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ABSTRAK 

 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dicita-citakan bangsa 

Indonesia untuk membentuk generasi bangsa berakhlak mulia dan berbudi pekerti 

luhur, Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menetapkan 

kode etik guru. Hal ini menjadi dasar seorang guru dalam berperilaku dan 

bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Demikian pula, bahwa 

kode etik yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai arah dalam melaksanakan 

tugas profesi guru memiliki peran dalam meningkatkan profesionalisme guru. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan 

“Implementasi Kode Etik Guru Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru PPKn SMA Di Kota Semarang”. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan aktualisasi Kode 

Etik Guru Indonesia pada guru PPKn SMA di Kota Semarang; dan (2) 

mengidentifikasi implementasi Kode Etik Guru dalam meningkatkan 

profesionalisme guru PPKn di Kota Semarang. Berdasarkan tujuan tersebut, maka 

jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi 

kasus. Lokasi penelitian di Kota Semarang, Adapun fokus penelitian ini adalah 

implementasi kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme Guru PPKn 

SMA di Kota Semarang, berdasarkan fokus tersebut, maka indikatornya meliputi 

(1) sasaran tujuan kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn 

SMA di Kotas Semarang; (2) penerapan nilai-nilai kode etik guru dalam 

meningkatkan profesionalisme guru PPKn SMA di Kotas Semarang; (3) 

pelaksanaan kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn 

SMA di Kotas Semarang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini antara 

lain metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data 

menggunakan trianggulasi metode. Adapun teknik analisis data menggunakan 

model analisis interaktif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aktulisasi aktualisasi Kode Etik 

Guru Indonesia pada guru PPKn SMA di Kota Semarang dilakukan untuk 

mencapai tujuan, yaitu menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan 

bermartabat yang dilindungi Undang-Undang; (2) implementasi Kode Etik Guru 

dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn di Kota Semarang dilaksanakan 

dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai agama 

dan Pancasila, nilai-nilai Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta nilai-nilai jati diri, harkat 

dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesejahteraan jasmani, 

emosional, intelektual, sosial, dan spiritual dalam melaksanakan  tugas profesinya 

sebagai guru.  

 

 

Kata kunci: Kode Etik, Profesional, guru PPKn. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mendewasakan manusia. Dalam proses pendidikan tersebut, peran seorang 

guru sangat penting dalam mengembangkan dan mencerdaskan generasi 

bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Dengan demikian, guru dituntut 

untuk profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam 

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan 

bahwa tugas profesionalisme guru antara lain (1) merencanakan 

pembelajarn, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif 

dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, 

ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial 

ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (4) menjunjung tinggi peraturan 

perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama, 

dan etika; (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

Berdasarkan kelima tugas guru tersebut, maka fungsinya adalah untuk 

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam 

meningkatkan mutu pendidikan nasional.  

Berdasarkan tugas dan fungsi guru tersebut, yang tak lain adalah 

mencapai cita-cita dalam mewujudkan generasi berakhlak mulia dan 

berbudi karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan 

hidup bangsa Indonesia. Namun, pada kenyataan tidak sesuai dengan apa 

yang diharapan. Seperti sekarang ini banyak diberitakan kasus pemerkosaan 

yang dilakukan seorang guru terhadap peserta didiknya. Misalnya Seorang 

wali kelas sebuah sekolah dasar (SD) di Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa 

Barat, memperkosa muridnya yang masih kelas empat. Kejahatan seksual 

https://www.liputan6.com/news/read/3121942/hukuman-mati-bagi-pemerkosa-anak-mulai-diterapkan


 
 

2 
 

itu dilakukan seorang guru di salah satu ruang kelas di SD negeri tempatnya 

mengajar. (sumber: liputan6.com diakses pada tanggal 19 April 2018). 

Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa hakikat tugas seorang guru 

yang seharusnya untuk membentuk generasi berkarakter telah gagal 

dilakukan. Selain itu, perilaku tersebut dapat mencoreng nama baik profesi 

seorang guru. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang dicita-citakan 

bangsa Indonesia untuk membentuk generasi bangsa berakhlak mulia dan 

berbudi pekerti luhur, Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) telah menetapkan kode etik guru. Hal ini menjadi dasar seorang 

guru dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik yang telah 

ditetapkan. Demikian pula, bahwa kode etik yang telah disepakati untuk 

dijadikan sebagai arah dalam melaksanakan tugas profesi guru memiliki 

peran dalam meningkatkan profesionalisme guru. Kode etik yang telah 

ditetapkan dan disepakati tidak hanya sebagai pajangan tulisan belaka. 

