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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi 

sentral dalam proses belajar mengajar dimana di dalam proses belajar mengajar, 

siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian 

ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi faktor penentu, sehingga 

dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

belajarnya. Selain itu, siswa adalah orang yang belum mencapai dewasa masih 

dapat dikatan sebagai anak, yang membutuhkan usaha, bantuan bimbingan dari 

orang lain yang telah dewasa guna melaksanakan tugas sebagai salah satu 

makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik dan 

sebagai salah satu masyarakat serta sebagai suatu pribadi atau individu. 

Berbicara tentang siswa sangat menarik karena siswa berada dalam 

kategori usia remaja yang tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat baik dari 

sikap, tingkah laku, pergaulan bahkan sampai pada keadaan emosionalnya. 

Sebagai remaja yang mengalami masa peralihan menuju kedewasaan, siswa 

dihadapkan pada berbagai perubahan baik perubahan fisik, psikologis dan sosial. 

Mengalami berbagai perubahan yang terjadi, siswa diharapkan mampu 

menyesuaikan diri baik secara pribadi maupun sosial. Setiap siswa tumbuh dan 

berkembang selama perjalanan kehidupannya melalui beberapa periode atau fase-

fase perkembangan. Setiap fase perkembangan mempunyai serangkaian tugas 
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perkembangan yang harus diselesaikan dengan baik oleh setia psiswa, sebab 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas perkembangan akan membawa 

penyesuaian sosial yang lebih baik sepanjang kehidupannya begitu juga jika gagal 

menyelesaikan tugas-tugas perkembangan pada fase tertentu berakibat tidak baik 

pada kehidupan fase berikutnya. 

Akhir-akhir ini, banyak informasi negatif yang memberitakan tentang 

kenakalan siswa di sekolah. Tidak jarang guru menjadi korban kenakalan siswa di 

sekolah padahal salah satu kewajiban seorang siswa adalah menghormati seorang 

guru. Kewajiban seorang siswa yang notabene masih anak adalah menghormati 

guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan 

dan kebahagian. Maka Patutlah pula bila siswa wajib mencintai dan 

meghoramtinya. Seorang siswa wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia 

sebagai wujud  kesalihan sosial keberadaban ahlak. Akhlak ialah instuisi yang 

bersal dari hati, tempat munculnya  tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang 

benar atau salah. Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak 

mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang 

memiliki tingkat yang kesopanan dan kepekaan yang  tinggi terhadap sesama 

orang Indonesia. Dengan demikian, diharapkan anak menjadi pribadi yang positif 

akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara. 

Nasib kurang beruntung banyak dialami oleh seorang guru, dimana sering 

terjadi guru dilaporkan ke kepolisian oleh siswa atau orang tua siswa karena 

tindakan guru dalam rangka penegakan disiplin siswa. Salah satu contoh kasusnya 

terjadi di Kabupaten Majalengka. Kasus tersebut menimpa seorang guru honorer 
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di sekolah SDN Panjalin Kidul V, Desa Panjalin Kidul, Kec. Sumberjaya, 

Kabupaten Majalengka. Kasus dengan terdakwa seorang guru honorer bernama 

Aop Saopudin, terjadi bermula pada saat guru tersebut melakukan razia terhadap 

semua siswa yang memiliki rambut panjang. Pada saat melakukan razia, 

ditemukan beberapa siswa yang memiliki rambut panjang, salah satunya adalah 

siswa bernama Tomy Himawan Susanto, sehingga guru tersebut memotong 

rambut Tomy Himawan Susanto di bagian kaanan. Akibat adanya pemotongan 

rambut yang dilakukan oleh terdakwa Aop Saopudin, siswa Tomy Himawan 

Susato merasa takut dan trauma setiap kali melewati ruang guru. Atas perbutan 

terdakwa, orang tua Tomy Himawan Susanto tidak terima dan merasa keberatan 

atas perbuatan terdakwa. Sampai pada akhirnya kejadian tersebut berlanjut hingga 

guru Aop Saopudin dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 3 

(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.1 

Kasus yang ke dua adalah kasus yang terjadi di SDN Kepatihan 

Kabupaten Banyuwangi yang terjadi sekitar bulan Juli 2010. Kasus ini menimpa 

terdakwa bernama Syaifur Rahman Afandi yang merupakan seorang guru di SDN 

Kepatihan Kabupaten Banyuwangi. Kasus tersebut terjadi ketika terdkawa 

memasuki ruangan kelas V SDN Kepatihan untuk memulai pelajaran. Tetapi, 

pada saat tiba di dalam kelas, terdakwa mendapati seorang siswi bernama Umma 

Pampilah sedang menangis dengan kondisi bibir berdarah dan bengkak. 

