
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

 

 

Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pemahaman Guru Tentang 

UU Perlindungan Anak pada Siswa (Studi pada Guru SD Negeri 2 Waringinsari 

Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu)”. Sebagai bahan 

pertimbangan maka penulis mencantumkan beberapa referensi dalam penulisan 

skripsi, yaitu : 

Pada skripsi Maulida Fitri wisuda (2011) yang berjudul “Pemahaman Masyarakat 

Terhadap Komunikasi Simbolik Dalam Simbol Payung Adat pada Masyarakat 

Adat Megou Pak Lampung Pepadun Tulangbawang (Studi pada Masyarakat Suku 

Lampung Buai Bulan Desa Lingai, Kecamatan Menggala, Kabupaten 

Tulangbawang)”. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa masyarakat adat 

Megou Pak yang tinggal di Desa Lingai Kabupaten Tulangbawang, memahami 

makna simbolik dari ketiga warna simbol payung adat Megou Pak Tulangbawang, 

yaitu payung putih (Penyeimbang Marga), payung kuning (Penyeimbang Tiyuh), 

dan payung merah (Penyeimbang Suku). Hal ini dapat dilihat dari makna simbolik 

dalam payung adat diterapkan pada amsyarakat adat melalui turun-menurun dan 

selalu diwariskan pada keturunan terutama laki-laki disetiap keluarga yang 

menjadi penerus kestrataan penyeimbangnya, kepedulian dan keikutsertaan dari 
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masyarakat adat itu sendiri yang dapat mempertahankan dan menjaga kebudayaan 

yang diwariskan dari nenek moyang. 

Peneliti terdahulu ini memiliki konteks atau jenis yang sama dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu pemahaman. Perbedaannya terletak pada teori dan 

objek penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah teori 

interaksi simbolik dan objek penelitian terdahulu adalah pemahaman masyarakat 

terhadap komunikasi simbolik dalam simbol payung adat. Sedangkan teori yang 

digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah teori kepribadian 

implisit dan teori penetrasi sosial dan objek penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah pemahaman guru tentang UU perlindungan anak pasal 2. 

Selanjutnya pada skripsi Adhika Pertiwi wisuda (2012) yang berjudul 

“Pemahaman Jurnalis Mengenai Konsep Jurnalisme Bencana”. Berdasarkan 

penelitian tersebut diketahui bahwa jurnalis sudah memahami konsep jurnalisme 

bencana meski tidak menyeluruh. Pemahaman jurnalis diukur dari kemampuan 

jurnalis untuk menerjemahkan, menginterpretasi, dan menyimpulkan prinsip-

prinsip dalam jurnalisme bencana. Jurnalis memahami prinsip-prinsip peliputan 

dalam peristiwa bencana. Jurnalis memahami prinsip-prinsip peliputan dalam 

peristiwa bencana, yaitu prinsip akurasi, pemberian porsi pemberitaan untuk 

menampung suara korban, mengangkat aspek human element, dan pemberitaan 

mengenai sisi lain peristiwa bencana. Hanya saja jurnalis masih belum memahami 

prinsip peliputan yang menekankan perspektif kemanusiaan dalam pemberitaan 

bencana. 
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Peneliti terdahulu ini memiliki konteks atau jenis yang sama dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu pemahaman. Perbedaannya terletak pada teori dan 

objek penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah teori 

konsep diri dan objek penelitian terdahulu adalah para jurnalis bencana dari media 

cetak, media televisi, dan media online. Sedangkan teori yang digunakan pada 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah teori kepribadian implisit dan teori 

penetrasi sosial dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

pemahaman guru tentang UU perlindungan anak pasal 2. 

Selain itu, pada skripsi Zakiyah wisuda (2013) yang berjudul “Pemahaman Nilai-

Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar 

Bambu Kuning Bandar Lampung)”. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui 

bahwa pemahaman pedagang terhadap nilai-nilai syari’ah serta perilakunya dalam 

berdagang memiliki pemahaman serta perilaku yang beragam. Pandangan yang 

beragam terkait perdagangan di mata Islam, serta pemahaman dan perilaku yang 

berbeda-beda yang ditunjukkan oleh para pedagang di Pasar Bambu Kuning 

Bandar Lampung. Pemahaman nilai-nilai syari’ah terhadap perilaku berdagang di 

Pasar Bambu Kuning memiliki pemahaman yang cukup baik, diantaranya yaitu 

tentang perdagangan di dalam agama Islam, para informan menyebutkan bahwa 

perdagangan di dalam Islam adalah suatu kebolehan, dan bahkan sangat 

dianjurkan. Namun menurut mereka di dalam berdagang harus tetap 

memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. 
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Peneliti terdahulu ini memiliki konteks atau jenis yang sama dengan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu pemahaman. Perbedaannya terletak pada teori dan 

objek penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah teori 

persepsi dan objek penelitian terdahulu adalah pemahaman para pedagang 

terhadap nilai-nilai syari’ah Islam. Sedangkan teori yang digunakan pada 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah teori kepribadian implisit dan teori 

penetrasi sosial dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

pemahaman guru tentang UU perlindungan anak pasal 2. 
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2.2 Tinjauan Tentang Komunikasi 

2.2.1 Pengertian Komunikasi 

Pengertian kata komunikasi itu sendiri berasal dari perkataan bahasa latin : 

communicatio yang berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran pikiran”. Menurut 

Rosadi Ruslan (1997:77), dalam suatu proses komunikasi haruslah terdapat unsur-

unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau pengertian, 

antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan (penerima pesan). 