Namun, untuk mencapai arah dan tujuan dari kode etik tersebut perlu 

diaktualisasikan secara nyata dalam setiap sendi kehidupan seorang guru 

dalam mengemban tugas profesinya. Karena pada dasarnya kode etik ini 

berfungsi sebagai batasan norma dalam bertindak dan berperilaku, karena 

guru dalam proses pembelajaran selain transfer pengetahuan juga transfer 

nilai, maka secara tidak langsung transfer nilai dapat dilakukan melalui 

keteladanan guru, khususnya Guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini mengingat bahwa guru PPKn 

mengemban tugas utama untuk mengajarkan tentang nilai dan norma, 

sehingga hasil proses pembelajaran PPKn mengarah pada perubahan 

perilaku dan sikap dalam diri peserta didik. 

Tolok ukur profesionalisme seorang guru dilihat dari empat 

kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi profesional, kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Dari 

keempat kompetensi tersebut secara spesifik lagi dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar 
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Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru  PPKn, yaitu (1) memahami materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKn; (2) 

memahami substansi PPKn yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan, 

nilai dan sikap kewarganegaraan, dan ketrampilan kewarganegaraan; (3) 

menunjukkan manfaat mata pelajaran PPKn. Dalam rangka pencapaian 

kompetensi tersebut harus dibarengi dengan nilai-nilai kode etik guru yang 

secara langsung diintegrasikan dan diaktualisasikan dalam bentuk perilaku 

sebagai cerminan seorang guru yang harus diteladani, khususnya guru 

PPKn. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan 

penelitian tentang “Implementasi Kode Etik Guru Indonesia Dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru PPKn SMA Di Kota Semarang”.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalahnya yaitu: 

1.2.1. Bagaimana aktualisasi Kode Etik Guru Indonesia pada guru PPKn 

SMA di Kota Semarang? 

1.2.2. Bagaimana Implementasi Kode Etik Guru Indonesia dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru PPKn di Kota Semarang? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan dari Penelitian ini meliputi: 

1.3.1.1. Mendeskripsikan aktualisasi Kode Etik Guru Indonesia 

pada guru PPKn SMA di Kota Semarang.  

1.3.1.2. Mengidentifikasi implementasi Kode Etik Guru dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru PPKn di Kota 

Semarang.  

1.3.2. Manfaat Penelitian yaitu: 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman guru 

pada umumnya dan pedoman guru PPKn pada khususnya dalam 
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meningkatkan profesionalisme melalui aktualisasi Kode Etik Guru 

Indonesia. 

 

1.4. Keutamaan Penelitian  

1.4.1. Hasil Penelitian “Implementasi Kode Etik Guru Indonesia dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru PPKn di Kota Semarang” dapat 

dijadikan sebagai arah pengembangan guru PPKn dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

1.4.2. Hasil Penelitian “Implementasi Kode Etik Guru Indonesia dalam 

Meningkatkan Profesionalisme Guru PPKn di Kota Semarang” 

sebagai strategi efektif dalam meningkatkan profesionalisme guru 

PPKn melalui Kode Etik Guru Indonesia.  

 

1.5. Luaran Penelitian  

1.5.1. Analisis SWOT tentang “Implementasi Kode Etik Guru Indonesia 

dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PPKn di Kota 

Semarang”. 

1.5.2. Jurnal nasional hasil penelitian tentang “Implementasi Kode Etik 

Guru Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PPKn di 

Kota Semarang”. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Kode Etik Guru  

2.1.1. Pengertian Kode Etik Guru 

Secara etimologi etika berasal dari kata ethic yang berarti 

kebiasaan. Maka kode etik berarti tata cara dalam melakukan sesuatu yang 

biasa dilakukan. Sebagaimana disampaikan Sultana (2014: 44) bahwa 

etika merupakan bagian dari filsafat moral, yang berkaitan dengan konsep 

sikap dan perilaku salah atau benar. Berdasarkan pengertian etika tersebut, 

selanjutnya kode etik didefinisikan sebagai panduan prinsip yang 

dirancang untuk membantu para profesional menjalankan pekerjaan yang 

di dalamnya menguraikan misi dan nilai-nilai organisasi yang seharusnya 

dijadikan prinsip-prinsip etika sebagai standar dalam melaksanakan  

profesinya. Sholichin (2003: 29) mengartikan kode etik sebagai istilah 

yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, perangai, kehendak, 

perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk.  

Lebih lanjut Iroegbu & Adeleke (2017: 3) mendefinisikan kode etik 

sebagai seperangkat prinsip-prinsip perilaku dalam suatu organisasi 

sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan berperilaku. Ketiga 

pendapat di atas, maka kode etik sangat berhubungan dengan perilaku 

seseorang terhadap suatu pekerjaan. Munculnya kode etik didasari oleh 

sebuah pekerjaan yang mengatur seseorang dalam melaksanakan 

profesinya. Salah satu profesi yang mengharuskan adanya kode etik adalah 

profesi guru.  