Berdasarkan pengakuan Umma Pampilah, dirinya telah ditendang dan dipukul 

oleh siswa bernama Mauro Billy. Berdasarkan penuturan beberapa siswa lainnya 

                                                             
1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1554/K/PID/2013. 
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kepada terdakwa, Mauro Billy tidak hanya memukul dan menendang Umma 

Pampilah saja, tetapi ada juga beberapa siswa lainnya yaitu Alfiniyah dan Shinta 

Bella. Mendengar penuturan tersebut, terdakwa memanggil Mauro Billy untuk 

maju ke depan kelas untuk menanyakan kejadian tersebut. Mauro Billy secara 

terang-terangan mengakui perbuatannya tersebut. Atas dasar masalah tersebut, 

terdakwa menghukum Mauro Billy dengan memukulnya dengan menggunakan 

penggaris kayu sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan tujuan agar siswa tersebut 

tidak mengulangi perbuatannya. Akibat dari pemukulan terdakwa terhadap Mauro 

Billy, menyebabkan Mauro Billy mengalami luka sebagaimana tertuang dalam 

surat  visum. Kejadian tersebut kemudian ditangani oleh Kepolisian dan di proses 

sampai ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan putusan “menyatakan terdakwa 

bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi 

bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari semua tuntutan 

penuntut umum”.2  

Maraknya kasus sebagaimana disebutkan di atas, sangat membutuhkan 

perhatian serius dari pemerintah. Bagaimanapun juga seorang guru juga 

memerlukan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, 

sehingga tidak hanya anak saja yang mendapat perlindungan hukum, tetapi 

seorang guru juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Berangkat dari 

keprihatinan akan kasus-kasus sejenis yang marak terjadi, penulis akan 

mengangkat masalah sebagaimana diulas di dalam latar belakang ke dalam sebuah 

                                                             
2 Direktori Putusan Pengadilan Negri Banywangi Nomor. 1045/Pid.B/2010/PN.Bwi 
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tulis dalam bentuk tesis dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

GURU DALAM MENEGAKKAN DISIPLIN SISWA DI SEKOLAH. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan isu hukum diatas, penulis membatasi permasalah yang akan 

dibahas dalam tesis ini sebagai berikut:   

1. Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan mendisiplinkan siswa di sekolah 

yang berimplikasi tindak pidana ? 

2. Ratio Decidendi putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap 

guru dalam mendisiplinkan siswa yang berimplikasi tindak pidana ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis pengaturan tentang bentuk-bentuk perbuatan mendisiplinkan 

siswa yang berimplikasi tindak pidana. 

2. Menganalisis ratio decidendi putusan pengadilan yang menjatuhkan 

pidana terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah yang 

berimplikasi tindak pidana. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek  praktisi maupun  akademis, 

yaitu:  

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ketentuan-ketentuan 

dalam hukum positif khususnya terkait dengan  tindakan-tindakan yang dilakukan 
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oleh guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah yang berimplikasi tindak 

pidana. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam 

bentuk sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang tindak pidana perbuatan 

tidak menyenangkan terhadap siswa di sekolah. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau 

penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan 

terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian 

dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. 

Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh 

penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian 

yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat 

dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan 

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi.3 

1.5.1. Tipe Penelitian 

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum 

normatif (legal research). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara 

mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, 

                                                             
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011,     

h. 35.       
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peraturan-peraturan yang terkait dengan judul yang dibahas, dalam hal ini terkait 

dengan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Yang 

Berimplikasi Tindak Pidana. 

1.5.2. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini 

yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.4 Pendekatan 

undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari 

adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan 

undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai. Dalam 

penelitian ini, aturan hukum yang dibahas antara lain: Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 1958 tentang  Berlakunya UU No. Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

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

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak. 

