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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 

korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan 

bantuan hukum.32 

Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum baik yang 

bersifat preventif  (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), dilakukan 

dengan lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum, yang memiliki konsep agar hukum 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian kepada masyarakat. Pengertian mengenai perlindungan hukum 

diungkapkan oleh beberapa ahli, diantaranya : 

Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yaitu perlindungan akan 

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia 

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

wewenang yang dimilikinya.33 

                                                           
32 Leni Dwi Nurmala, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik, Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Volume 1- No.1- April 2018, hlm. 68. 
33 Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya : Peradaban, 

hlm.1-2. 
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Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan membuat hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah 

menjadi serasi yang ditanamkan dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan ketertiban dalam hubungan antar masyarakat.34 

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh 

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar 

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.35 

Setiono, perlindungan hukum yaitu tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan 

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.36 

Dari beberapa pengertian perlindungan hukum yang diungkapkan oleh 

beberapa ahli dan setiap ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, maka 

penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum memiliki arti untuk 

memberikan perlindungan terhadap subyek hukum agar terlindungi 

dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan 

hukum merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar 

hak-hak maupun kewajiban dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hukum 

merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya 

tujuan perlindungan tersebut. 

                                                           
34 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta 

: Universitas Sebelas Maret, hlm.14. 
35 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.53. 
36 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 

hlm.3. 
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2. Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang 

bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak 

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua 

hal, yaitu : 

a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan bentuk perlindungan 

hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif; 

b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan bentuk perlindungan 

hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.37 

Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yaitu : 

a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang 

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum 

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan 

sutu kewajiban; 

                                                           
37 Philipus M. Hadjon, op.cit, hlm.4-5. 
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b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan 

hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal 

tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran.38 

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengungkapkan mengenai 

bentuk-bentuk perlindungan hukum sebagai berikut :  

a. Perlindungan Hukum Preventif, subyek dalam hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukanakeberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 

hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum preventif ini, maka  pemerintah terdorong 

untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan 

pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus 

mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.  

b. Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk kaitannya dengan 

menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh 

Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia 

termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadapatindakan pemerintah bertumpu juga 

                                                           
38 Muchsin, op.cit, hlm, 20. 
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bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia.39 

3. Prinsip Perlindungan Hukum 

Landasan pikir dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di 

Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah 

negara. Konsepsi perlindungan hukum di negara barat bersumber pada 

konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia dan konsep-konsep negara hukum (rechtstaat) dan prinsip 

hukum yang menyatakan hukum harus memerintah sebuah negara dan 

bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual (the rule of law). 

Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

memberikan isinya dan konsep rechtstaat dan the rule of law menciptakan 

sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia akan subur dalam rechtstaat dan the rule of law, namun 

sebaliknya apabila negara berbentuk diktator maka akan menjadi 

gersang.40 

Dengan berdasarkan pada pemikiran negara barat dan berlandaskan 

pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum adalah prinsip pengakuan 

dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan prinsip 

negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, karena pengakuan dan 

harkat martabat manusia bersumber pada Pancasila.41 

                                                           
39 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : 

Sinar Bakti, hlm, 102. 
40 Ibid, hlm.18-19. 
41 Ibid, hlm.19. 
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Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya mengenai 

prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang 

berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi 

Manusia, prinsip perlindugan hukum bagi rakyat terhadap tindak 

pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga 

peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan 

demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan 

hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian 

tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.  

b. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi 

terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan 

daripada negara hukum. 42 

B. Tinjauan Umum Tentang Guru 

1. Pengertian Guru Sekolah 

Pengertian guru menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang 

yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Dengan 

                                                           
42 Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hlm, 19. 
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demikian guru adalah orang yang bisa menyampaikan pengetahuannya 

kepada orang lain (murid atau peserta didik).43 Guru merupakan sosok 

yang dijadikan panutan dalam setiap tingkah laku maupun perkataan 

peserta didiknya. Pengertian mengenai guru juga diungkapkan oleh 

beberapa ahli, diantaranya : 

Suparlan, guru dapat diartikan sebagai orang yang tugasnya terkait 

dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, 

baik spiritual dan emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. 

Namun, Suparlan juga menambahkan bahwa secara legal formal, guru 

adalah seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari 

pemerintah maupun pihak swasta untuk mengajar.44 

Hamka Abdul Aziz, Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. 

Digugu artinya dipercayai, sedangkan ditiru artinya dicontoh atau diikuti. 

Kata guru berasal dari bahasa sansekerta, yang berasal dari kata kata “gu” 

dan “ru”. Gu artinya kegelapan, kemujudan dan kekelaman, sedangkan ru 

artinya melepaskan, menyingkirkan, atau membebaskan.45 Jadi guru 

memiliki tugas untuk menjadikan peserta didiknya menjadi orang yang 

cerdas sehingga dapat terlepas dari kegelapan. 

