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     Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid yang 

berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut ilmu, guna 

mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang 

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam proses belajar 

mengajar hubungan antara guru dengan siswa sangat mungkin timbul konflik atau 

kekerasan antara pendidik dan anak didik. Pemukulan, penghinaan, dan pelecehan   

terhadap anak dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan/penganiayaan baik 

secara fisik, emosional, seksual serta pengabaian terhadap anak. Belakangan ini 

banyak kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah khususnya yang 

dilakukan oleh oknum guru terhadap siswa.  

     Saat ini telah dikeluarkan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagai upaya melindungi anak Indonesia dari perlakuan yang sewenang-wenang. 

Dengan adanya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara yuridis 

melarang adanya tindakan kekerasan terhadap peserta didik. Undang-Undang 

Perlindungan Anak itu benar-benar diperlukan untuk melindungi anak dari 

dampak buruk kekerasan, baik yang dilakukan demi alasan “kebaikan” maupun 

kekerasan yang dilakukan dengan alasan lainnya. Walaupun UU tentang 

perlindungan anak ini berguna untuk melindungi siswa dari kekerasan yang 

dilakukan oleh guru di sekolah, tetapi tidak semua guru paham dengan UU 

tentang perlindungan anak tersebut. Ada guru yang paham dengan  UU tentang 

perlindungan anak dan ada juga guru yang tidak paham dengan UU tentang 

perlindungan anak tersebut. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan guna 

mengetahui pemahaman guru mengenai UU No.23 Tahun 2002 tentang 



perlindungan anak pasal 2 pada siswa di SD Negeri 2 Waringinsari Timur, 

Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.  

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman  guru 

mengenai UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada siswa pasal 2 

di SD Negeri 2 Waringinsari Timur, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. 

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif kualitatif dan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode kualitatif, dengan mengambil tujuh informan yaitu, seorang kepala 

sekolah dan enam guru. pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi 

data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua guru dalam penelitian ini 

memahami mengenai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 2, 

yaitu non diskriminasi (tidak membeda-bedakan), kepentingan yang terbaik bagi 

anak (pemberian motivasi serta pelayanan akademik maupun non akademik), hak 

untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (kasih sayang, pemberian 

keterampilan, serta pemantauan fisik dan fsikis), dan penghargaan terhadap 

pendapat anak (pemberian hadiah dan pujian), sehingga sesuai dengan Teori 

Kepribadian Implisit karena semua guru mampu menguraikan dengan baik 

maksud dari setiap poin yang ada di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pasal 2. Hasil penelitian juga menunjukkan semua guru 

mampu mendekatkan diri dengan anak didiknya untuk memahami sifat dan 

karakter siswa guna untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi dengan 

mereka, melakukan proses komunikasi yang baik dengan siswa dalam proses 

belajar mengajar guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didiknya, sehingga 

sesuai dengan Teori Penetrasi Sosial. 
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