
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Karangka Teoritis

1. Pengertian Kode Etik

Ditinjau dari segi etimologi, pengertian kode etik ini telah dibahas  dan

dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mempunyai jalan fikiran yang

berbeda-beda. Namun pada dasarnya mempunyai pengetian yang sama.

Socrates seorang filosof yang hidup di zaman Romawi, yang dianggap

sebagai pencetus pertama dari etika yang mana dia telah menguaraikan etika

secara ilmu tersusun. Malah sampai sekarang perkembangan etika semakin

berkembang, hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena yang

realita dalam masyarakat.

Kode etik guru berasal dari dua kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya

tanda yang desetujui dengan maksud tertentu. Sedangkan Etik itu berasal dari

bahasa yunani yaitu “ethos” yang memiliki arti watak, adab, cara hidup.1

menyatakan bahwa etikanjabatan adalah tata cara akhlak yang harus diikuti

oleh seseorang yang mengaku suatu jabatan. Sadirman A.M,. mengatakan

bahwa etika itu sebagai tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan

ketatasusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.2

1 Syaiful Bahri Djamah, Op-Cit. h. 49
2 Sadirman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 149



Menurut Adi Negoro dalam bukunya Ensiklopedi Umum sebagaimana

yang dikutip oleh Sudarno, dkk, mengemukakan : Etika berasal dari kata

Eticha yang berarti ilmu kesopanan, ilmu kesusilaan. dan kata Ethica (etika,

ethos, adat, budi pekerti, kemanusiaan).3

Hal ini juga menjelaskan bahwa guru diartikan sebagai orang yang

pekerjaannya sebagai pengajar. Sehingga dapat diartikan bahwa kode etik

guru itu ialah sebagai sejumlah nilai dan norma sebagai satu kesatuan yang

menjadi pedoman sikap dan tingkah laku para pejabat yang mengaku

keahliannya dalam menajalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari.4

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kode etik

guru pada dasarnya tidak lain dari sejumlah nilai dan norma yang mengatur

dan mengarahkan tentang bagaimana seorang guru mengekspresikan diri

dengan mempertegas kedudukan dan peranannya sekaligus untuk melindungi

profesinya.5

Sehubungan dengan pembahasan tentang etika yang harus dimiliki

guru, maka Hendiyat Soetopo mengemukakan beberapa etika jabatan guru

sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa
b. Berdisiplin dalam menjalankan tugas-tugas jabatan
c. Bertanggung jawab atas segala tugas yang diembankan kepadanya
d. Beritikat baik dalam melaksanakan jabatannya

3 Sudarno, dkk., Administrasi Supervisi Pendidikan, (Surakarta : Sebelas Maret University
Press, 1989), Cet. II, h. 117.

4 Hadawi Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 118
5 Sadirman A.M, Loc.Cit.



e. Jujur
f. Susila dalam sikap
g. Dapat memegang rasia jabatan
h. Tidak melibatkan diri dalam hal-hal diluar jabatan yang mengganggu

Tugas pokok jabatan
i. Menjunjung tinggi keadilan dan kebesaran dalam melaksanakan tugas
j. Tabah dan sabar dalam melaksanakan tugas
k. Bijaksana dan teliti dalam menyelesaikan segala persoalan
l. Bersedia mengabdi kepada jabatan
m. Rela berkorban untuk kepentingan jabatan
n. Berbudi luhur dan berbaik hati
o. Bersedia bekerja sama dengan rekan-rekan lain
p. Menjaga nama baik sekolah atau tempat dimana ia bekerja
q. Memandang mulia jabatannya
r. Kasih sayang pada rekan-rekan dan anak didik
s. Ramah tamah dalam pergaulan
t. Pakaian bersih, rapi dan sopan sesuai dengan kepribadian bangsa

Indonesia.6

Disamping itu juga Kode etik guru dirumuskan sebagai hasil kongres

PGRI XIII pada 21-25 November 1973 di Jakarta. Tentang rumusan kode etik

guru yang merupakan karangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya ada sembilan, yaitu:

a. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk
manusia pembangunan yang berpancasila

b. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum
sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing

c. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi
tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk
penyalahgunaan

d. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara huungan
dengan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepentingan anak didik

e. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat dilingkungan
sekolah maupun masyarakat luas untuk kepentingan pendidikan

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

6 Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Op-Cit, h. 284



g. Guru menciptakan dan memelihara antara sesama guru baik berdasarkan
lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan

h. Guru bersama-sama memelihara, membina dan meningkatan mutu
organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya

i. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan
pemerintah dalam bidang pendidikan.7

Beradasarkan uraian di atas dapat diketahui kode etik yang harus

dilaksanakan oleh seorang guru dan apabila kode etik itu terlaksana dengan

baik, maka hubungan baik dan interaksi antara guru dengan siswanya dapat

berjalan dengan baik. Selain itu hendaknya hubungan baik dengan sesama

guru, atasan, masyarakat, lingkungan sekolah dan lainnya berjalan dengan

baik juga.