Seorang guru dalam melaksanakan tugas profesinya diperlukan 

kebijakan yang menjadi pedoman dan arah dalam bersikap dan bertindak 

yang mengejawantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam 

jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Berdasarkan hal tersebut 

Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah merumuskan 

kode etik guru Indonesia. Dalam Dokumen Kode Etik Guru Indonesia 
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pada bagian satu dijelaskan bahwa kode etik guru Indonesia adalah norma 

dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai 

pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai 

pendidik, anggota masyarakat dan warga negara.  

Pedoman sikap dan perilaku yang dimaksud di atas adalah yang 

berisi nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan 

buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-

tugas profesinya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan 

sehari-hari di dalam maupun di luar sekolah. Jhon (2004) telah 

mengklarifikasikan dua aspek yang harus ada dalam kode etik guru, yaitu 

etika dalam mengajar dan kemampuan akademik yang harus dimiliki guru. 

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam etika mengajar meliputi: 

1. Kode etik dan norma etika.  

2. Memahami hubungan antara guru dan peserta didik.  

3. Perhatian guru terhadap peserta didik.  

4. Kemampuan pedagogik.  

Salah satu pentingnya kode etik bagi guru adalah untuk membatasi 

hak-hak guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Sehingga 

tercipta hubungan yang profesional antara guru dan peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik guru adalah 

dokumen yang memuat aturan-aturan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas profesinya sebagai guru, anggota masyarakat, dan 

warga negara sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati oleh anggota 

profesinya.  

 

2.1.2. Tujuan Kode Etik Guru  

Kode Etik yang telah dirumuskan oleh anggota profesi bertujuan 

untuk memberikan pedoman bagi anggotanya dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Dalam dokumen Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa 
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tujuan dari Kode Etik Guru adalah menempatkan guru sebagai profesi 

terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang-Undang.  

Secara umum tujuan adanya kode etik guru adalah sebagai berikut. 

1. Menjunjung tinggi martabat profesi guru, yaitu menjaga pandangan 

dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar tidak memandang 

rendah terhadap profesi guru. 

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan guru baik secara lahir 

(material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental), sehingga di 

dalamnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggota guru. Misalnya 

dalam menetapkan tarif-tarif minimum bagi guru honorer dalam 

melaksanakan tugasnya,  sehingga siapa saja yang mengadakan tariff 

di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan guru yang 

lain. Dalam hal kesejahteraan batin dalam kode etik berupa petunjuk-

petunjuk kepada para guru untuk melaksanakan profesinya. 

3. Pedoman berperilaku, yaitu kode etik mengandung peraturan yang 

membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi guru 

serta dalam berinteraksi dengan sesama guru sebagai profesi yang 

disandangnya. 

4. Untuk meningkatkan pengabdian guru, yaitu kode etik berkaitan 

dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi guru, sehingga bagi 

para guru dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab 

pengabdianya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu di dalam 

kode etik dirumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para 

guru dalam menjalankan tugasnya. 

5. Untuk meningkatkan mutu profesi guru, yaitu kode etik memuat 

norma-norma dan anjuran agar para guru selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu pengabdian dalam bidang pendidikan. 

6. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi guru, yaitu kode etik 

mewajibkan seluruh anggota profesi guru untuk aktif berpartisipasi 



 
 

8 
 

dalam membina organisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

dirancang.  

Secara umum Mariyana menguraikan pentingnya kode etik guru 

meliputi: 

1. Melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang 

telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan pesengketaan dari 

para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas 

internal dan eksternal sekolah. 

3. Melindungi guru dari masyarakat terhadap kasus penyimpangan 

tindakan.  

4. Melindungi guru dari praktik penyimpangan di peraturan yang telah 

berlaku.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kode etik guru  

adalah menjunjung tinggi martabat profesi guru, menjaga dan memelihara 

kesejahteraan para guru, meningkatkan pengabdian anggota profesi guru, 

dan meningkatkan mutu profesi guru serta mutu organisasi profesi guru.  

 

2.1.3. Nilai-nilai Dasar dan Operasional Kode Etik Guru 

Kode etik guru sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas 

profesinya memuat nilai-nili dasar dan operasional. Nilai dasar bersumber 

dari Pancasila, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa 

Indonesia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang 

pendidikan. Dalam dokumen Kode Etik Guru Indonesia, nilai-nilai dasar 

dan operasional meliputi: 

1. Nilai-nilai agama dan Pancasila. 

2. Nilai-nilai Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.  

3. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi 

perkembangan kesejahteraan jasmani, emosional, intelektual, sosial, 

dan spiritual.  
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Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kode etik guru, maka ketiga nilai 

tersebut harus diimplementasikan guru dalam menjalankan tugas 

profesinya sebagai guru.  

 

2.1.4. Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi Kode Etik Guru 

Dalam dokumen Kode Etik Guru Indonesia telah memuat tentang 

pelaksanaan, pelanggaran, dan sanksi  kode etik guru sebagai berikut.  