                                                             
4 Ibid. h. 93. 
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Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum,5 sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum 

yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep 

anak, perlindungan hukum dan guru.  

Pendekatan kasus (case approach), adalah beberapa kasus ditelaah untuk 

referensi bagi suatu isu hukum.6 Kasus yang ditelaah dalam penelitian tesis ini 

adalah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl., 

putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 226/PID/2013/-PT.BDG., Putusan 

Mahkamah Agung Nomor. 1554 K/PID/2013. 

1.5.3. Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan 

untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang 

dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.7 Bahan Hukum Primer yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari : 

                                                             
5 Ibid.  

6 Ibid. 
 

7 Ibid. h. 141. 
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a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang  

Berlakunya UU No. Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana 

(Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 1660); 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586); 

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

g. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 

No. 23 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5606). 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, 

atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penilitian, jurnal, 

majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain 
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yang terkait. 

 

1.5.4. Analisis Bahan Hukum 

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan 

jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan 

hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode 

deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus 

yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-

bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu 

penelitian hukum adalah :8 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai 

relevansi juga bahan-bahan non hukum;  

3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan;  

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum; 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di 

dalam kesimpulan.  

 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan 

bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun 

secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu 

setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya 

adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang 

berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang 

                                                             
8 Ibid. h. 17.  
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dijumpai.9 

 

1.6.  Tinjauan Pustaka 

1.6.1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, 

kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam 

pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi 

menurut hukum.10 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa 

hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan 

pelindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, 

namun juga prediktif dan antisipatif.11 Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati 

Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara 

kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena 

keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan pembahan. 

Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara 

sosial, ekonomi dan politik. 

Menurut Philipus M. Hadjon dalam Abintoro Prakoso, pelindungan hukum 

adalah:  

Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri 

sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna 

kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh 

                                                             
9 Ibid, h. 43. 

10 Nurini Aprilianda,  Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses 

Penyidikan, Thesis Program Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang 

2001, h. 41. 

11 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, 

bandung, 1993, h. 123. 
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hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan 

keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber 

daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.12 

 

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah 

hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 

3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, substansi (substance), 

yakni ...... is composed of substantive rules and rules about how institution should 

behave. Artinya, terdiri dari aturan-aturan hukum substansif dan aturan-aturan 

hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh 

aturan-aturan hukum substantif) berperilaku; kedua, struktur (structure), 

yakni....is its sketch al framework; it is the permanent shape, the institutional 

body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within 

bounds.13 Artinya, bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau 

kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum; ketiga, kultur (culture), 

yakni,.....It is the element of social attitude and value Legal culture refers, then, to 

those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that 

bend social forces toward or away from the law and in particular ways. Artinya, 

unsur nilai dan sikap masyarakat . . .yang merujuk kepada unsur-unsur kultur 

umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berperilaku, yang 

diarahkan oleh tekanan (control) sosial untuk menuju (menggunakan) atau 

menjauh (tidak menggunakan) dari hukum dan dalam berbagai cara.14 Maka 

                                                             
12 Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, 

Surabaya, 2012, h. 14 

13 Ibid. 
14 Ibid. 
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pelindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah 

individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan 

mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, 

berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan. 

1.6.2. Konsep Siswa 

Dunia pendidikan adalah sebuah sistem yang komplek dan memiliki 

banyak unsur yang harus ada didalamnya. Salah satu unsur yang paling penting 

peserta didik dan juga menjadi subjek utama pendidikan. Secara sederhana peserta 

didik adalah seorang yang sedang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru atau 

sedang melakukan pelajar. 

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat 

pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah anak didik atau individu 

yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan 

bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta  sebagai bagian dari 

struktural proses pendidikan. Dengan kata lain peserta didik adalah seorang 

individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari 

segi fisik dan mental maupun fikiran. 

Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu 

peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan 

untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika seorang peserta 

didik berada pada usia balita seorang selalu banyak mendapat bantuan dari orang 

tua ataupun saudara yang lebih tua. Dengan demikina dapat di simpulkan bahwa 

peserta didik merupakan barang mentah (raw material) yang harus diolah dan 
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bentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan. Berdasarkan hal tersebut 

secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap peserta didik memiliki eksistensi atau 

kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya sekolah, keluarga, pesantren 

bahkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses ini peserta didik akan 

banyak sekali menerima bantuan yang mungkin tidak disadarinya, sebagai contoh 

seorang peserta didik mendapatkan buku pelajaran tertentu yang ia beli dari 

sebuah toko buku. Dapat anda bayangkan betapa banyak hal yang telah dilakukan 

orang lain dalam proses pembuatan dan pendistribusian buku tersebut, mulai dari 

pengetikan, penyetakan, hingga penjualan. 

Diakuinya keberadaan seorang peserta didik dalam konteks kehadiran dan 

keindividuannya, maka tugas dari seorang pendidik adalah memberikan bantuan, 

arahan dan bimbingan kepada peserta didik menuju kesempurnaan atau 

kedewasaannya sesuai dengan kedewasaannya. Dalam konteks ini seorang 

pendidik harus mengetahuai ciri-ciri dari peserta didik tersebut. 

Di dalam dunia pendidikan Indonesia orang yang melakukan belajar 

dikenal tiga nama yakni Peserta didik, Siswa dan Murid. Ketiga nama ini 

memiliki masa penggunaan yang berbeda. Jika kita merujuk pada Undang-undang 

sistem pendidikan Nasional Indonesia, Peserta didik digunakan sebagai orang 

yang menempuh jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan kamus besar bahasa 

Indonesia, pengertian Siswa, Murid atau Peserta didik adalah orang atau anak 

yang sedang berguru, belajar atau bersekolah. Shafique Ali Khan memberikan 

pengertian masing-masing sebagai berikut: 

Siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau 

mempelajari bebera tipe pendidikan. Selanjutnya orang ini disebut Pelajar 
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atau orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapapun usianya, dari 

manapun, siapa pun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk 

meningkatkan pengetahuan dan moral pelaku belajar.15 

 

Siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.  

Dengan demikian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk 

menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. 

Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen 

masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses 

pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikanNasional. Menurut Abu Ahmadi peserta didik adalah sosok manusia 

sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Individu di artikan "orang seorang 

tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang 

menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan 

keinginan sendiri".16 

1.6.3. Konsep Guru 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan Mujtahid 

dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Profesi Guru”, definisi guru adalah 

                                                             
15https://www.eurekapendidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-

didik.html, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019. 

16 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, Alfabeta, Bandung: 

2009, h. 205 

https://www.eurekapendidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-didik.html
https://www.eurekapendidikan.com/2015/01/definisi-murid-siswa-dan-peserta-didik.html
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orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau profesinya mengajar.17 Kemudian, 

Sri Minarti mengutip pendapat ahli bahasa Belanda, J.E.C. Gericke dan T. 

Roorda, yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta yang 

artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara 

dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya teacher 

yang berarti guru atau pengajar, educator yang berarti pendidik atau ahli 

mendidik, dan tutor yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di rumah, atau 

guru yang memberi les.18 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat 

tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di 

surau atau mushola, di rumah dan sebagainya.19 Sementara Supardi dalam 

bukunya yang berjudul “Kinerja Guru” menjelaskan pengertian guru menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, bahwaguru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah jalur pendidikan formal.20 

                                                             
17 Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, UIN Maliki Press, Malang, 2011, h. 33. 

18 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoritis-Filosofis dan Aplikatif-Normatif, 

Amzah, Jakarta, 2013, h. 107-108. 

19 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu 

Pendekatan Teoretis Psikologis, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 31. 

20 Supardi, Kinerja Guru, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 8. 
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Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan 

berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. 

Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian 

dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat.21 Guru kelas di 

SD dan guru bidang studi di SMP dan menengah mengemban kewajiban untuk 

turut aktif membantu melaksanakan berbagai program belajar. Terutama 

menyangkut mata pelajaran yang diasuhnya. Menggerakkan dan mendorong 

peserta didik agar semangat dalam belajar, sehingga semangat belajar peserta 

didik benar-benar dapat menguasai bidang ilmu yang dipelajari. Bukan sekedar 

turut mengikuti pelajaran, lebih dari itu. Guru mata pelajaran juga harus 

membantu peserta didik untuk dapat memperoleh pembinaan yang sesuai dengan 

bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Guru dapat juga dikategorikan 

sebagai nilmuan dan cendekiawan. 