2. Kode Etik Dalam Pendidikan Islam

Kode Etik merupakan Pedoman tingkah laku yang harus di ikuti dan

ditaati oleh anggota- anggota suatu tertentu. Kode Etik  yang tercantum dalam

Kode Etik guru Indonesia merupakan pedoman guru Indonesia dalam

mengabdikan dirinya dengan rasa penuh tanggung jawab. Pengabdian yang

dilakukan guru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, bangsa, negara dan masyarakat. Kode Etik itu dirumuskan berdasar

pada nilai-nilai standar keilmuan dan keahlian.

Para Ulama’ islam memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang

kode etik guru ini, yaitu berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT dan

7 Made Pidarta, Op-Cit, h. 150



bagaimana menjadi Guru yang dapat mensyiarkan agama Islam dan

mencerminkan al-akhlak al-Karimah, diantaranya :

a. Etika Guru Menurut K.H.M Hasyim Asy’ ari

Ada dua puluh etika guru terhadap dirinya sendiri yaitu :

1. Agar selalu istiqomah dalam muraqobah kepada Allah SWT.
2. Senantiasa berlaku Khauf (takut kepada Allah) dalam segala ucapan

dan tindakan.
3. Senantiasa bersikap tenang.
4. Senantiasa bersikap wara’ (meninggalkan perkara syubhat dan

meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat).
5. Selalu bersikaf tawadlu’ (merendahkan diri terhadap mahluk dan

melembutkan diri kepada mereka, atau patuh kepada kebenaran, dan
tidak berpaling kepada hikmah, hukum dan kebijaksanaan).

6. Selalu khusyu’ kepada Allah SWT.
7. Menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala

keadaan.
8. Tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai

keuntungan duniawi.
9. Tidak diskriminatif terhadap murid.
10. Bersikap zuhud dalam urusan dunia sebatas apa yang ia butuhkan.
11. Menjauhkan diri dari tempat yang rendah dan hina menurut manusia.
12. Menjauhkan diri dari tempat-tempat kotor dan maksiat.
13. Agar selalu menjaga siar-siar islam dan zahir-zahir hukum, seperti

shalat berjamaan di masjid.
14. Menegakkan sunnah-sunnah dan menghapus segala hal yang

mengandung unsur bid’ah.
15. Membiasakan melakukan hal sunnah yang bersifat syari’at.
16. Bergaul dengan ahlak yang baik.
17. Membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak yang jelek dan

dilanjutkan dengan perbuatan yang baik.
18. Senantiasa bersemangat untuk mengembangkan ilmu dan bersungguh-

sungguh dalam setiap aktivitas ibadah.
19. Tidak boleh membeda-bedakan status, nasab, dan usia dalam

mengambil hikmah dari semua orang.
20. Membiasakan diri untuk menyusun atau merangkum.8

8 DR.H. Samsul Rizal, M.A. Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta : Ciputat Pers.. 2002), h.  167



b. Etika Guru Menurut K.H. Ahmad Dahlan

Syarat-syarat guru adalah sebagai berikut :

1. Muslim
2. Mempunyai kemampuan dan kecakapan yang diperlukan
3. Anggota/calon anggota/simpatisan organisasi (muhammadiyah atau

aisyiyah).
4. Loyal terhadap persyarikatan dan perguruan.
5. Berjanji untuk memenuhi persyaratan khusus yang dimufakati

bersama antara yang bersangkutan dengan bagian pendidikan dan
pengajaran.9

c. Etika Guru menurut K.H. Imam Zarkasyi

Mengingat pentingnya tugas guru, maka guru harus memiliki sifat

khusus yang memungkinkan pelaksanaan tugasnya dengan cara sebaik

mungkin, sifat itu bertalian dengan fisik, intelektual dan moral, yaitu :

1. Mempunyai akhlak yang mulia dan bebas dari perbuatan buruk
2. Mempunyai niat dengan penuh keikhlasan dalam pekerjaannya dan

bersungguh-sungguh dalam tugasnya.
3. Sehat badan, kuat jasmani dan pikirannya.
4. Suci dari cacat badan yang merendahkan (martabat guru)
5. Mengetahui dasar pendidikan dan metode mengajar.
6. Mengetahui ilmu jiwa (psikologi)
7. Penuh bacaan dengan berbagai refrensi/literatur, sehingga

menjadikannya orang yang menguasai materi.
8. Cakap dalam memilih materi yang terpercaya kebenarannya, relevan

dengan zaman dan kemampuan murid.
9. Cakap dalam menyusun materi secara logis dan tertulis dalam buku

persiapan mengajar.
10. Mampu mentransformasi pengetahuan kepada pikiran murid dan

sekaligus pemahamannya.
11. Bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, senang dan giat dalam

melaksanakan tugasnya.
12. Berair muka yang jernih (tidak murung dan kerut) dengan penuh kasih

sayang dan baik dalam perlakuannya.