1. Pelaksanaan Kode Etik Guru  

a. Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kode etik guru Indonesia.  

b. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode 

etik guru Indonesia kepada rekan sejawat penyelenggaraan 

pendidikan, masyarakat, dan pemerintah.  

2. Pelanggaran Kode Etik Guru 

a. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak 

melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan 

perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru.  

b. Guru yang melanggar kode etik guru Indonesia dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.  

c. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.  

3. Sanksi Kode Etik Guru  

a. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan 

pelanggaran terhadap kode etik guru Indonesia merupakan 

wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.  

b. Pemberian sanksi Dewan Kehormatan Guru Indonesia 

sebagaimana dimaksud harus obyektif.  

c. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia wajib 

dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.  

d. Sanksi merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan 

pelanggararan dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi 

guru.  
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e. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik guru 

Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru 

Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.  

f. Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau 

tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum 

sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan 

Kehormatan Guru Indonesia.    

 

2.2. Profesionalisme Guru PPKn  

2.2.1. Pengertian Profesionalisme Guru  

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa, tidak dapat lepas dari peran seorang pendidik. Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Guru sebagai 

tenaga pendidik dituntut untuk pekerja secara profesional. Tingkat 

Profesionalisme guru ditunjukkan dengan adanya kompetensi-kompetensi 

yang harus dimiliki, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun 

keterampilan.  

Untuk memberikan pengertian tentang profesionalisme guru, 

terlebih dahulu mendefinisikan pengertian profesionalisme. Menurut 

Suparlan (2005: 20) Profesionalisme adalah menunjukkan derajat atau 

tingkat penampilan dalam melaksanakan profesi. Selanjutnya Syah (1995: 

288) menjelaskan profesional sebagai kualitas dan tindak tanduk khusus 

yang merupakan ciri orang yang profesional. Dari kedua pendapat 

tersebut, maka profesionalisme berkaitan dengan pekerjaan seseorang. 

Dalam Kajian ini profesionalisme yang dimaksud mengarah pada 

pekerjaan guru. Sedangkan istilah guru sering disamakan dengan istilah 

pendidik, Sagala (2011: 21) menyatakan bahwa guru adalah semua orang 

yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta 
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didik, baik secara individual ataupun klaksikal, baik di sekolah maupun di 

luar sekolah.  

Berdasarkan pengertian profesional dan guru, maka 

profesionalisme guru merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang 

guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya pekerjaannya sebagai 

pendidik, sehingga mampu menjalankan pekerjannya dengan penuh 

tanggung jawab serta mengembangkan keahliannya tanpa mengganggu 

tugas pokok guru tersebut. Pencapaian keprofesionalan seorang guru 

terlihat dari pencapaian tujuan pembelajaran yang diperoleh peserta didik. 

Danim (2013) mengemukakan bahwa guru dikatakan profesional apabila 

memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik. 

Maka, profesionalisme guru PPKn harus memiliki kualifikasi akademik 

Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) dan bersertifikat pendidik melalui proses 

Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Program Studi PPKn.  

Keterpenuhan kedua syarat di atas diharapkan mampu 

melaksanakan tugas dan fungsi utamanya secara efektif dan efisien dalam 

mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran dalam mencapai 

berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, 

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

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.  

  

2.2.2. Standar Profesionalisme Guru PPKn  

Guru merupakan sebuah profesi yang tidak dapat dijalankan oleh 

semua orang yang tidak memenuhi standar kualifikasi guru yang diperoleh 

dari proses pendidikan dari Lembaga Perguruan Tinggi Keguruan. Dalam 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru telah 

diuraikan bahwa kualifikasi akademik guru SMA/MA PPKn harus 

memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum sarjana (S1) program 
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Studi yang sesuai dengan mata pelajaran PPKn dan diperoleh dari program 

studi yang terakreditasi.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan, disebutkan sepuluh kompetensi/kemampuan 

dasar seorang guru PPKn, yaitu (1) kemampuan menguasai bahan 

pelajaran PPKn; (2) kemampuan mengelola program belajar mengajar; (3) 

kemampuan mengelola kelas; (4) kemampuan menggunakan 

media/sumber belajar PPKn; (5) kemampuan menguasai landasan-

landasan kependidikan; (6) kemampuan mengelola interaksi belajar 

mengajar; (7) kemampuan menilai prestasi peserta didik untuk 

kependidikan pengajaran; (8) kemampuan mengenal fungsi dan program 

pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) kemampuan mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah; (10) kemampuan memahami 

prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna 

keperluan mengajar. Dari kesepuluh kemampuan guru di atas, lebih 

spesifik bahwa kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKn terdapat dalam 

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru PPKn 

sebagai berikut.  

No. Kompetensi Inti Guru  Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKn  

1 Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual.  

1.1. Memahami karakteristik peserta 

didik yang berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial-emosional, 

moral, spiritual, dan latar belakang 

sosial-budaya.  

