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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era perkembangan revolusi industri 4.0 memberikan tantangan bagi 

dunia pendidikan dalam menyelaraskan karakter berbasis kearifan lokal, agar 

budaya tidak tergerus oleh kecanggihan teknologi ditentukan oleh disiplinnya 

setiap warga negara yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan 

Adat Istiadat yang berlaku, dengan adanya disiplin terhadap Peraturan  

Perundang-Undangan sangat ditentukan oleh unsur-unsur moral, norma, etika 

dan sopan santun setiap warga negara. Menurut Mudlofir (2014:51-52) moral 

itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, norma – norma 

atau nilai-nilai di dalam moral selain sebagai standar ukur normatif bagi 

perilaku sekaligus sebagai perintah seseorang atau kelompok. Menurut 

Mudlofir (2014:50-51) etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan 

mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai serta kebiasaan-

kebiasaan dan pandangan moral secara kritis. 

Beban guru semakin berat, jika dibandingkan sebelum adanya Undang-

undang dan Dosen. Guru bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk 

mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang 

kehidupan. Pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan 

peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar 

dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa 

yang akan datang. Dengan tugas pelaksanaan guru secara profesional dapat 

mewujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan 

dihormati. 

Saat ini profesi guru juga dihadapkan pada tantangan yang semakin 

kompleks, seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat yang 

secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan hukum terhadap anak, 

termasuk anak didik. Namun di sisi lain, perlindungan hukum terhadap 
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profesi guru juga diperhatikan. Akhir-akhir ini media sosial sering ramai 

dengan diberitakan seorang guru yang diadukan oleh peserta didik kepada 

orang tua peserta didik karena telah melanggar beberapa kekerasan fisik 

terhadap tenaga pendidik, juga berita yang telah dianiaya dan dikeroyok 

peserta didik. 

Guru dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat menyelaraskan 

karakter berbasis kearifan lokal, agar budaya tidak tergerus oleh kecanggihan 

teknologi. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasai peserta didik pada jalur pendidikan formal (Mudlofir, 2012: 

119-120). 

Guru Profesional adalah guru yang memiliki keahlian serta kemampuan 

mumpuni, bukan hanya ahli tapi bisa melaksanakannya dengan baik dan 

sempurna. Sesuai dengan prinsip islami hadits Rasulullah SAW menyatakan 

artinya “Apabila sesuatu pekerjaan tidak diberikan kepada ahlinya, lihatlah 

kehancuran” (Fathurrohman dan Suryana, 2012:2). 

Guru profesional secara formal disyaratkan memenuhi kualifikasi 

akademik minimum dan bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi 

kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya 

secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembang 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 Guru salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa 

yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas saja melainkan juga dari 

tata cara berperilaku dalam masyarakat, oleh karena itu tugas yang diemban 

guru tidaklah mudah, dimana guru merupakan panutan untuk peserta didik 

dalam mengamalkan ilmu dan moral yang baik yang pantas untuk di tiru 

peserta didik. Guru memegang peran yang sangat menentukan dalam 

tercapainya tujuan pendidikan karena bagaimanapun hebat dan canggihnya 
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teknologi sosial media yang digunakan tanpa didukung oleh kemampuan 

guru atau tenaga pendidik dalam menguasai teknologi tidak akan mampu 

mencapai tujuan pendidikan yang maksimal untuk peserta didik. 

Sebagaimana beban berat yang diemban oleh guru diamanatkan Pasal 3 UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan 

pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta perdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berkahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Tugas guru sebagai suatu profesi, menuntut kepada guru untuk 

mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru 

sebagai profesi. Tugas guru sebagai pendidik, meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Sekolah merupakan 

tempat dimana peserta didik menghabiskan sebagian waktu dan tempat yang 

sangat tepat untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Dalam 

melaksanakan pengembangan diri yang berarah pada dunia pendidikan 

seperti kemampuan diri, kehormatan berpengetahuan dan santun bukanlah hal 

yang mudah. Proses tersebut belum tentu peserta didik betul-betul 

menghayatinya dan menerapkan dalam pribadi masing-masing. Dunia 

pendidikan senantiasa di tantang oleh suatu fenomena menurunnya budi 

pekerti sebagian peserta didik akhir-akhir ini. Dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih mengakibatkan 

banyak perubahan dalam sistem pendidikan. 

