pada tanggal 23 Januari 2019. 

https://www.republika.co.id/
https://m.detik.com/
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Ada dua kasus yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, yang pertama kasus 

yang terjadi kepada Muhammad Samhudi, 46 tahun, guru SMP Raden 

Rahmat, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, karena mencubit 

muridnya yang berinisial SS (15) karena tidak mengikuti ibadah shalat Dhuha 

yang merupakan aturan wajib di sekolah tersebut, peristiwa ini terjadi pada 

tanggal 3 Februari 2016. Karena telah dicubit siswa tersebut melaporkan 

kepada orang tuanya, tidak terima anaknya dicubit orang tua melaporkan guru 

ke polisi atas dugaan penganiayaan. 22  

Orang tua SS sempat mencabut laporannya dan sepakat untuk berdamai, 

namun kesepakatan tersebut tidak dapat menyelesaikan perkara yang sudah 

terlanjur masuk karena guru Samhudi dianggap telah melanggar Pasal 80 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga guru 

Samhudi divonis hakim 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar 250.000,00 

(dua ratus ribu rupiah) dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dalam 

sidang putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo.23 

Kasus kedua terjadi pada 14 Agustus 2015, Kumala Purna Limanita yang 

merupakan salah satu guru di SMK Persatuan 2 Tulangan dilaporkan oleh 

orang tua FK ke Polsek Tulangan, guru tersebut dilaporkan lantaran 

melemparkan penghapus kayu, hal tersebut terjadi karena FK bercanda 

dengan teman sebangkunya tentang batu akik jenis Tundung Bawuk, 

menganggap FK telah mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya guru 

tersebut melemparkan penghapus kayu hingga mengenai pelipis kanan 

                                                           
22 Ahmad Faizal, Guru Yang Cubit Siswanya Divonis 3 Bulan Penjara, dalam 

https://regional.kompas.com, diakses pada tanggal 6 Maret 2018. 
23 Ibid. 

https://regional.kompas.com/
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wajahnya hingga berdarah. Saat dikonfirmasi mengenai laporan tersebut, guru 

kumala mengelak. Atas laporan tersebut, pihak kepolisisan mengupayakan 

untuk menyelesaikan secara kekeluargaan karena kasus ini hanya 

permasalahan kecil antara siswa dan guru.24 

Frater Inho Loe, guru agama di SD Santo Antonius, Matraman, Jakarta 

Timur dilaporkan ke polisi oleh orang tua K (10) pada tanggal 7 April 2016 

karena dianggap melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya. Saat itu K 

tidak memperhatikan pelajaran, anak tersebut berisik dan juga duduk 

membelakangi gurunya yang sedang mengajar kemudian guru tersebut 

menegur dan memperbaiki posisi duduk anak tersebut agar menghadap ke 

depan dengan memegang lengan kanannya.25 

Pada tanggal 5 Desember 2017, kasus guru dilaporkan oleh orang tua ke 

polisi terjadi pada Mala Yanti yang merupakan salah satu guru di SMAN 3 

Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Guru tersebut dilaporkan ke polisi karena 

mencubit lengan siswinya yang bermain HP saat menerima materi pada 

seminar kewirausahaan, dan di sekolah tersebut ada larangan membawa HP 

bagi siswa saat jam pelajaran. Atas laporan orang tua ke polisi, Komite 

Sekolah serta Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 

Kabupaten Wajo bersepakat untuk mengeluarkan anak tersebut dari sekolah 

dan di kembalikan pada orang tuanya.26 

                                                           
24 Mujianto Primadi, dalam http://pojokpitu.com, Lempar Penghapus Ke Siswa, Guru Cantik 

Dilaporkan Ke Polisi, diakses pada tanggal 23 Januari 2019. 
25 Ridwal Hardiansyah, Disebut Cubit Siswanya, Guru Dilaporkan Orangtua Murid ke 

Polisi, dalam https://banjarmasin-tribunnews-com, diakses pada tanggal 23 Januari 2019. 
26 Abdi Tumanggor, Kisah Ibu Guru Dilaporkan ke Polisi karena Cubit Lengan Siswa yang 

Sibu Main Hp saat Belajar, dalam http://medan.tribunnews.com, diakses pada tanggal 23 

Januari 2019. 

http://pojokpitu.com/
https://banjarmasin-tribunnews-com/
http://medan.tribunnews.com/
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Darmawati guru mata pelajaran agama di SMAN 3 Parepare, Sulawesi 