1.2. Mengidentifikasi potensi peserta 

didik dalam mata pelajaran PPKn.  

1.3. Mengidentifikasi bekal-ajar awal 

peserta didik dalam mata pelajaran 

PPKn.  

1.4. Mengidentifikasi kesulitan belajar 
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peserta didik dalam mata pelajaran 

PPKn.  

2. Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik.  

2.1. Memahami berbagai teori belajar 

dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik terkait dengan mata 

pelajaran PPKn.  

2.2. Menerapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata pelajaran 

PPKn.  

 

2.2.3. Karakteristik Guru Profesional  

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa prinsip-prinsip guru profesional 

meliputi: 

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.  

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketaqwaan, dan akhlak mulia.  

3. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas.  

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.  

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerja.  

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.  

8. Memiliki jamimanan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.  

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.  
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Lebih lanjut Darajat, dkk (1992: 40-41) menyatakan bahwa 

persyaratan guru harus memenuhi karakteristik, yaitu: (a) bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, yaitu seorang guru harus mampu memberikan 

keteladanan kepada peserta didik terkait dengan sikap kepribadiannnya; 

(b) berilmu, yaitu seorang guru harus memiliki ilmu lebih tinggi dibanding 

peserta didik sebagai bekal dalam transfer pengetahuan sesuai dengan 

bidang mata pelajaran yang diampu; (c) berkelakuan baik, yaitu tuntutan 

seorang dalam membentuk akhlak mulia peserta didik, maka guru sendiri 

harus berperilaku baik yang ditunjukkan dalam segala aktivitasnya; (d) 

sehat jasmani, yaitu guru tidak mengalami sakit yang parah yang dapat 

menghalangi dalam melaksanakan tugas nya.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1. Jenis Penelitian   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu peneliti sangat tergantung pada informasi dari objek pada ruang 

lingkup yang luas, pengumpulan data didasarkan dari teks partisipan, analisa 

terhadap teks, dan secara subjektif (Creswell, 1998). Lebih kompleks lagi 

penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus, yaitu spesifikasi kasus 

dalam kejadian, baik mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret 

dari peristiwa. Dasar yang mendukung penelitian  menggunakan jenis, 

pendekatan, dan metode yang telah dijelaskan diatas adalah untuk menemukan 

gambaran secara nyata tentang implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota Semarang. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan kajian analisis dengan cara pandang berpikir pada penerapan kode etik 

guru dalam meningkatkan profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota Semarang. 

  

3.2. Lokasi Penelitian   

Lokasi yang menjadi tempat penelitian tentang implementasi kode etik 

guru dalam meningkatkan profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota Semarang 

adalah di Kota Semarang. Lokasi dipilih berdasarkan latar belakang subjek dan 

objek penelitian yang dekat dengan tempat tinggal peneliti.  

 

3.3. Fokus dan Indikator Penelitian  

Adapun fokus penelitian ini adalah implementasi kode etik guru dalam 

meningkatkan profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota Semarang. Berdasarkan 

fokus tersebut, maka indikator yang menjadi penelitian ini meliputi: 

a. Sasaran tujuan kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme guru 

PPKn SMA di Kotas Semarang.  

b. Penerapan nilai-nilai kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme 

guru PPKn SMA di Kotas Semarang. 
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c. Pelaksanaan kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn 

SMA di Kotas Semarang. 

 

3.4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh. Dalam 

penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang hanya diperoleh dari sumber 

data asli atau pertama (Sugiono, 2012: 139). Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer sekaligus informan adalah guru PPKn SMA di 

Kota Semarang. Untuk memperoleh informasi secara lengkap sesuai dengan 

fokus penelitian, guru PPKn SMA di Kota Semarang menjadi aktor dan 

pelaku yang sangat berperan dalam proses pengumpulan data dalam 

penelitian ini.  

b. Sumber dara sekunder, yaitu data yang dikumpulkan sebagai pendukung data 

primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data guru PPKn SMA di Kota Semarang, Profil guru PPKn SMA di 

Kota Semarang, dan data-data lain yang mendukung (Sugiyono, 2012: 141).  

 

3.5. Metode Pengumpulan Data   

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian implementasi 

kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota 

Semarang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). 

Adapun ketiga metode tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

a. Metode observasi 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

terus terang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus 

terang kepada informan dan sumber data bahwa sedang melakukan penelitian, jadi 

mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas peneliti. Dalam 

melakukan observasi peneliti terlibat dalam kegiatan-kegiatan tertentu, hal ini 

dilakukan untuk mengetahui implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 
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profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota Semarang, baik di lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah seperti MGMP PPKn.  

b. Metode wawancara  

Metode wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dalam studi pendahuluan, namun apabila dalam proses penelitian 

untuk memahami dan mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam 

metode ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri. Untuk mengetahui 

informasi tentang implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota Semarang dilakukan wawancara 

kepada guru PPKn SMA di Kota Semarang.  

c. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis maupun 

gambar tentang implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota Semarang, seperti data guru PPKn 

SMA di Kota Semarang, profil guru PPKn SMA di Kota Semarang, foto aktivitas 

guru PPKn SMA di Kota Semarang.  