Guru yang menjadi salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang 

guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan selalu 

berpegang teguh pada etika kerja, merdeka (bebas dari tekanan pihak luar), 

produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap melakukan pelayanan prima 

berdasarkan kaidah ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, 



4 
 

 
 

pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif. Selain itu, guru 

profesional dituntut untuk memiliki tiga kemampuan. Pertama, kemampuan 

kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, media, dan mampu 

merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Kedua, 

kemampuan afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga 

perilakunya sehingga akan mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh 

siswanya. Ketiga, kemampuan psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki 

pengetahuan dan pengetahuan dalam mengimplementasikan ilmu yang 

dimiliki dalam kehidupan sehari-hari (Jihad, 2013:4) 

Profesionalisme guru memiliki posisi sentral dan strategis. Karena 

posisinya tersebut, baik dari kepentingan pendidikan nasional maupun tugas 

fungsional guru, semuanya menuntut agar pendidikan dilaksanakan secara 

profesional. Pembahasan tentang guru profesional terkait dengan beberapa 

istilah, yaitu profesi, profesional itu sendiri, profesionalisme, profesionalisasi, 

dan profesionalitas.  

Profesi adalah pernyataan pengabdian pada suatu pekerjaan atau jabatan 

dimana pekerjaan atau jabatan tersebut menuntut keahlian, tanggung jawab, 

dan kesetiaan terhadap profesi. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan 

oleh sembarang orang. Profesional menunjuk pada orang atau penampilan 

seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Profesionalisasi 

menggambarkan proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalu 

pendidikan. Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang 

sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi 

yang menyangkut sikap, komitmen, dan kode etik Hendri (2010). 

Bunyamin (2016) menyatakan bahwa posisi guru, sebagai elemen 

profesional, harus ditingkatkan dan ditingkatkan perannya sebagai agen 

proses belajar-mengajar di sekolah. Peran ini juga akan fokus pada 

peningkatan kualitas pendidikan di tingkat nasional serta sumber daya 

manusia Indonesia secara umum.   

Guru profesional tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas 

yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Dengan 
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keahliannya itu seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik pribadi 

maupun sebagai pemangku profesinya. Disamping dengan keahliannya, 

sosok profesional guru ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam 

melaksanakan seluruh pengabdiannya profesionalnya hendaknya mampu 

memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta 

didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru 

profesional mempunyai tanggung jawab sosial, intelektual, moral dan 

spiritual. 

Guru profesional memiliki tanggung jawab sosial, intelektual, moral, 

dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami 

dirinya, mengelola dirinya, mengedalikan dirinya, menghargai serta 

mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui 

kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaksi yang 

efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai 

perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang 

tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui 

penampilan guru sebagai makhluk yang beragama yang perilakunya 

senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral. 

Berjalannya suatu pendidikan yang sehat dimana pendidikan sekolah 

menanamkan semangat disiplin dan rasa hormat terhadap peraturan-peraturan 

supaya peserta didik menaati kaidah peraturan yang harus di hormati, dimana 

kaidah itu ditanamkan hanya melalui guru. Melalui guru peserta didik dapat 

mencerna dan menaati berbagai kaidah-kaidah peraturan yang berharga dan 

patut dihormati. Tujuan dari penerapan hukum disiplin yang di sampaikan 

oleh guru di sekolah bukanlah semata-mata untuk mengancam peserta didik 

yang berhubungan dengan moral, akan tetapi hukuman disiplin memiliki 

fungsi sebagai alat ukur pengetahuan yang mendidik untuk peserta didik 

terhadap sadar moral. 