Binti Maunah, guru mempunyai dua pengertian yaitu pengertian 

dalam arti luas dan sempit. Pengertian guru dalam arti luas adalah semua 

orang yang memiliki kewajiban membina anak-anak sebelum mereka 

dewasa dan menerima pembinaan pendidikan yang dapat membuat 

                                                           
43 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam https://kbbi.web.id, access 27 April 2018. 
44 Suparlan, 2008, Menjadi Guru Efektif, Jakarta : Hikayat Publishing, hlm.12-13. 
45 Hamka Abdul Aziz, 2012, Karakter Guru Profesional, Jakarta : Al-Mawardi Prima, 

hlm.19. 

https://kbbi.web.id/
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mereka berkembang dan tumbuh secara wajar. Sedangkan pengertian guru 

secara sempit adalah orang-orang yang disiapkan secara sengaja untuk 

menjadi guru dan dosen.46 

Guru dalam arti luas maupun dalam arti sempit ini di beri pelajaran 

tentang pendidikan dalam waktu yang relatif lama agar mereka menguasai 

ilmu dan trampil melaksanakannya dilapangan. Guru tidak cukup belajar 

di perguruan tinggi saja sebelum diangkat menjadi guru dan dosen, 

melainkan juga belajar selama bekerja sebagai tenaga pendidik agar 

profesionalisme yang dimiliki oleh guru dapat semakin meningkat. 

Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, pengertian guru secara umum adalah 

orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, sementara secara 

khusus guru dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi 

aktif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

agama Islam.47 

Pengertian guru menurut 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.”48 

                                                           
46 Binti Maunah, 2009, Landasan Pendidikan, Yogyakarta : Teras, hlm.139-140. 
47 Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, 2005, Filsafat Pendidikan Islam, Ciputat : PT. Ciputat 

Press, hlm.41-42. 
48 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen. 
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Pengertian guru menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, 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.”49 

Dari beberapa pengertian guru yang terdapat dalam Undang-Undang 

dan Peraturan Pemerintah, dan juga pengertian yang diungkapkan oleh 

beberapa ahli dan setiap ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, 

maka penulis menyimpulkan bahwa guru memiliki arti seseorang yang 

telah memperoleh surat keputusan (SK) baik dari pihak swasta atau 

pemerintah untuk menggeluti profesi yang memerlukan keahlian khusus 

dalam tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

menengah, yang tujuan utamanya untuk mencerdaskan bangsa dalam 

semua aspek. 

2. Hak dan Kewajiban Guru Sekolah 

Hak yang dimiliki oleh guru diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

terdapat 5 hak guru, yaitu : 

a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan 

memadahi; 

b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 

c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan 

kualitas; 

d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas 

hasil kekayaan intelektual; dan 

                                                           
49 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang 

Guru. 
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e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 

pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.50 

Hak yang dimiliki oleh guru juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

terdapat 11 hak guru, yaitu : 

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan 

jaminan kesejahteraan sosial; 

b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan 

prestasi kerja; 

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak 

atas kekayaan intelektual; 

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; 

e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas 

keprofesionalan; 

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut 

menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada 

peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, 

dan peraturan perundang-undangan; 

g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam 

melaksanakan tugas; 

h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; 

i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 

pendidikan; 

j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau 

k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam 

bidangnya.51 

Sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan 

tugas profesinya diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu : 

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran; 

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

                                                           
50 Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
51 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
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c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik 

tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi 

peserta didik dalam pembelajaran; 

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan estetika; dan 

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.52 

C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pengertian pendidikan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 

proses untuk mengubah sikap dan sopan santun setiap orang atau 

sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia dengan 

cara pengajaran dan latihan yang diterima.53 Pengertian mengenai 

pendidikan juga diungkapkan oleh beberapa ahli, diantaranya : 

H. Fuad Ihsan, pendidikan merupakan usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik 

jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam 

masyarakat dan kebudayaan. Usaha yang dapat dilakukan untuk 

menanamkan nilai dan norma yang sesuai dengan aturan yang ada dalam 

masyarakat dengan memberikan pendidikan yang baik sehingga dapat 

diteruskan oleh generasi selanjutnya untuk terus dikembangkan.54 

Oemar Hamalik, pendidikan merupakan proses dalam rangka 

membuat peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan sebaik mungkin 

terhadap lingkungannya sehingga dapat menimbulkan perubahan dalam 

                                                           
52 Pasal 2O Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
53 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id, diakses pada tanggal 31 

Januari 2019. 
54 H. Fuad Ihsan, 2005, Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm.1. 