 

3.6. Keabsahan Data  

Keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dengan beberapa kriteria 

tertentu. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

kredibilitas. Kriteria ini dipergunakan untuk membuktikan bahwa data atau 

informasi yang diperoleh benar-benar mengandung nilai kebenaran. Adapun 

teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data penelitian menggunakan 

teknik trianggulasi metode, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara 

dengan hasil observasi, dan dengan dokumentasi sehingga ditemukan suatu hasil 

yang sama antara ketiga metode dalam pengumpulan data penelitian.  

 

3.7. Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data penelitian implementasi kode etik guru dalam 

meningkatkan profesionalisme Guru PPKn SMA di Kota Semarang menggunakan 

model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 2007). Model ini meliputi tidak 
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metode yaitu pengumpulan data yang telah diperoleh kemudian direduksi 

berdasarkan analisis kebutuhan penelitian, selanjutnya data disajikan dalam 

bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif, dan yang terakhir diambil 

kesimpulan. Adapun kerangka analisis data penelitian dapat di lihat pada gambar 

berikut.  
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Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data Pengambilan kesimpulan 

Sumber: Miles dan Huberman (2007) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian  

Penelitian tentang implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

professionalism guru PPKn SMA di Kota Semarang data diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian dilakukan terhadap guru PPKn di 

Kota Semarang sebagai upaya untuk menggali informasi terkait implementasi 

kode etik guru dalam meningkatkan professionalism guru PPKn SMA di Kota 

Semarang. Namun untuk memperoleh informasi tersebut tidak dilakukan kepada 

semua guru PPKn di Kota Semarang, namun hanya mewakili sebagian yaitu 

Ketua MGMP PPKn SMA di Kota Semarang, perwakilan guru PPKn di SMA 

negeri di Kota Semarang, perwakilan guru PPKn di SMA swasta di Kota 

Semarang.  

Adapun Ketua MGMP PPKn SMA di Kota Semarang adalah Drs. Dargito 

(Guru PPKn SMA N 1 Semarang). Perwakilan guru PPKn di SMA negeri di Kota 

Semarang adalah Dra. Kun Kadarwati (Guru PPKn SMA N 11  Kota Semarang). 

Perwakilan guru PPKn di SMA swasta di Kota Semarang adalah Nur Farida 

(Guru PPKn SMA Sultan Agung Kota Semarang) dan Malikah Dwi S (Guru 

PPKn SMA Tengku Umar Semarang).  

 

4.2. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian tentang implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

professionalism guru PPKn SMA di Kota Semarang meliputi: (1) aktualisasi Kode 

Etik Guru Indonesia pada guru PPKn SMA di Kota Semarang; dan (2)  

implementasi Kode Etik Guru Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme 

Guru PPKn di Kota Semarang.  Data penelitian diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi. Dari hasil wawancara diperoleh data tentang persepsi 

guru PPKn dalam memaknai kode etik guru Indonesia diantaranya menurut Ketua 

MGMP PPKn SMA Kota Semarang adalah sebagai berikut. 
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“kode etik guru Indonesia merupakan norma atau dasar yang 

disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman 

sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sebagai profesi 

guru/anggota masyarakat dan warga Negara”. 

 

Sedangkan menurut salah satu guru PPKn SMA di Kota Semarang sebagai 

berikut.  

“kode etik guru Indonesia adalah aturan-aturan, nilai, dan norma yang 

disepakati dan diterima oleh guru seluruh Indonesia sebagai pedoman 

dalam menjalankan profesinya”.  

 

Lebih lanjut wawancara dilakukan kepada guru PPKn SMA yang lain di 

Kota Semarang diperoleh data sebagai berikut.  

Kode etik guru Indonesia meliputi tiga unsur, yaitu (1) norma, 

pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesinya 

sebagai pendidik/guru; (2) payung hukum bagi guru-guru di 

Indonesia; (3) memberikan pengawasan bagi guru-guru dalam 

melaksanakan profesinya, sehingga guru menjadi manusia yang lebih 

bertanggungjawan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, 

bangsa, dan diri sendiri”.  

 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik guru 

Indonesia adalah aturan-aturan, nilai, dan norma yang disepakati dan diterima 

oleh guru seluruh Indonesia sebagai pedoman, payung hukum, serta dalam 

memberikan pengawasan bagi guru-guru dalam melaksanakan profesinya sebagai 

guru/anggota masyarakat dan warga Negara, sehingga guru menjadi manusia yang 

lebih bertanggungjawan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan 

diri sendiri. Dari pengertian tersebut kode etik guru Indonesia memiliki peran 

sangat penting bagi guru-guru di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya, dengan 

demikian guru sebagai pendidik harus mampu memahami batasan-batasan 

perilaku yang harus dijalankan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.  