Pendidikan yang maju saat ini serta penanaman moral yang ditanamkan 

oleh guru saat ini tidaklah semua peseta didik mau memahami dan 
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menerapkan akhak pribadi yang baik terdahap masyarakat. Bahkan tidak 

semua anak didik menghormati gurunya layaknya menghormati dan 

mematuhi orang tuanya sendiri. Meskipun kebudayaan dan tata krama di 

Indonesia adalah menghormati orang yang lebih tua, tetap saja ada peserta 

didik yang melanggarnya. Seperti halnya tidur, makan, mengobrol saat guru 

sedang menjelaskan kemudian berbicara dan berperilaku yang tidak sopan 

terhadap guru merupakan salah satu perbuatan yang tidak menghormati guru. 

Guru harus mencegah melemahnya moral peserta didik dengan 

menyampaikan hukuman yang tepat untuk peserta didik yang melanggar 

peraturan yang ada di sekolah. Tetapi bukan hukuman yang melanggar suatu 

hukuman pidana, seperti halnya menyuruh hormat bendera, scot jump, 

dijewer, keliling lapang dan lain sebaagainya karena hukuman tersebut 

merupakan tindakan yang tidak menghormati dan mengharagai martabat anak 

makan fenomena tersebut membuat pendidikan guru terhadap peserta didik 

tidak menjadi maksimal. Dengan demikian kondisi ini membuat merosotnya 

kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan 

suatu media atau sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa 

bangsa ini menuju ke arah pendidikan yang lebih baik terhadap merosotnya 

mutu pendidikan yang berdampak terhadap prestasi anak bangsa dalam 

memajukan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. 

McKenzie et all (2013) menyatakan bahwa sangatlah penting mengakui 

kedalaman dan sifat dari masalah yang dihadapi pendidikan. Dan dalam 

proses mencoba untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah atau 

tantangan yang dihadapi harus memastikan bahwa tidak menghancurkan 

moral guru, karena ini akan berdampak negatif pada profesi guru. Pihak yang 

terkait juga harus menyadari bahwa bagaimana memperlakukan guru hari ini 

mungkin berdampak pada profesi besok. Dan, yang penting adalah profesi 

guru tidak diperlakukan sebagai pekerjaan yang tidak stabil karena ini dapat 

mengancam dan akhirnya menakuti calon guru yang hebat. 

McKenzie et all (2013) menyimpulkan bahwa alih-alih melaksanakan 

PHK guru karena keterbatasan anggaran, pemerintah harus 
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mempertimbangkan cara lain seperti penempatan kembali guru ke sekolah-

sekolah yang kekurangan staf. Langkah ini setidaknya akan mencegah profesi 

guru dipandang tidak stabil. Selain itu, kami percaya bahwa PHK guru yang 

didasarkan pada senioritas tidak ada gunanya karena mereka akan mengarah 

pada profesi mandul dengan sedikit jika sama sekali senior untuk mentor 

guru pemula yang masuk. Tidak ada salahnya evaluasi guru selama itu 

dilakukan dengan tepat. Kondisi sekolah yang keras dan tidak bersahabat 

yang berkelanjutan sama menyakiti orang yang sama, anak-anak, kami 

berpendapat bahwa kami melindungi. Terakhir, para guru perlu didukung 

dengan segala cara yang mungkin, karena tanpa dukungan itu, tidak mungkin 

mereka akan berhasil dalam misi mereka untuk mendidik warga negara masa 

depan. 

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di 

dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. 

Dikatakan sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu 

jaminan untuk keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. 

Republik Indonesia yang merupakan negara yang berlandaskan hukum 

masalah perlindungan diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

alinea ke-4 yang berbunyi”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itu 

tujuan tersebut harus diwujudkan demi terwujudkan tujuan negara yang 

sesungguhnya. 