9 Dikutip Dari Modul Bahan Ajar Etika Profesi Dual Mode Syistem-Fakultas Tarbiyah Iain
Mataram Tahun 2009



13. Mempunyai persiapan dan kesiapan dalam tugasnya dan cakap dalam
membangkitkan murid dengan penuh kasih sayang.

14. Mampu membangkitkan kreatifitas murid dengan berbagai ilmu dan
seni.

15. Mampu memberikan kerinduan murid dalam pelajaran.
16. Mampu dalam menguasai kelas dan dapat menjalin jalinan rohani

(psikolgis) antara mudarris dan murid.
17. Bertindak bijaksana dan adil dalam melakukan hukuman/sanksi

terhadap murid.
18. Matanya harus selalu awas, penuh perhatian dan cukup keberanian.
19. Bersifat sabar, penuh kasih sayang terhadap murid.
20. Suaranya harus jelas dan terang, berwibawa dan membekas dalam

jiwa.
21. Mengerti tujuan masing-masing pelajaran dan mengetahui pokok-

pokok penting dalam pelajaran.
22. Mejaga kebersihan badan dan pakaiannya.10

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang sudah pernah membahas tentang kode etik guru di

antaranya adalah:

1. Mugi Setiyowati (2006) dengan judul “Pengalaman Kode Etik Guru-guru di

Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.” Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa pengalaman kode etik guru Madrasah Tsanawiyah Al-

Muttaqin Pekanbaru dikategorikan baik.

2. Sumarwiyah (2007) dengan judul “Pelaksanaan Kode Etik Guru Oleh Guru

Pendidikan Agama Islam Dalam Kegiatan Pembelajaran di MTs Al-

Islamiyah Desa Kampung Baru Ukui Kabupaten Pelalawan”. Hasil

10 Harun, Nasution, dkk.. KH. Imam Zarkasyi dalam Ensiklopedi Islam di Indonesia Jilid I.(
Jakarta: Departemen Agama, 1988), h. 214



penelitian tersebut menunjukkan bahwa guru pendidikan agama islam

terhadap pelaksanaan kode etik guru dikategorikan kurang baik.

Dari penelaahan terhadap penelitian-penelitian diatas, terlihat bahwa para

penulis telah berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan

kode etik. Akan tetapi, penelitian tentang pelaksanaan kode etik guru di SMA

Negeri 12 Pekanbaru, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti,

berdasarkan fakta-fakta itulah penulis melakukan penelitian ini.

C. Konsep Operasional

Dalam hal konsep operasional dapat diartikan sebagai konsep yang

digunakan untuk memberi batasan-batasan terhadap karangka teori. Hal ini

sangatlah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep

yang perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini. Oprasional itu sendiri adalah

definisi yang didasari atas sifat-sifat yang diamati.11

Dari kejelasan karangka teoritis yang telah dikemukakan, maka dapat di

rumuskan beberapa konsep operasional di bawah ini. Seningga pelaksanaan kode

etik guru dikatakan baik apabila sesuai dengan indikator-indikator sebagai

berikut:

1. Guru datang sekolah sesuai waktu yang telah di atur oleh sekolah tersebut

2. Guru memiliki sifat yang adil dalam semua tindakan

11 UU. Hamidi dan Edi Yusrianto, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: Bidik Kreatif Press,
2003), h. 33



3. Guru bersikap ramah dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

berkonsultasi tentang masalah mereka.

4. Guru saling bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa untuk

mengetahui keadaan siswa.

5. Dalam mengajar guru menggunakan metode yang berwariasi dan mengajak

siswa aktif dalam belajar.

6. Guru memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang mendapatkan

nilai rendah.

7. Komunikasi guru dengan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah

dilandaskan pada kasih sayang.

8. Guru selalu menutup setiap akhir kegiatan belajar mengajar dengan do’a.

9. Guru menghargai sikap, pendapat dan pandangan semua orang terutama

siswa

10. Guru memakai pakaian yang rapi

11. Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian.

12. Guru menciptakan dan memelihara antara sesama guru baik berdasarkan

lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.

13. Guru bersama-sama memelihara, membina dan meningkatan mutu

organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya.