 

4.2.1. Aktualisasi Kode Etik Guru Indonesia pada Guru PPKn SMA di Kota 

Semarang 

 

Kode etik guru Indonesia disusun dan ditujukan kepada guru-guru di 

seluruh Indonesia memiliki tujuan yang mengarah pada tercapainya tujuan 
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pendidikan nasional. Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diperoleh 

data sebagai berikut.  

“Tujuan kode etik guru Indonesia diantaranya (1) sebagai pedoman 

berperilaku guru; (2) untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi 

guru dan peningkatan kegiatan pengabdian guru” (Hasil wawancara 

Ketua MGMP PPKn SMA di Kota Semarang pada tanggal 4 

Desember 2018).  

 

Selain hasil wawancara dengan ketua MGMP PPKn SMA Kota Semarang, 

diperoleh informasi dari kedua guru PPKn SMA di Kota Semarang, yaitu: 

“tujuan kode etik guru Indonesia adalah menjunjung tinggi martabat 

profesi guru dan meningkatkan mutu profesi guru”. 

 

“tujuan kode etik guru Indonesia adalah menempatkan guru sebagai 

pekerjaan yang terhormat, mulia, dan bermartabat di masyarakat”.  

 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima tujuan 

kode etik guru Indonesia, yaitu (1) sebagai pedoman berperilaku guru; (2) 

meningkatkan pengabdian anggota profesi guru dan peningkatan kegiatan 

pengabdian guru; (3) menjunjung tinggi martabat profesi guru; (4) meningkatkan 

mutu profesi guru; (5) menempatkan guru sebagai pekerjaan yang terhormat, 

mulia, dan bermartabat di masyarakat. Sebagai upaya dalam meningkatkan harkat 

dan martabat profesi guru kode etik guru Indonesia sebagai pedoman strategis. 

Dari hasil wawancara diperoleh data tentang berbagai cara dilakukan guru PPKn 

dalam menjunjung tinggi martabat profesi guru, yaitu dimulai dari diri sendiri, 

adanya kemauan yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

profesional, penguasaan seluruh kompetensi seorang guru, tanggung jawab dan 

etika profesi, serta memiliki pengetahuan dan sikap yang mencerminkan 

kepribadian yang penuh keteladanan dan menjadi figur atau idola bagi peserta 

didik di sekolah dan bagi masyarakat.  

Sebagai pedoman bagi guru PPKn, kode etik guru Indonesia memiliki 

berbagai peran. Dari hasil wawancara dari Ketua MGMP PPKn SMA di Kota 

Semarang diperoleh informasi sebagai berikut. 

“peran kode etik guru Indonesia sebagai pedoman guru PPKn dalam 

berperilaku adalah untuk meningkatkan nilai-nilai hak dan kewajiban 
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suatu warga Negara agar setiap warga negara semakin dapat 

melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan nasional.  

 

Hal lain disampaikan oleh dua guru PPKn SMA di Kota Semarang melalui 

wawancara diperoleh informasi sebagai berikut.  

“peran kode etik guru Indonesia sebagai pedoman guru PPKn dalam 

berperilaku adalah membantu guru dan dapat menjadi pemberi 

petunjuk apa yang harus dilakukan seorang guru dalam aplikasi 

pembelajaran” (wawancara kepada guru PPKn pada tanggal 14 janurai 

2019).  

 

“peran kode etik guru Indonesia sebagai pedoman guru PPKn dalam 

berperilaku adalah membatasi, membimbing, dan mengarahkan, 

bahkan memberikan sanksi bagi guru PPKn, sehingga dapat lebih 

berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap profesinya”. 

 

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran kode etik guru 

Indonesia sebagai pedoman guru PPKn dalam berperilaku sangat penting karena 

membantu guru dalam membatasi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan 

sanksi bagi guru PPKn, serta memberikan petunjuk dalam proses pembelajaran. 

Selain itu juga meningkatkan nilai-nilai hak dan kewajiban sebagai guru dalam 

mencapai tujuan nasional. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dipandang 

sebagai profesi pengabdian dalam mencerdaskan generasi bangsa. berbagai 

strategi dilakukan oleh guru PPKn dalam dalam meningkatkan mutu profesinya 

sebagai pendidik. Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh informasi bahwa 

startegi guru PPKn dalam meningkatkan mutu profesinya sebagai pendidik 

diantaranya: 

“berusaha menguasai 10 kompetensi guru PPKn, meningkatkan 

profesionalisme profesi guru PPKn, mengikuti pelatihan-pelatihan dan 

seminar, membuat buku, modul, dan lembar kerja siswa, mengikuti 

kemajuan IPTEK untuk proses pembelajaran, mendengarkan info 

actual dan terkini, menyusun perangkat pembelajaran sebagai upaya 

mempersiapkan proses pembelajaran yang optimal” (hasil wawancara 

guru PPKn SMA di Kota Semarang).  

