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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru yang profesional sangat besar peranannya di dalam mempersiapkan sumber

daya manusia yang berkualitas. Salah satu peningkatan profesional tersebut adalah

mendefinisikan kembeli kode etik guru Indonesia yang akan menjadi arah atau pedoman bagi

guru dalam menjalankan tugasnya. Kode etik guru sebenarnya merupakan pedoman bagi guru

untuk tetap profesional.

Penegakan etika jabatan atau profesi menjadi ukuran atas tinggi rendahnya citra,

martabat, wibawa, dan integritas profesi dalam dunia modern atau global. Adanya kode etik

dan penegakkan kode etik guru merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan mutu

pendidikan. Kode etik guru tersebut merupakan standar perilaku guru dalam melaksanakan

profesinya maupun tingkah laku kehidupan pribadinya selama memegang jabatan profesinya.

Implementasi kode etik guru adalah suatu penerapan norma-norma dan asas-asas yang

mengatur sikap dan tingkah laku seorang guru. Kode etik guru diartikan sebagai suatu aturan

tata-susila keguruan yang mengatur sikap dan perilaku sesorang guru baik sikap terhadap

atasan, maupun masyarakat.1 Maksudnya aturan tentang keguruan (yang menyangkut

pekerjaan guru) di lihat dari segi susila. Kode etik ini merupakan kerangka bagi guru dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Menurut penulis, jelaslah bahwa kode etik merupakan suatu pedoman yang harus

dipatuhi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana layaknya seorang guru.

Konsekuensinya, jika seorang guru tidak melaksanakan dan mengamalkan kode etik guru

maka mengakibatkan guru tersebut kehilangan pola umum sebagai guru. Bahkan yang lebih

1Kusnadi, Profesi dan Etika Keguruan, Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau, 2011, hlm : 94
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ironisnya lagi keberhasilan pencapaian program pendidikan yang telah ditetapkan akan sulit

didapatkan, karena guru akan melaksanakan tugasnya tanpa berpijak pada landasan yang

seharusnya dijadikan tumpuan. Oleh karena itu tiada jalan lain bagi guru selain mengamalkan

hal demikian.

Adapun rumusan Kode Etik Guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hasil Kongres PGRI XIII sebagai

berikut :

1. Guru berbakti membina peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia

pembangunan yang ber-Pancasila.

2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan

kebutuhan anak didik masing-masing.

3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak

didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.

4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang

tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun

masyarakat  yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.

6. Guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan

mutu profesinya.

7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan

lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.

8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi

guru profesional sebagai sarana pengabdiannya.
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9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam

bidang pendidikan.2

Kode etik yang diterapkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuok sama dengan

kode etik guru yang ditulis oleh Sardiman dalam bukunya Interaksi dan Motivasi Belajar

Mengajar. Guru harus memiliki latar belakang pendidikan yang memadai terutama tentang

kode etik diharapkan mereka memiliki pengetahuan, pemahaman yang baik dan mampu

menerapkannya dan mengamalkannya serta mempunyai cara yang baik dalam mengamalkan

kode etik tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan ditemukan gejala-gejala sebagai

berikut :

1. Hanya memberi tugas tanpa membimbing siswa.

2. Kurang memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya.

3. Guru ekonomi kurang berkomunikasi dengan orang tua.

4. Guru ekonomi kurang tahu tentang kepribadian siswa.

5. Masih ada guru ekonomi yang tidak bertegur sapa saat di lingkungan sekolah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjut dengan judul : “Implementasi Kode Etik Guru Ekonomi Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Kuok”.

B. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat di dalam judul ini, agar tidak terdapat

kesalahpahaman, maka perlu adanya penegasan istilah yaitu:

1. Implementasi

2Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011,
hlm:152-159
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Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa

perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.3

2. Kode Etik

Kode etik adalah merupakan norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok

tertentu sebagai landasan sikap dan tingkah laku.4Kode etik guru diartikan sebagai suatu

aturan tata-susilakeguruan yang mengatur sikap dan perilaku seorang guru baik sikap

terhadap atasan, peserta didik maupun ,masyarakat.5Maksudnya adalah aturan atau norma

yang telah di tetapkan, setiap guru harus mengetahui aturan dalam berbuat dan bertingkah

laku di sekolah maupun luar sekolah.Implementasi kode etik guru adalah suatu penerapan

norma-norma dan asas-asas yang mengatur sikap dan tingkah laku seorang guru.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa pokok

permasalahan kajian ini adalah implementasi kode etik guru. Berdasarkan persoalan pokok

tersebut, maka persoalan dalam kajian ini dapat dididentifikasikan sebagai berikut

:Implementasi kode etik guru ekonomi belum maksimal.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan pada penelitian ini, maka penulis membatasi

masalah yang akan diteliti adalah implementasi kode etik guru ekonomi belum maksimal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka penulis

merumuskan masalah yaitu : Bagaimana implementasi kode etik guru ekonomi di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Kuok ?

3E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005, hlm : 93
4Nasrul HS, Profesi dan Etika Keguruan, Yokyakarta : Aswaja Pressindo, 2012, hlm : 73
5Kusnadi, Loc.Cit
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kode etik guru

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuok.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk sekolah : sekolah lebih berusaha untuk kedepannya lebih baik.

b. Untuk kepala sekolah : lebih mengawasi majelis guru untuk menerapkan kode etik

guru dengan baik.

c. Untuk guru : supaya guru bisa menerapkan kode etik guru secara maksimal dan

sebagai informasi bahwa pentingnya implementasi kode etik guru.

d. Uutuk penulis : untuk menyelesaikan pendidikan S1.