Menurut Soewarno (2001:95), komunikasi adalah perpindahan informasi dari 

seseorang kepada orang lain melalui isyarat-isyarat, tanda-tanda atau simbol-

simbol dengan bahasa yang dipahami dan dapat dimengerti. Dengan kata lain, 

komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan ide atau message sehingga 

si penerima komunikasi mengerti maksud berita tersebut, apabila tidak mengerti 

maka komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. 

Komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan manusia untuk 

berinteraksi. Komunikasi memberikan landasan dasar bagi manusia untuk hidup 

secara sosial dan bermasyarakat. Menurut Mulyana (2001:41), kata komunikasi 

atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin  communis yang 

berarti “sama”, communico, communicatio, dan communicare yang berarti 

“membuat sama” (to make common). Komunikasi menyarankan bahwa suatu 

pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. 
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Menurut pendapat Dephari dalam Widjaja (1986:2), komunikasi adalah proses 

penyampaian gagasan, pesan harapan yang disampaikan dengan menggunakan 

lambang-lambang tertentu yang mengandung suatu maksud tertentu pula. 

Penyampaian pesan yang ditujukan kepada penerima pesan (komunikan) 

dimaksud untuk mencapai kebersamaan. 

Menurut H.A.W Widjaja (2000:13), komunikasi diartikan sebagai hubungan atau 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan atau diartikan pula 

sebagai saling tukar-menukar pendapat. Komunikasi dapat pula diartikan sebagai 

hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok. 

Sedangkan menurut Charles H. Colley dalam Sunarjo dan Djonaisih (1983:12), 

komunikasi diartikan sebagai suatu mekanisme hubungan antara manusia yang 

mengembangkan semua lambang dan pikiran yang sama dengan arti yang 

menyertainya, melalui keleluasaan (space) serta menyediakan tepat pada 

waktunya. 

Sementara menurut Mulyana (2001:13), komunikasi merupakan proses 

interaksional yang menunjukkan adanya proses interaksi antar manusia yang 

melakukan proses komunikasi. Dalam interaksi tersebut terdapat pertukaran pesan 

dengan menggunakan lambang-lambang tertentu dari penyampaian pesan atau 

komunikator kepada penerima pesan atau komunikan, dengan tujuan untuk 

menciptakan kesamaan makna antar belah pihak. 

Menurut Effendy (2003:28), komunikasi adalah proses penyampaian pernyataan 

antara manusia yang dinyatakan dari hasil pikiran atau perasaan seseorang kepada 

orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya. Selanjutnya 
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sekelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi 

antar manusia (Human Communicatio), memberikan pengertian komunikasi yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungan dengan : 

1. Membangun hubungan antar sesama 

2. Melalui pertukaran informasi 

3. Untuk mengungkapkan sikap dan tingkah laku orang lain 

4. Berusaha mengubah tingkah laku 

Berdasarkan pengertian-pengertian dari beberapa ahli di atas maka diambil 

kesimpulan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan 

dari komunikator ke komunikan dimana dalam prosesnya akan menimbulkan efek 

berupa mengubah dan mempengaruhi perilaku orang lain sehingga timbul saling 

pengertian diantara orang-orang tersebut. Komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota 

masyarakat. Manusia diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan antar 

manusia, sebab berkomunikasi memberikan pengaruh langsung pada struktur 

keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat, jelas bahwa komunikasi 

merupakan faktor yang mutlak dan harus dilaksanakan oleh setiap orang. 

 

2.2.2 Proses Komunikasi 

Pada dasarnya proses komunikasi adalah proses penyampaian pemikiran atau 

gagasan seseorang kepada orang lain. Menurut Lasswel dalam Sendjaja 

(1999:22), menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban 

dari pertanyaan yang diajukan itu, yaitu : 
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1. Komunikator (siapa yang mengatakan?) 

2. Pesan (mengatakan apa?) 

3. Media (melalui saluran/chanel/media apa?) 

4. Komunikan (kepada siapa?) 

5. Efek (dengan dampak/efek apa?) 

 

Jadi beradasarkan paradigma Laswell tersebut, secara sederhana proses 

komunikasi adalah komunikator membentuk pesan dan menyampaikannya 

melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek 

tertentu. 

Menurut Charnley dalam Rosady (1997:650), ada 5 komponen yang berperan 

dalam proses komunikasi yang terjadi pada proses penyampaian pesan tersebut, 

yaitu : 

1. Sumber (source), yaitu adanya suatu ide atau peristiwa yang akan 

disampaikan. 

2. Komunikator (encoder), yaitu orang atau lembaga yang hendak 

menyampaikan pesan dari sumber pesan. 

3. Pesan (message), yaitu pernyataan yang berisi lambang-lambang yang 

mengandung arti dan makna. 

4. Komunikan (decoder), yaitu sasaran dari pesan yang disampaikan 

komunikator. 