Selatan, guru tersebut dilaporkan ke kepolisian oleh orang tua AY yang tidak 

terima anaknya ditegur dengan cara ditepuk pundaknya menggunakan 

mukena oleh guru karena berkeliaran saat waktu sholat dzuhur, yang mana 

merupakan aturan wajib sekolah untuk melaksanakan sholat dzuhur.27 

Pada tanggal 23 Juli 2018, Sugiarti yang merupakan guru di SDN Cindai 

Alus 1, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan dilaporkan ke polisi oleh 

Ummi Zahro orang tua dari QR karena anaknya terkena lemparan kotak 

pensil saat guru sedang berusaha melerai anak tersebut yang berkelahi dengan 

teman sekelasnya, guru melemparkan kotak pensil ke meja dengan tujuan 

melerai pertengkaran dan tidak sengaja kalau kotak pensil tersebut mengenai 

QR dan mengakibatkan luka di bibir kanan atas.28 

Saat ini banyaknya fenomena guru yang dilaporkan orang tua/wali murid 

ke kepolisian bisa membahayakan masa depan pendidikan di Indonesia, wali 

murid seharusnya tidak bertindak berlebihan dalam menanggapi aduan dari 

anaknya, wali murid juga harus mempertimbangkan keputusan yang di 

berikan oleh guru.  

Saat ini guru harus berfikir terlebih dahulu apabila melakukan tindakan 

disiplin atau menghukum muridnya, karna tindakan guru memberi hukuman 

kepada muridnya adalah masalah yang besar saat ini. Ketika guru melakukan 

tindakan disiplin kepada peserta didik maka guru tersebut terancam di penjara 

                                                           
27 Fauzan, Vonis Penjara bagi Guru Agama yang Kibaskan Mukena ke Siswa, dalam 

https://m-liputan6-com, diakses pada tanggal 23 Januari 2019. 
28 Isti Rohayanti, Berniat Melerai Pertengkaran Murid, Guru di Cindaialus Justru Di 

Laporkan ke Polisi, dalam https://banjarmasin-tribunnews-com, diakses pada tanggal 23 

Januari 2019. 

https://m-liputan6-com/
https://banjarmasin-tribunnews-com/
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ataupun mengalami tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh peserta 

didik ataupun orang tua peserta didik (wali murid).  

Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh guru dalam 

mendidik dan melakukan tindakan disiplin kepada peserta didik harus lebih di 

tingkatkan, bukan hanya guru yang harus mengerti tentang hak dan kewajiban 

yang dimiliki guru dalam mendidik namun peserta didik dan orang tua 

peserta didik (wali murid) juga harus memahami hak dan kewajiban yang 

dimiliki oleh guru. 

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik. 

Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar guru terlindungi 

haknya. Dengan demikian, dalam koridor KUHP dan peraturan-peraturan 

yang berkaitan, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan 

memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat 

martabatnya. Walaupun tujuan penegak hukum adalah untuk 

mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum 

tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. 

Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak 

boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus 

mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP 

sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh 

hukum.29 

Alasan penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Wilayah 

Hukum Kabupaten Sidoarjo karena, fenomena orang tua/wali murid yang 

                                                           
29 O.C. Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka,Terdakwa dan 

Terpidana, P.T.Alumni : Bandung, hlm. 374-375. 
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melaporkan guru ke polisi tidak diupayakan untuk mediasi terlebih dahulu. 

Seharusnya tindakan guru mencubit tidak perlu dilanjutkan ke persidangan, 

karena niat guru sebenarnya baik bukan berniat untuk melakukan kekerasan, 

apalagi antara orang tua murid dengan guru sudah sepakat untuk berdamai. 

Kasus-kasus guru yang dilaporkan ke kepolisian di berbagai daerah tidak ada 

yang sampai ke jalur persidangan, karena kasus-kasus serupa selalu 

diupayakan untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ” ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS 

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU DITINJAU DARI 

PASAL 39 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 

TENTANG GURU DAN DOSEN (Studi Kasus di Wilayah Hukum 

Kabupaten Sidoarjo).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok 

permasalahan yang dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi guru ditinjau dari Pasal 39 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan 

Dosen di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo ? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam menerapkan peraturan mengenai 

perlindungan hukum bagi guru ditinjau dari Pasal 39 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen di wilayah 

hukum Kabupaten Sidoarjo ? 
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C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian hukum ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi guru 

ditinjau dari Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru Dan Dosen di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dalam menerapkan 

peraturan mengenai perlindungan hukum bagi guru ditinjau dari Pasal 39 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan 

Dosen di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang 

dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagi Penulis 

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum 

guru di Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

khususnya untuk oran tua/wali murid mengenai bagaimana bentuk 

perlindungan hukum guru studi kasus di Wilayah Hukum Kabupaten 

Sidoarjo. 
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c. Bagi Pemerintah 