https://kbbi.web.id/
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dirinya yang dimungkinkan dapat berfungsi secara kuat dalam kehidupan 

bermasyarakat.55 

Redja Mudyahardjo mendefinisikan pendidikan menjadi 2 (dua), yaitu 

pendidikan secara luas dan pendidikan secara alternatif. Pendidikan secara 

luas didefinisikan sebagai hidup, diibaratkan sebagai hidup karena 

pendidikan adalah pengalaman belajar sepanjang kehidupan dan 

mempengaruhi pertumbuhan individu. Sedangkan pengertian pendidikan 

secara alternatif dipandang sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, pemerintah, dan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran di 

sekolah maupun di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik di 

masa yang akan datang.56 

Hoy dan Kottnap, pendidikan merupakan nilai budaya yang dapat 

ditransformasikan oleh sekolah kepada setiap peserta didik agar mereka 

dapat berperan secara aktif dalam persaingan, nilai budaya tersebut adalah 

nilai produktif, nilai yang berorientasi pada keunggulan, dan kejujuran.57 

Pengertian pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”.58 

                                                           
55 Oemar Hamalik, 2001, Proses Belajar Mengajar, Jakarta : Bumi Aksara, hlm.79. 
56 Redja Mudyahardjo, 2008, Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-

Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

Hlm.18. 
57 Gatot Harmanto, 2008, Sejarah Bilingual Untuk SMA/MA Kelas X Semester 1 dan 2, 

Bandung : Yrama Widya, Hlm.7. 
58 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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Pengertian pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan 

Penyelenggaraan Pendidikan dibagi menjadi dua katagori, yaitu 

pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Lebih lanjut mengenai 

pengertian pendidikan formal dan pendidikan nonformal dipaparkan 

secara lebih detail berdasarkan bunyi pasalnya. 

Pengertian pendidikan formal terdapat dalam Pasal 1 angka 6 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang berbunyi : 

“Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi.”59 

Pengertian pendidikan nonformal terdapat dalam Pasal 1 angka 31 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang berbunyi : 

“Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”60 

Dari pengertian pendidikan yang sudah dijelaskan baik dari kamus 

besar bahasa Indonesia, pendapat para ahli, dan juga dari peraturann 

perundang-undangan penulis menyimpulkan bahwa pengertian 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah dengan memberikan 

pembelajaran baik dalam bentuk pendidikan formal maupun nonformal 

                                                           
59 Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
60 Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
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yang didapatkan peserta didik seumur hidupnya, agar dapat menjadi 

generasi penerus bangsa yang unggul. 

2. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk membuat seseorang 

menjadi good and smart. Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad 

saw juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia 

adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik. Dengan 

bahasa yang sederhana, tujuan dari pendidikan adalah mengubah manusia 

menjadi lebih baik dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan.61 

Tujuan pendidikan terdapat dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan : 

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang”62 

Tujuan pendidikan juga dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : 

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia.”63 

Penjelasan mengenai tujuan pendidikan yang ada dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang berbunyi : 

                                                           
61 Abdul Majid, 2014, Strategi Pembelajaran, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hlm.11-

12. 
62 Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
63 Pasal 31 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”64 

Tujuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesian 

Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan 

Pendidikan dibagi menjadi dua katagori, yaitu pendidikan formal dan 

pendidikan nonformal. Lebih lanjut mengenai tujuan pendidikan formal 

dan pendidikan nonformal dipaparkan secara lebih detail berdasarkan 

bunyi pasalnya. 

Pendidikan formal memiliki bebrapa tujuan berdasarkan pada jenjang 

pendidikannya, lebih lanjut mengenai tujua pendidikan formal akan di 

paparkan secara lebih jelas sebagai berikut : 

1) Tujuan dari pendidikan anak usia dini terdapat dalam Pasal 61 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang 

berbunyi :  

a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian 

luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, 

percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab; dan 

b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, 

emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa 

                                                           
64 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang 

edukatif dan menyenangkan.65 

 

2) Tujuan dari pendidikan dasar terdapat dalam Pasal 67 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang 

berbunyi :  

Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; 

b. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 

c. Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 

d. Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.66 

 

3) Tujuan dari pendidikan menengah terdapat dalam Pasal 77 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang 

berbunyi :  

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik 

menjadi insan yang : 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; 

b. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; 

c. Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan 

d. Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.67 

4) Tujuan dari pendidikan tinggi terdapat dalam Pasal 84 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2010 

                                                           
65 Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
66 Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
67 Pasal 77 Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
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Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang 

berbunyi :  

a. Membentuk insan yang :

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;

2. Sehat, berilmu, cakap;

3. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa

wirausaha; serta

4. Toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan

bertanggung jawab.

b. Menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknolgi,

seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi

masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.

Sedangkan tujuan dari pendidikan nonformal terdapat dalam Pasal 102 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang 

berbunyi : 

“Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki 

kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian 

profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta 

kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”68 

68 Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. 