Perlindungan profesional guru merupakan perlindungan terhadap harkat 

dan martabat guru sebagai profesi yang mulia dan terhormat, melindungi hak-

hak guru sebagai perkerja profesional yang menjalankan profesi sebagai 

pendidik, antara lain meliputi ; perlindungan terhadap pemutusan hubungan 

kerja (PHK) dan imbalan yang tidak wajar, perlindungan kebebasan guru 

dalam proses pendidikan dan tindak pelecehan, atau jaminan keselamatan dan 

rasa aman, perlindungan atas kebebasan guru dalam berorganisasi berkumpul 

dan terlibat dalam kebijakan pendidikan (Mustofa, 2019:65). 
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Salah satu contoh kasus yaitu Guru SMK Gajah Mungkur (GM) 1 

Wuryantoro berinisial M yang dilaporkan menganiaya muridnya dikarenakan 

murid tersebut melanggar disiplin saat upacara bendera Sulistyowati (2011). 

Beberapa contoh kasus lainnya adalah kasus Samhudi yang dilaporkan oleh 

wali murid, guru SMP Raden Rahmat, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, 

Jawa Timur, divonis delapan bulan penjara dengan masa percobaan enam 

bulan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Samhudi 

merupakan terdakwa atas kasus guru mencubit siswa yang bikin heboh dunia 

pendidikan. Atas vonis majelis hakim tersebut, belum mengambil langkah 

hukum selanjutnya atau masih pikir-pikir. Menurut  Ketua Majelis Hakim, 

Rini Sesuni, terdakwa terbukti melanggar Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis memiliki pertimbangan 

tersendiri, sehingga vonis hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 6 

bulan penjara Robertus (2016).  

Dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat bagaimana perbuatan 

pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru berujung pada dilaporkannya 

guru tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal apa yang dilakukan oleh 

guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada peserta didik. Hal 

ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi  sangat pasif dan menjadi 

sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, 

dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru 

tersebut memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak 

murid. Sehingga guru apabila seorang peserta didik melakukan beberapa 

pelanggaran terhadap peraturan di sekolah cenderung melakukan pembiaran 

terhadap peserta didik tersebut. Pada saat ini guru seperti kehilangan 

kewenangannya di sekolah dalam melakukan pengajaran dan seperti acuh 

terhadap tingkah laku siswa di sekolah. Efeknya sangat jelas ketika hal 

tersebut berimbas kepada sikap, perilaku, dan moral peserta didik dalam 

kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru, siswa melakukan 
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aksi ugal-ugalan dijalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun 

dalam kesehariannya. 

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru. Perlindungan 

hukum merupakan upaya guru agar terlindungi haknya. Dengan demikian, 

dalam KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan 

memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat 

martabatnya. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas 

keseimbangan yang telah digariskan KUHP sehingga tidak mengorbankan 

kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Untuk melindungi 

pendidik, guru/dosen dalam menjalankan tugas luhurnya tersebut, 

pembangunan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru 

dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 juga membawa konsekuensi atau 

implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga 

kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas hak atas hasil kekayaan intelektual. 

Kekuatan dan semangat dalam penyelenggaraan pendidikan juga 

semakin bertambah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap bisa 

menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang 

berbeda antara guru negeri dengan swasta. Dalam Pasal 36 menyebutkan : 

pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib 

memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanan tugas. Walaupun 

keberadaan Undang-Undang terkesan lebih pada kekuatan hukum atas 

peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi 

guru seringkali lepas dari perhatian.  

Hak guru dalam memperoleh suatu perlindungan dalam melaksanakan 

tugas dan hak atas kekayaan intelektual terdapat pada Pasal 39 UU Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bagian 7 tentang perlindungan 

disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada 
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guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini : Pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan 

wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;  

Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi 

dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; Perlindungan hukum 

mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 

diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, 

orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain; Perlindungan 

profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, 

pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam 

melaksanakan tugas; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 

mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, 

kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan 

lingkungan kerja atau resiko lain. 