5. Tujuan (destination), yaitu hal yang diinginkan dari pesan yag disampaikan 

berupa efek tertentu. 
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2.2.3 Fungsi Komunikasi 

 

Menurut William I. Gorden dalam Mulyana (2005:5-30), mengkategorikan fungsi 

komunikasi menjadi empat, yaitu : 

1. Sebagai Komunikasi Sosial 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan 

bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi 

diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar 

dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat 

menghibur, dan memupuk hubungan-hubungan orang lain. Melalui 

komunikasi, kita bekerjasama dengan anggota masyarakat (keluarga, 

kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, desa, negara secara keseluruhan) 

untuk mencapai tujuan bersama. 

2. Sebagai Komunikasi Ekspresif 

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. 

Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan 

nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, 

prihatin, marah dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa 

disampaikan secara lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal. 

3. Sebagai Komunikasi Ritual 

Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang 

tahun dan sepanjang hidup, yaitu disebut para antropolog sebagai rites of 

passage, melalui upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, 

siraman, pernikahan, dan lain-lain. Dalam acara-acara itu, orang 

mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik. 
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4. Sebagai Komunikasi Instrumental 

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu : 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan 

tindakan dan juga menghibur. 

 

2.2.4 Tujuan Komunikasi 

 

Menurut Pace, Peterson, dan Burnet dalam Ally (1995:50), tujuan sentral dari 

komunikasi meliputi 3 hal utama, yaitu : 

1. To secure understanding (memastikan pemahaman) 

2. To establish acceptance (membina penerimaan) 

3. To motivate action (membina kegiatan) 

 

Jadi pertama-tama harus diperhatikan bahwa orang dijadikan sasaran komunikasi 

itu memahami apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan, jika sudah dapat 

dipastikan ia menerima dan memahami apa yang disampaikan maka penerimanya 

itu perlu dibina sehingga pada gilirannya ia memotivasi untuk melakukan 

kegiatan. 

 
 

2.3 Pemahaman Guru 

2.3.1 Pengertian Pemahaman 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:714), pemahaman adalah 

pengertian, pengetahuan banyak, pendapat, aliran, mengerti benar. Dengan 

demikian pemahaman adalah pengertian atau mengerti benar tentang sesuatu. 
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Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, 

sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami (Senja, 

2008:607-608). Pemahaman memiliki arti proses, perbuatan dan cara memahami 

atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) (Depdikbud, 1994:74). 

Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami 

baik-baik supaya paham (Pratiwi, 2010:25). 

Bila pengetahuan merupakan indikator dari komponen kognitif, maka pemahaman 

memiliki tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan pengetahuan dalam 

komponen kognitif ini. Dalam ranah kognitif, aspek pengetahuan merupakan 

aspek paling rendah dalam hirarki piramidal ranah kognitif. Dalam jenjang 

pengetahuan, seseorang dituntut untuk dapat mengenali dan mengetahui adanya 

konsep, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau menggunakannya (Bloom, 

1981:28). 

Sementara di aspek pemahaman, menurut Bloom (1981:29), seseorang dituntut 

memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan 

menghubungkan dengan hal-hal yang lain. Contoh kata kerja operasional yang 

sering digunakan adalah mengklasifikasikan, mengutif, mengubah, menguraikan, 

membahas, memperkiraan, menjelaskan, menggeneralisasikan, memberikan 

contoh, menggambarkan, menyatakan kembali dalam kata-kata sendiri, 

merangkum, menelusuri dan mengerti. 

 

 



22 

 

Pemahaman sendiri dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu : 

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan 

dalam arti yang sebenarnya, menerjemahkan suatu masalah menggunakan 

bahasa sendiri, menerjemahkan suatu prinsip umum dengan memberikan 

ilustrasi atau contoh. 

2. Tingkat kedua adalah pemahaman interpretasi atau penafsiran, yaitu 

menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui atau 

menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang 

pokok dengan yang tidak pokok. Kemampuan untuk menjelaskan makna 

yang terdapat di dalam simbol, baik simbol verbal maupun nonverbal. 

Kemampuan untuk menjelaskan konsep, atau prinsip atau teori tertentu 

termasuk dalam kategori ini. Seseorang dapat menginterpretasikan suatu 

konsep atau prinsip jika ia dapat menjelaskan secara rinci makna atau arti 

suatu konsep atau prinsip, atau dapat membandingkan, membedakan, atau 

mempertentangkannya dengan sesuatu yang lain. 

3. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ektrapolasi, berarti seseorang 

mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi 

berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau 

simbol, serta kemampuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan 

implikasi dan konsekuensinya (Sudjana, 1992:24). Kemampuan untuk 

melihat kecenderungan atau arah atau kelanjutan suatu temuan. Kemampuan 

pemahaman jenis ini menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi, 

misalnya membuat telahan tentang kemungkinan apa yang akan berlaku 

(Bloom, 1981:30). 
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Pemahaman adalah hasil dari kegiatan manusia dan pengamatan yang mengikat 

tanda-tanda, sinyal-sinyal, peninggalan dalam aturan fisik dan sosial. Pemahaman 

dapat timbul dari sebuah akumulasi pengalaman dan informasi yang bergantung 

pada pengumpulan data (Jorge, 2002:501). 