Blau, Peter M (1973) dalam Syaiful Sagala22 menjelaskan ilmuan tidak 

mempunyai klien, oleh karena itu mereka tidak bisa disebut profesional, karena 

para profesional mempunyai klien berkenaan dengan keprofesian para profesional 

tersebut. Makanya para akademisi dalam peranannya sebagai ilmuan dan 

cendikiawan bukanlah termasuk profesional. Jika dipandang dari titik pusat 

profesional, yaitu adanya alur dasar pengetahuan dan pelayanan ideal yang 

memiliki karakteristik pendapatan yang tinggi, prestise, pengaruh, persyaratan 

                                                             
21 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Alfabeta, 

Bandung, 2013, h. 6. 

22 Ibid. 
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pendidikan tinggi, otonomi profesional. surat izin, dan komitmen para anggota 

terhadap profesinya bahwa hal ini semua juga dimiliki oleh akademisi dan guru 

kecuali mungkin pendapatan yang tinggi. Selanjutnya Blau menanggapi realitas 

inilah mengundang pertanyaan seberapa besar signifikansi profesional pada 

otonomi akademisi dan sejauhmana asosiasi akademisi dan guru memperjuangkan 

profesinya.  

Langford, Glenn (1978) dalam Syaiful Sagala23 mengemukakan profesi 

(itu merupakan fenomena sosial yang kompleks. Karena berkaitan dengan 

bagaimana dia melihat dirinya sendiri dan dilihat oleh orang lain. Demikian pula 

halnya guru yang dalam bentuk suatu profesi harus dilihat dari sudut filosofi. 

Perlu ditelusuri lebih jauh apakah pengajaran itu suatu profesi, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, yaitu:24 

1. tidak ada jawaban umum terhadap pengajaran dan sama halnya 

pertanyaan apakah pengobatan juga suatu profesi; 

2. tidak ada jawaban jelas yang dapat diharapkan dengan sekelompok 

kriteria sebagai alasan yang dapat memberi kepuasan. Misalnya 

perawat memiliki tanggung jawab dan idealisme tetapi tetap dibawah 

seorang dokter; 

3. kompleksitas fakta yang relevan sepertinya sangat kompleks dan sulit 

untuk ditetapkan. Misalnya apakah yang diharapkan seorang guru 

dibayar dan bagaimana menetapkan bayarannya, tentu ini sangat 

tergantung pada banyak faktor diantaranya, umur, pengalaman, 

qualifikasi, tanggung jawab dan sebagainya; dan 

4. sejauh mana guru termotivasi secara ideal untuk melayani masyarakat? 

sulit memperoleh jawaban yang tepat. 

 

Dari keempat aspek tersebut menunjukkan seolah-olah jabatan mengajar 

belum memasuki kriteria suatu profesi, namun tentu dapat dilihat dari kriteria 

                                                             
23 Ibid., h. 7. 

24 Ibid. 
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lainnya. Tugas mengajar sebelumnya harus melalui pendidikan tinggi atau 

profesional. Pandangan ini memungkinkan tugas mengajar sebagai profesi yang 

sedang tumbuh. Ornstein, et al, (1984) seperti yang dituangkan dalam buku 

“Profesi Keguruan” oleh Soetjipto, dkk, menyebutkan bahwa pengertian profesi 

disebutkan kira-kira:25 

1. tugas tersebut dilakukan sebagai karier yang akan dilakukan sepanjang 

hayat; 

2. sebelum melakukan pekerjaan diperlukan ilmu dan keterampilan 

tertentu, memerlukan pelatihan khusus dalam jangka waktu tertentu, 

dan tidak setiap orang dengan leluasa dapat melakukannya tanpa 

mengikuti persiapan yang memadai; 

3. memiliki otonomi dalam mengambil keputusan terkait dengan 

tugasnya; tidak diatur oleh pihak lain walaupun dari atasannya; 

4. mempertanggungjawabkan segala sesuatu diakibatkan oleh keputusan 

profesional yang diambilnya;  

5. memiliki komitmen terhadap jabatan dan klien, dan dilakukan dengan 

menggunakan administrasi yang jelas dan mudah; 

6. memiliki organisasi profesi dan asosiasi yang sepenuhnya diatur 

sendiri oleh anggotanya; 

7. memiliki kode etik tersendiri untuk membantu memberikan penjelasan 

riel yang meyakinkan kepada klien atau khalayak ramai; dan 

8. mempunyai status sosial dan gaji yang tinggi bila dibandingkan 

dengan jabatan lainnya. 