Proses pendidikan yang seharusnya meliputi tiga ranah, yaitu sikap, 

pengetahuan dan keterampilan, lebih mendominan pada ranah pengetahuan. 

Akibatnya, banyak anak pintar tapi sikap dan perilakunya kurang baik, 

dengan jumlah kenaikan remaja yang semakin meningkat dan semakin 

mengkhawatirkan bahkan sudah masuk di kategori tindakan kriminalitas. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud 

harus segera merealisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan 

tugas guru merasa nyaman, dan tentram, serta tidak mudah dikriminalisasi. 

Tidak dapat dipungkiri lagi banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru 

membuat tenaga pendidik menjadi was-was ketika akan memberikan sanksi 

pelanggaran terhadap peserta didiknya karena khawatir melanggar undang-

undang perlindungan anak. Akibatnya guru menjadi masa bodoh ketika 

melihat ada siswa yang melanggar disiplin. Hal tersebut tentunya tidak dapat 

dibiarkan. Harus ada tindakan atau kebijakan mengenai hal tersebut, supaya 
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tidak ada titik kesalahan yang terpusat hanya kepada tenaga pendidik, karena 

tidak semua kesalahan berada pada tenaga pendidik melainkan peserta didik. 

Dari pemaparan di atas penulis ingin mengetahui pentingnya hukum 

perlindungan guru dalam dunia pendikan sekarang ini. Sebagai bentuk 

kepedulian terhadap perkembangan dunia pendidikan dan kenyamanan guru 

dalam menjalankan tugas profesional, peneliti tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Perlindungan Guru Sekolah 

Negeri Dalam Menjalankan Tugas Profesional Di SMA Negeri 2 Pacitan” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan  

   beberapa masalah diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi pemahaman para guru terhadap Perlindungan 

Guru Sekolah Negeri dalam Menjalankan Tugas Profesional? 

2. Bagaimana deskripsi penerapan Perlindungan Guru Sekolah Negeri 

dalam Menjalankan Tugas Profesional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman para guru terhadap Perlindungan 

Guru Sekolah Negeri dalam Menjalankan Tugas Profesional. 

2. Untuk mendeskripsikan penerapan Perlindungan Guru Sekolah Negeri 

dalam Menjalankan Tugas Profesional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, penulis berharap penelitian  

     ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yang meliputi : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan     

tentang penerapan Perlindungan Guru Sekolah Negeri dalam 

Menjalankan Tugas Profesional yang dapat diketahui efektifitasnya 
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dalam proses menjalankan tugas, serta peneliti dapat memberikan 

sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan bidang 

pendidikan terutama pada perlindungan terhadap guru. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis  

 Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas 

proses mengajar dengan penerapan Perlindungan Guru Sekolah 

Negeri dalam Menjalankan Tugas Profesional. Serta 

memberikan pengalaman langsung bagi peneliti sebagai calon 

guru dalam memahami Perlindungan Guru Sekolah Negeri yang 

mengerti peraturan-peraturan dalam menjalankan tugas yang 

profesional terhadap peserta didiknya, serta implementasinya di 

sekolah maupun di lapangan. Sebagai sarana belajar untuk 

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun 

langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati 

apakah kebijakan perlindungan hukum terhadap praktik 

mengajar guru selama ini sudah efektif dan efisien. 

 

b. Bagi Guru 

 Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk perbaikan guru dalam menjalankan tugas 

profesionalnya kepada siswa dengan mempertimbangkan 

peraturan-peraturan perlindungan guru yang baik secara umum. 

Dan juga sebagai sumber informasi mengenai kebijakan 

perlindungan hukum terhadap praktik mengajar guru yang sudah 

ada. 
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c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

sejenisnya, pada khususnya yang membahas tentang 

Perlindungan Guru Sekolah Negeri dalam Menjalankan Tugas 

Profesional, serta menambah wawasan dan pengetahuan secara 

umum mengenai hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