Konsep pemahaman (comprehension) dilihat sebagai bagian dari bidang psikologi 

kognitif. Untuk itu konsep ini dihubungkan dengan sistem memori manusia. Pada 

tahun 1992, Just dan Carpenter mengajukan teori tentang hubungan kapasitas 

memori dengan proses pemahaman dalam diri individu. Teori tersebut 

menyatakan bahwa pemrosesan dan penyimpanan informasi dimediasi oleh 

aktivasi memori, yang mana total aktivitas dapat terjadi dalam memori setiap 

individu jumlahnya berbeda-beda (Just dan Carpenter, 1992:122-149). 

Tapiero menyebutkan dalam bukunya Toward a Definition of Comprehension, 

pemahaman merupakan serangkaian proses bertingkat ketika individu memaknai 

sesuatu, yang mana proses tersebut bisa berubah secara fluktuatif selama ia 

berlangsung. Proses pemahaman terjadi dalam representasi mental individu, 

dipengaruhi oleh suatu teks, situasi yang melatari teks tersebut, serta pengetahuan 

individu yang telah ada sebelumnya (Tapiero, 2007:198). 

Lain lagi dengan pandangan Blackwood (2008:162), kunci dari pemahaman 

informasi adalah kejelasan (clarity) dari informasi. Dia memposisikan kejelasan 

sebagai metode pengajaran multisensory, yang mana jika pemahaman 

dianalogikan sebagai proses menghubungkan titik-titik, maka multisensory 

teaching adalah proses “menempatkan titik-titik tersebut secara berdekatan”. 

Dengan kata lain, Blackwood berpendapat bahwa sebelum individu dapat 
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memahami suatu informasi, maka informasi tersebut harus jelas terlebih dahulu. 

Jika tidak, dia meragukan proses pemahaman dapat berjalan baik. 

Nugraha (2009:9) merangkum definisi pemahaman sebagai “proses pemberi 

makna pada teks yang terjadi dalam diri individu, proses tersebut dipengaruhi oleh 

substansi teks, situasi yang melatari teks, dan memori individu”. Adapun yang 

dimaksud dengan teks ialah semua bentuk praktik yang bisa diberi makna oleh 

individu. Dalam hal ini, teks meliputi kata-kata (tertulis dan tidak tertulis), 

gambar, suara, objek, serta aktivitas (Barker, 2003:10). 

Menurut Arifin (2001:45) menjelaskan bahwa pemahaman adalah suatu proses 

persepsi yang terjadi secara tiba-tiba tentang keterkaitan yang terjadi dalam 

keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia kata pemahaman berasal dari kata paham 

yang diberi awalan Pe- dan akhiran –an, menurut Poewadarminta (1985:694) 

paham mengandung pengertian sebagai berikut : 

1. Pengertian 

2. Pendapat 

3. Mengerti benar (akan), tahu benar (akan) 

4. Pandai dan mengerti benar 

Ditinjau dari perspektif komunikasi, menurut Rakhmat (2002:64), suatu 

keberadaan dimana seseorang dapat menerima dengan cermat dari stimuli atau isi 

pesan sehingga ia mampu menangkap maksud yang disampaikan komunikator. 

Jadi pemahaman merupakan suatu proses persepsi atas keterhubungan antara 

beberapa faktor yang saling mengikat secara menyeluruh dan persepsi diartikan 

sebagai penafsiran stimulus yang telah ada dalam otak. Dapat disimpulkan bahwa 
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pemahaman adalah mengerti atau dapat menjawab pertanyaan tentang proses 

komunikasi yaitu siapa, apa, bagaimana dan untuk apa isi pesan yang disampaikan 

ke komunikator. 

 

2.3.2 Pengertian Guru 

Guru adalah semua orang yang berwewenang dan bertanggungjawab terhadap 

pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah 

maupun diluar sekolah. Selain hal tersebut dalam hal ini guru juga dimaksudkan 

sebagai seorang pengajar dalam hal memberi pemahaman mendalam mengenai 

pelajaran kepada siswa-siswanya, serta sebagai seorang instruktur yang dapat 

memberikan bimbingan serta latihan agar siswa menjadi paham terhadap mata 

pelajaran yang diajarkannya. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi slogan 

muluk karena segala bentuk kebijakan dan program pada akhirnya akan 

ditentukan oleh kinerja pihak yang berada di garis terdepan, yaitu guru (Bahri, 

2009:21). 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam 

Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa : 

“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”. 

 

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang 

yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga 
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pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau/musala, di rumah, dan 

sebagainya (Bahri, 2005:31). 

Menurut Lisnawati Simanjuntak (1993:33) yang dikutip dari UU RI No.2 Tahun 

1989 bahwa “Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat 

dengan tugas mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

disebut guru”. 

 

2.3.3 Peranan Guru 

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis berusaha 

menjabarkan secara jelas mengenai peran guru secara umum dalam dunia 

pendidikan. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2005:43-49), banyak peranan yang 

diperlukan dari guru sebagai pedidik, yaitu: 

a. Korektor 

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan 

mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus betul-betul 

dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah anak 

didik miliki dan mungkin pula telah mempengaruhi sebelum anak didik 

masuk sekolah. 

b. Inspirator 

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi 

kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak 

didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar 

yang baik. 
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c. Informator 

Sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sejumlah bahan pelajaran untuk 

setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi 

yang bak dan efektif diperlukan dari guru. 

d. Organisator 

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. 

Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, 

menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. 

Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi 

dalam belajar pada diri anak didik. 

e. Motivator 

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 

bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat 

menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan 

menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak sebagai 

motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada di antara anak 

didik yang malas belajar dan sebagainya. 

f. Inisiator 

Dalam peranannya sebagai inisiator, guru dapat menjadi pencetus ide-ide 

kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang 

ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki, 
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keterampilan penggunaan media pendidikan dan pengajaran harus diperbarui 

sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi abad ini. 

g. Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar 

yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi 

yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia menyebabkan anak 

didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana 

menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang 

menyenangkan anak didik. 

h. Pembimbing 

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah 

disebutkan di atas adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus 

dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing 

anak didik menjadi anak dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, anak 

didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. 

i. Demonstrator 

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik 

pahami. Apalagi anak didik yang memiliki intelegensi yang sedang. Untuk 

bahan pelajaran yang sukar dipahami anak didik, guru harus berusaha dengan 

membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara 

didaktis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak 

didik, tidak terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik. Tujuan 

pengajaran pun dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 
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j. Pengelola Kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, 

karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam 

rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik 

akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak 

dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. 

k. Mediator 

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman 

yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, 

baik media non-material maupun materil. Media sebagai alat komunikasi 

guna mengefektifkan proses interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan 

semua media itu diharapkan dari guru yang disesuaikan dengan pencapaian 

tujuan pengajaran. 

l. Supervisor 

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan 

menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik supervisi 

harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap 

situasi belajar mengajar menjadi lebih baik. 

m. Evaluator 

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik 

dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik 

dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih menyentuh pada aspek 

kepribadian anak didik, yakni aspek nilai (values). 
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Sedangkan dalam mengajar siswanya, guru memiliki tugas-tugas yang harus 

dipatuhi antara lain meliputi: 

1. Membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan 

dengan menggunakan media dan sumber yang bervariasi. Pada dasarnya 

media dalam pembelajaran berfungsi mentransformasi apa yang disampaikan 

oleh pendidik (guru) dalam upaya memperjelas materi yang disampaikan. 

Sumber yang bervariasi yang digunakan oleh pendidik memperkaya 

pengetahuan pendidik sehingga hal-hal yang disampaikan kepada siswa lebih 

bervariatif dan menimbulkan minat (perhatian) pada materi yang dipelajari. 

2. Membangkitkan minat peserta didik untuk aktif berfikir serta mencari dan 

menemukan sendiri pengetahuan. Cara yang dilakukan meliputi diskusi dan 

tanya jawab antara guru dan siswa. Guru melontarkan pertanyaan kepada 

siswa untuk merangsang daya pikir siswa dalam menjawab pertanyaan 

tersebut. Prinsip ini juga melatih keberanian siswa dalam beropini dan 

beragumentasi. Atau, guru bisa menggunakan teknik diskusi antar siswa yang 

melibatkan kerjasama antar siswa. 

3. Membuat urutan (sequence) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaian 

dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik. 

4. Menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki peserta didik (apersepsi) agar mudah memahami pelajaran. 

5. Menjelaskan unit pembelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan 

peserta didik menjadi jelas. 

6. Memerhatikan dan memikirkan korelasi antara mata pelajaran dan atau 

praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. 
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7. Menjaga konsentrasi peserta didik dengan cara memberikan kesempatan 

berupa pengalaman secara langsung, mengamati/meneliti, dan menyimpulkan 

pengetahuan yang didapatnya. 

8. Mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

9. Mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani siswa 

sesuai dengan perbedaannya tersebut. 

Dalam penelitian ini, peran guru yang akan dilihat adalah peran guru dalam 

melaksanakan perannya dalam mendidik siswa. Pada dasarnya, peran guru SD 

memiliki peran yang sama dengan guru dalam tingkat pendidikan lainnya. Namun 

dengan adanya UU tentang perlindungan anak, guru harus menyesuaikannya 

dalam mendidik siswa. Karena jika guru dalam mendidik siswa tidak sesuai 

dengan UU tentang perlindungan anak, maka hukuman atau sanksilah yang akan 

diterima oleh guru. 

 

2.3.4 Tugas Guru 

Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang dapat 

membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk 

membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang 

berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia 

susila yang cakap serta dapat diharapkan untuk membangun dirinya, membangun 

bangsa dan negara. 
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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 suatu 

profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak 

didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan 

menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik (Bahri, 2010:37). 

Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga 

sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Bahkan bila dirinci lebih 

jauh, tugas guru tidak hanya yang telah disebutkan. Menurut Roestiyah N.K., 

dalam buku Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Bahri, 2010:38-39), 

bahwa guru dalam mendidik anak didik bertugas untuk: 

1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, 

dan pengalaman-pengalaman. 

2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar 

negara kita Pancasila. 

3. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang 

Pendidikan yang merupakan Keputusan MPR No.II Tahun 1983. 

4. Sebagai perantara dalam belajar. 

Dalam proses belajar guru hanya sebagai perantara/medium, anak harus 

berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian/insight, sehingga timbul 

perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. 
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5. Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke arah 

kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak 

menurut sekehendaknya. 

6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. 

Anak nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam 

masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan di sekolah di 

bawah pengawasan guru. 

7. Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib 

dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu. 

8. Guru sebagai administrator dan manajer. 

Di samping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata 

usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji dan 

sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaan di sekolah secara 

demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan. 

9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. 

Orang yang menjadi guru karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, 

maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu profesi. 

10. Guru sebagai perencana kurikulum. 

Guru menghadapi anak-anak setiap hari, gurulah yang paling tahu kebutuhan 

anak-anak dan masyarakat sekitar, maka dalam penyusunan kurikulum, 

kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. 
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11. Guru sebagai pemimpin (guidance worker). 

Guru mempunyai kesempatan dan tanggungjawab dalam banyak situasi untuk 

membimbing anak ke arah pemecahan soal, membentuk keputusan, dan 

menghadapkan anak-anak pada problem. 

12. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. 

Guru harus turut aktif dalam segala aktifitas anak, misalnya dalam 

ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya. 

 

Dari poin-poin tersebut, tugas guru tidak ringan. Profesi guru harus berdasarkan 

panggilan jiwa, sehingga dapat menunaikan tugas dengan baik, dan ikhlas. Guru 

harus mendapatkan haknya secara proporsional dengan gaji yang patut 

diperjuangkan melebihi profesi-profesi lainnya, sehingga keinginan peningkatan 

kompetensi guru dan kualitas belajar anak didik bukan hanya sebuah slogan di 

atas kertas. 

 

2.4 Tinjauan Tentang Undang-Undang 

Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 

12/2011”) yaitu : 

“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum 

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

undangan”. 
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Sedangkan, pengertian undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama 

Presiden (Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011). 

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang 

(“UU”) adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Selain 

UU, menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945, 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi 

(Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk kategori 

peraturan perundang-undangan. 

Kemudian hierarki dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU 

No. 12 Tahun 2011: 

Pasal 7 

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

 

Sedangkan, dari sisi ilmu perundang-undangan, menurut Bagir Manan 

sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto (2001:10-11) dalam 
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buku Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan, pengertian 

peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan 

yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 

mengikat umum 

2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 

mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status atau suatu tatanan 

3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau 

abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, 

peristiwa atau gejala konkret tertentu. 

4) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan 

perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiёle zin atau sering 

juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift. 

 

Jadi, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum-abstrak, 

tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan 

bersifat mengatur. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan 

adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 

umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan, undang-undang 

merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. 

 

2.5 Tinjauan Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak pasal 2 yang berbunyi : 

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : 

a. non diskriminasi; 

b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
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c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 

d. penghargaan terhadap pendapat anak. 

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian penuh terhadap 

perlindungan anak karena dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b 

ayat 2 disebutkan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Sedangkan Pasal 34 (1) berbunyi, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh 

negara”. Di sisi lain, perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara 

eksplisit dalam pasal 15 yang mengatur hak-hak anak dan pasal 52 – 66 UU 

No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). 

Peneliti menggunakan keempat poin dalam Penyelenggaraan perlindungan anak 

berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak untuk dijadikan 

komponen yang akan diteliti dalam penelitian ini. Keempat komponen tersebut 

meliputi : 

a. Non diskriminasi 

Non diskriminasi adalah tidak membeda-bedakan manusia atas dasar agama, 

suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis 

kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, 

penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan 

hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 

maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan 

aspek kehidupan lainnya. 
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b. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan 

yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 

legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak 

harus menjadi pertimbangan utama. Jadi, segala sesuatu yang menyangkut 

kepentingan bagi anak diusahakan harus sesuatu yang baik untuk 

kelangsungan hidup anak. 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi 

yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua. 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak. 

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak 

untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan 

keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi 

kehidupannya. 

 

2.6 Landasan Teori 

2.6.1 Teori Kepribadian Implisit 

Teori Kepribadian Implisit adalah teori kepribadian individual yang diyakini 

seseorang dan yang mempengaruhi bagaimana persepsinya kepada orang lain 

(Devito, 1997:89). Teori ini tidak hanya mempersepsikan orang lain tetapi juga 

mempersepsikan suatu hal atau peristiwa. 
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Memberikan kategori berarti membuat konsep. Konsep “makanan” 

mengelompokkan donat, pisang, nasi, dan biskuit dalam kategori yang sama. 

Konsep “bersahabat” meliputi konsep-konsep ramah, suka menolong, toleran, 

tidak mencemooh, dan sebagainya. Di sini kita mempunyai asumsi bahwa orang 

ramah pasti suka menolong, toleran, dan tidak akan mencemoohkan kita. Setiap 

orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang sifat-sifat apa berkaitan dengan 

sifat-sifat apa. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika 

membentuk kesan tentang orang lain. Teori ini tidak pernah dinyatakan, karena itu 

disebut implicit personality theory (Rakhmat, 2001:93). 

Bacalah pernyataan-pernyataan singkat berikut ini. Tandailah karakteristik dalam 

tanda kurung yang kelihatannya paling cocok untuk melengkapi kalimat tersebut : 

John bergairah, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan (cerdas, kurang cerdas) 

Mary berani, tegar, dan (ekstrovert, introvert) 

Joe periang, lincah, dan (langsing, gemuk) 

Jane menarik, cerdas, dan (disukai, tak disukai orang) 

Susan ramah, positif, dan (menarik, tidak menarik) 

Jim ganteng, tinggi, dan (kurus, tegap) 

 

Kata-kata tertentu tampaknya benar dan lainnya kelihatannya salah. Membuatnya 

kelihatan benar adalah teori kepribadian implisit, sistem aturan yang mengatakan 

kepada anda mana karakteristik yang sesuai untuk karakteristik yang lain. 