 

Jadi jabatan profesi adalah suatu sebutan yang didapat seseorang setelah 

mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan dalam waktu yang cukup lama 

dalam bidang keahlian tertentu. Melalui proses tersebut dia punya kewenangan 

khusus dalam memberikan suatu keputusan mandiri berdasarkan kode etik 

asosiasi yang harus dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Melakukan tugas 

profesi memperoleh posisi yang sangat prestisius dan mendapat imbalan gaji atau 

pembayaran yang tinggi atas jasa profesinya. Karenanya tidak semua pekerjaan 

                                                             
25 Ibid., h. 8 
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yang ditekuni oleh seseorang walaupun sudah cukup lama otomatis disebut 

sebagai tugas profesi. 

Dalam kasus jabatan guru, National Education Association (NEA) (1948) 

merumuskan bahwa jabatan profesi merupakan jabatan yang melibatkan kegiatan 

intelektual, menekuni suatu batang tubuh ilmu tertentu, didahului dengan 

persiapan profesional yang lama, memerlukan pelatihan jabatan yang kontinyu, 

menjanjikan karier bagi anggota secara permanen, mengikuti standar baku mutu 

tersendiri, lebih mementingkan layanan kepada masyarakat dibanding dengan 

mencari keuntungan pribadi, dan memiliki organisasi profesional yang kuat dan 

dapat melakukan kontrol terhadap anggota yang melakukan penyimpangan. 

Pengertian dan persyaratan yang disebutkan di atas kini muncul penanyaan: 

Apakah tugas mengajar atau jabatan guru dapat termasuk jabatan profesi? Bisa 

jadi pertanyaan tersebut memicu adanya jawaban beraneka ragam berdasarkan 

kenyataan yang dialami oleh para guru dan juga berdasarkan konsep profesi itu 

sendiri. Dilihat dari kekuatan kode etik profesi. maka dalam hal ini guru di 

Indonesia belum menunjukkan suatu profesi yang memadai. Kode etik guru 

belum memberi dampak pada pengembangan dan pertumbuhan profesi guru. 

Jika guru melanggar kode etik, tidak ada sanksi profesional dari asosiasi 

guru. Jika guru melanggar aturan, mereka akan menerima sanksi dari lembaga 

yang mempekerjakannya. lni artinya imbalan sebagai penghargaan dan sanksi atas 

pelanggaran tugas sangat tergantung pada lembaga dimana guru bekerja. Namun 

demikian Stinnett, dkk, (1963) menegaskan bahwa jabatan guru telah dianggap 

memenuhi kriteria profesi sebagaimana dibahas tersebut di atas, karena mengajar 



 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TESIS PERLINDUNGAN HUKUM ERICK 
 

 

pasti melibatkan potensi intelektualitas. Bahkan lebih Ianjut disebutkan mengajar 

dapat diamati dan sebagai dasar dari semua jabatan profesional lainnya. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan 

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat 

tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke 

dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. 

Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta tinjauan pustaka. Dilanjutkan 

dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan. 

BAB II adalah bab yang membahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan 

tidak menyenangkan yang dilakukan guru terhadap siswa di seklah. Didalam bab 

ini terdapat beberapa sub bab yaitu: pengekan disiplin terhadap siswa di sekolah, 

aturan serta tata tertib siswa di sekolah, contoh perbuatan tidak menyenangkan di 

sekolah.  

BAB III berisi pembahasan tentang ratio decidendi putusan pengadilan 

terkait penjatuhan pidana terhadap guru sebagai pelaku tindak pidana perbuatan 

tidak menyenangkan kepada siswa dalam rangka penegakan disiplin siswa di 

sekolah. Didalam bab ini juga dianalisis putusan-putusan terkait perbuatan tidak 

menyenangkan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. 

BAB IV merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran dari 

peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah 

diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau 
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solusi yang  diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik 

bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan 

penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