Dapat digunakan sebagai tolak ukur mengenai bentuk perlindungan 

hukum guru dan juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang 

dialami dalam menerapkan peraturan mengenai perlindungan hukum 

bagi guru studi kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo. 

d. Bagi Guru 

Dapat menambah pemahaman guru mengenai sanksi yang harus 

diberikan kepada peserta didik saat ini agar tidak sampai terjerat hukum 

dan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan penulis yaitu, penelitian ini dapat menjadi 

bahan referensi dalam bidang imu pengetahuan khususnya pada bidang 

Hukum Pidana juga pada bidang hukum lainnya mengenai perlindungan 

hukum terhadap guru studi kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo. 

 

F. Metode Penelitian 

Salah satu faktor penting dalam penulisan karya tulis adalah metode 

penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam 

penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan dan berfungsi untuk 

menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh 

sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuia dengan kebenaran ilmiah 

dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan 
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secara ilmiah. Metode penelitian hukum meliputi proses atau langkah-

langkah yang dianggap efektif dan efisien.30 Metode penelitian yang dipakai 

penulis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Wilayah Hukum Kabupaten 

Sidoarjo. Alasan penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di 

Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo karena, fenomena orang tua/wali 

murid yang melaporkan guru ke polisi tidak diupayakan untuk mediasi 

terlebih dahulu. Seharusnya tindakan guru mencubit tidak perlu 

dilanjutkan ke persidangan, karena niat guru sebenarnya baik bukan 

berniat untuk melakukan kekerasan, apalagi antara orang tua murid 

dengan guru sudah sepakat untuk berdamai. Kasus-kasus guru yang 

dilaporkan ke kepolisian di berbagai daerah tidak ada yang sampai ke 

jalur persidangan, karena kasus-kasus serupa selalu diupayakan untuk 

menyelesaikannya melalui jalur mediasi. 

2. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekamto penelitian 

yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud 

dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju 

pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju 

kepada penyelesaian masalah (problem-solution).31 

                                                           
30 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, hlm. 30. 
31 Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm. 10.  
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Penelitian ini langsung mempelajari ke obyeknya yaitu untuk 

mengetahui bagaimana bentuk dan hambatan dalam perlindungan hukum 

guru di Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

Sumber data diperoleh dari wawancara di lapangan, wawancara ini 

dilakukan kepada guru di Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, hasil riset 

terdahulu, jurnal, website resmi yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

a) Perundang-Undangan 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia; 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru Dan Dosen; 
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5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak; 

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 Tentang Guru; 

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

8) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi 

Pendidik Dan Tenaga Pendidikan; 

9) Kode Etik Guru. 

b) Buku-Buku Ilmiah; 

c) Hasil Riset Terdahulu; 

d) Jurnal-Jurnal Ilmiah; 

e) Website Resmi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan cara lisan untuk memperoleh 

keterangan secara akurat guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan 

informasi dari narasumber yang berkompeten yang dibutuhkan 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.  
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat 

berwujud tertulis maupun gambar yang berhubungan dengan masalah 

yang sedang diteliti. 

c. Observasi  

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek yang memerlukan seluruh indera yang dimiliki yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan. Observasi yang 

dilakukan harus sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, metode 

observasi ini digunakan untuk melihat gambaran tentang bentuk dan 

hambatan dalam melaksanakan peraturan mengenai perlindungan 

hukum guru di Wilayah Hukum Kabupaten Sidoarjo. 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan baik data primer 

dan sekunder dianalisis untuk memperoleh kesimpulan masalah yang 

sedang diteliti. Untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan teknik 

deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data hasil penelitian berdasarkan 

pada wawancara, dan observasi yang sudah dilakukan berkaitan dengan 

pokok permasalahan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan proposal penulisan hukum ini peneliti memberikan 

gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan serta pembagian 

pada beberapa bagian BAB, sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang yang berkaitan 

dengan permasalah yang akan diangkat oleh peneliti, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian. Sehingga 

diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian 

ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan mengenai definisi dan teori-teori tentang 

tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang 

guru, dan tinjauan umum tentang pendidikan. Definisi dan teori-teori 

yang terdapat dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai landasan 

untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menunjukan inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh 

penulis. Bab ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan 

hukum bagi guru ditinjau dari Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen di wilayah hukum 

Kabupaten Sidoarjo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penghambat dalam menerapkan perlindungan hukum bagi guru 

ditinjau dari Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang Guru Dan Dosen di wilayah hukum kabupaten sidoarjo. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum, dimana 

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan 

saran peneliti dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus 

kajian, sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

semua pihak. 