Kebanyakan teori orang mengatakan bahwa seseorang yang bergairah dan 

mempunyai rasa ingin tahu yang besar pasti juga cerdas. Tentu saja, tidak ada 

alasan logis untuk mengatakan bahwa orang yang tidak cerdas tidak dapat 

bergairah dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 
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“Efek halo” yang banyak dikenal merupakan fungsi dari teori kepribadian implisit 

kita. Jika kita percaya bahwa seseorang memiliki sejumlah kualitas positif, kita 

menyimpulkan bahwa ia juga memiliki kualitas positif yang lain. “Efek halo 

terbalik” juga ada. Jika kita tahu bahwa seseorang mempunyai sejumlah kualitas 

negatif, kita cenderung menyimpulkan bahwa orang itu memiliki kualitas negatif 

yang lain (Devito, 1997:77-78). 

 

2.6.2 Teori Penetrasi Sosial 

Teori adalah sebuah set konsep atau konstruk yang berhubungan dengan yang 

lainnya, suatu set dari preposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis 

dari fenomena atau gejala (Nasir, 1998:22). Peranan teori yang paling penting 

dalam penelitian adalah membantu peneliti dalam membuat Summary tentang 

informasi sebelumnya dan memandu penelitian selanjutnya sehingga penelitian 

yang dilakukan memberi hasil yang diharapkan. Jadi teori merupakan rumusan 

sistematis yang menyatakan hubungan. Sebab akibat antara dua variabel atau 

lebih yang merangkum penemuan-penemuan khas dari banyak studi dan dapat 

menjadi pedoman untuk suatu penjelasan atau prediksi teori lain. 

Ada beberapa teori mengenai komunikasi antarpribadi yang dikemukakan oleh 

pakar komunikasi. Salah satunya adalah “Teori Penetrasi Sosial” yang 

dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas A. Taylor pada tahun 1973, yaitu 

proses dimana orang saling mengenal satu dengan lainnya (Budyatna & Leila, 

2011:225-227). 
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Teori penetrasi sosial sangat sesuai apabila kita ingin melakukan pendekatan 

dengan orang lain dan melakukan suatu hubungan, karena model ini 

menggambarkan perkembangan hubungan sebagai suatu proses, dimana hubungan 

adalah suatu terus berlangsung dan berubah. 

Menurut Michael, E. Rudolf dan Gerald R. Miller (1987), Teori penetrasi sosial 

mempunyai tingkatan-tingkatan dalam prosesnya, yaitu : 

a. Strategi yang paling utama (orientation) tentang interaksi. 

Pada tahap ini hanya sedikit evaluasi yang dibahas dan jarang sekali 

terjadinya konflik, yang ada hanyalah rasa ingin tahu yang besar terhadap 

lawannya. 

b. Langkah berikutnya (explocation offictive exchange). 

Aspek kepribadian yang dijaga sebelumnya sejak awal sekarang dinyatakan 

lebih mendalam dan sedikit menekankan pada peringatan-peringatan. 

Hubungan pada tingkat ini umumnya lebih bersahabat dan santai, bergerak 

kearah yang lebih tinggi dimana keakraban dimulai. 

c. Persahabatan yang dekat dan hubungan yang romantis berkarakteristik pada 

tingkat berikut (affective exchange) tentang interaksi sosial. 

Di sini keterlibatan interaksi bebas tanpa hambatan dan sederhana. Tingkat ini 

juga merupakan masa transisi untuk tingkat yang lebih tinggi kemungkinan 

terjalin perubahan keakraban. 

d. Tingkat yang terakhir ini (stabel exchange) perkembangan hubungan yang 

sedang tumbuh yaitu dicirikan dalam keterbukaan yang berkelanjutan, 

demikian pula antar semua lapisan kepribadian, komunikasi antar individu 

menjadi efisien dan masing-masing.  
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2.7 Kerangka Pikir 

Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah Teori Kepribadian Implisit, yang 

dikemukakan oleh Devito (1997:89). Teori Kepribadian Implisit adalah teori 

kepribadian individual yang diyakini seseorang dan yang mempengaruhi 

bagaimana persepsinya kepada orang lain. Teori ini tidak hanya mempersepsikan 

orang lain tetapi juga mempersepsikan suatu hal atau peristiwa. Persepsi akan 

timbul berdasarkan pemahaman informan, yang dalam hal ini adalah guru. Setiap 

guru pasti mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terhadap UU No.23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak pasal 2 pada siswa. Guru mungkin mengetahui 

dengan adanya penerapan UU tentang perlindungan anak pasal 2, tetapi belum 

tentu guru paham tentang UU perlindungan anak pasal 2 tersebut. 

Dengan teori kepribadian implisit ini, tentunya guru tidak akan berbohong 

terhadap apa yang dibicarakan. Teori kepribadian implisit memberikan gambaran 

secara langsung tanpa adanya kebohongan. Hal ini akan mempermudah peneliti 

untuk menyesuaikan hasil wawancara dengan kenyataan. Artinya hal-hal yang 

diberikan kepada siswa akan terlihat lebih jelas. Dalam proses wawancara 

mungkin guru mengetahui UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 

2, tetapi guru dalam penerapannya berbeda dengan apa yang dibicarakan. Berarti 

guru tersebut kurang memahami tentang pertanyaan yang diberikan. 

Selain teori kepribadian implisit, dalam penelitian ini juga menggunakan teori 

penetrasi sosial. Ada beberapa teori mengenai komunikasi antarpribadi yang 

dikemukakan oleh pakar komunikasi. Salah satunya adalah “Teori Penetrasi 

Sosial” yang dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas A. Taylor pada tahun 
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1973, yaitu proses dimana orang saling mengenal satu dengan lainnya (Budyatna 

& Leila, 2011:225-227). 

Teori penetrasi sosial sangat sesuai apabila kita ingin melakukan pendekatan 

dengan orang lain dan melakukan suatu hubungan, karena model ini 

menggambarkan perkembangan hubungan sebagai suatu proses, dimana hubungan 

adalah suatu terus berlangsung dan berubah. Pendekatan di sini dilakukan oleh 

guru dengan siswa guna memahami karakter dari siswa. Dengan pendekatan ini, 

guru akan mudah mendekatkan diri dengan siswa guna untuk memahami sifat dan 

karakter siswa yang bersangkutan sehingga akan mempermudah dan 

memperlancar komunikasi dengan mereka. 

Teori penetrasi sosial dinyatakan relasi akan menjadi semakin intim apabila 

penyingkapan berlangsung, artinya orang-orang yang menjalin komunikasi 

antarpribadi masing-masing saling melakukan proses membuka diri. Proses itu 

berlangsung seperti seseorang mengupas sesiung bawang. Makin dalam 

membukanya maka akan membawa untuk memasuki bagian terdalam dari bawang 

tersebut. 

Pada awalnya dalam proses membuka diri itu antara guru dengan siswa hanya 

membicarakan hal-hal yang umum atau merupakan bagian luar, seperti warna 

favorit, musik favorit atau makanan yang paling nikmat. Lalu masuk lebih dalam 

lagi dengan membicarakan pelajaran yang disukai dan tidak disukai serta 

memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang negatif. Pada tahap ketiga, mulai 

membicarakan tentang cita-cita yang diimpikan serta pemberian motivasi. 
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Akhirnya, pada puncaknya menyatakan konsep yang sudah direncanakan oleh 

guru. 

Guna teori penetrasi sosial dalam penelitian ini adalah untuk memahami sifat dan 

karakter siswa. Di dalam mendidik siswa, pendidik diharapkan lebih berperan 

melalui komunikasi secara pribadi dengan siswa yang bersangkutan. Karena 

dengan memahami sifat dan karakter anak yang bersangkutan akan lebih 

mempermudah dan memperlancar komunikasi dengan mereka sehingga dalam 

mendidik, guru tidak melanggar UU tentang perlindungan anak. 

Dengan menggunakan pola komunikasi antarpribadi, yaitu dengan tataran 

interpersonal tatap muka (face to face), diharapkan komunikasi yang dilakukan 

oleh komunikator mendapat timbal balik (feedback) dari komunikan  maka 

peneliti menggunakan landasan teori penetrasi sosial selain teori kepribadian 

implisit sebagai acuan di dalam menyusun penelitian ini. 

Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan bagaimana pemahaman guru 

mengenai UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 2 dalam 

mendidik siswa. Guru sebagai tenaga pengajar harus mempunyai strategi untuk 

mendidik siswa tanpa harus melanggar UU No.23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Strategi yang digunakan dalam mendidik anak melalui 

pendekatan komunikasi antarpribadi yang dilakukan secara langsung (face to 

face) di dalam kelas. 

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak pasal 2 yang berbunyi : Penyelenggaraan perlindungan anak 

berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak 

meliputi : 

a. Non diskriminasi 

Non diskriminasi adalah tidak membeda-bedakan anak atas dasar agama, 

suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis 

kelamin, bahasa, keyakinan, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak 

Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah mementingkan sesuatu yang 

menyangkut kepentingan bagi siswa diusahakan harus sesuatu yang baik 

untuk kelangsungan hidup siswa, seperti memberikan motivasi untuk 

belajar kepada siswa, memberikan pelayanan akademik maupun non 

akademik yang terbaik bagi siswa, dan selalu membangun komunikasi 

dengan siswa guna untuk mengetahui kemajuan siswa. 

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan seperti 

memberikan perhatian khusus pada siswa, memotivasi agar bisa 

memahami kondisi keluarga, dan memberikan perawatan serta 

pemantauan berkala guna untuk perkembangan siswa. 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak 

Penghargaan terhadap pendapat anak adalah memberikan hak siswa untuk  

mengemukakan pendapatnya jika hak-haknya tidak terpenuhi baik secara 

lisan maupun tulisan. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan kerangka berpikir berikut ini : 
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Bagan 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

UU No.23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak 

pasal 2 

 

Pemahaman Guru 
Teori Kepribadian 

Implisit 

 

Paham 

 

Kurang Paham 

 

Tidak Paham 

Teori Penetrasi 

Sosial 