 

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan 

bahwa tujuan kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn 

SMA di Kotas Semarang telah tercapai melalui kegiatan-kegiatan akademik 
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maupun non akademik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara terkait bagaimana 

pemahaman guru PPKn tentang tujuan kode etik guru dalam meningkatkan 

profesionalisme sebagai pendidik, selain itu guru PPKn mampu 

mengimplementasikan tujuan yang harus dicapai sesuai dengan kode etik guru 

Indonesia.  

 

4.2.2. Implementasi Kode Etik Guru Indonesia dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru PPKn di Kota Semarang 

 

Sebagai pedoman, kode etik guru Indonesia mengandung nilai-nilai 

didalamnya yang harus ditaati dan diamalkan sebagai bentuk pengimplementasian 

dalam bertutur dan berparilaku. Sebelum mengimplementasikan nilai-nilai kode 

etik guru Indonesia, guru PPKn perlu mengetahui dan memahami nilai-nilai 

tersebut. Dari hasil wawancara dengan Ketua MGMP PPKn SMA Kota Semarang 

diperoleh informasi sebagai berikut.  

“nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik guru Indonesia adalah 

semangat yang kokoh dan memupuk militensi (ketangguhan dalam 

berjuang) yang tinggi untuk mengisi kemerdekaan”.  

 

Informasi lain diperoleh dari hasil wawancara dengan dua guru PPKn SMA 

di Kota Semarang, yaitu  

“nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik guru Indonesia meliputi: 

jujur, tanggungjawab, kerjasama, komitmen, giat bekerja, disiplin, 

persatuan dan kesatuan, saling menghargai, menghormati, dan 

professional” (Hasil wawancara guru PPKn SMA di Kota Semarang 

pada 14 Desember 2018) 

 

“nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik guru Indonesia meliputi: 

nilai agama dan Pancasila, serta nilai kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional” (Hasil wawancara guru PPKn 

SMA di Kota Semarang pada 08 Januari 2019).  

 

Dari ketiga hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

yang terkandung dalam kode etik guru Indonesia terdiri dari: (1) nilai agama dan 

nilai Pancasila meliputi semangat yang kokoh, memupuk militensi, persatuan dan 

kesatuan, serta (2) nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian meliputi 

jujur, tanggung jawab, komitmen, giat bekerja, disiplin, kompetensi sosial 
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meliputi kerjasama, saling menghargai, menghormati, serta kompetensi 

professional. Dari nila-nilai yang telah diuraikan di atas tidak hanya dipahami, 

tetapi harus diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari dalam menjalankan 

tugas progesinya sebagai guru PPKn. Dari hasil observasi dan wawancara 

diperoleh data bahwa guru PPKn dalam mengimplementasi nilai-nilai kode etik 

guru sebagai berikut.  

“ Nilai agama diimplemetasikan dalam bentuk melaksanakan ibadah 

baik dalam arti sempit dan dalam arti luas, melaksanakan perintah 

agama dan menjauhi larangannya, berdoa sebelum memulai 

pembelajaran. Sedangkan nilai Pancasila diimplemetasikan dengan 

meningkatkan toleransi dalam segala hal terutama toleransi antar umat 

beragama, mengamalkan bakti sosial, musyawarah dalam 

menyelesaikan masalah, tidak deskriminatif dalam segala hal, 

menyanyikan lagu-lagu kebangsaan disela-sela proses pembelajaran” 

(Hasil wawancara dengan Ketua MPMP PPKn, dan dua guru PPKn di 

Kota Semarang).  

  

Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Ketua MPMP PPKn, dan dua 

guru PPKn di Kota Semarang disebutkan bahwa nilai-nilai Kompetensi Guru 

diwujudkan sebagai berikut.  

“kompetensi pedagogik diwujudkan dengan aktif dalam kegiatan 

MGMP PPKn, mengikuti pelatihan, baik yang dilaksanakan lembaga 

pendidikan maupun non pendidikan untuk mendukung proses 

pembelajaran, meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan 

kurikulum mata pelajaran yang meliputi silabus, RPP, dan lembar 

evaluasi, meningkatkan kemampuan dalam menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi 

yang akan dicapai, dan materi pembelajaran. kompetensi kepribadian 

diwujudkan dengan memahami landasan kependidikan, memahami 

karakteristik peserta didik, memiliki kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, bijaksana, dan berwibawa, berakhlak, serta memberikan 

keteldanan peserta didik, memiliki etos kerja, tanggung jawab 

terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan situasi pendidikan 

beserta unsur-unsurnya. Kompetensi sosial diwujudkan dalam bentuk 

kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam bergaul, 

kemampuan dalam bekerjasama. Kompetensi Profesional diwujudkan 

dalam bentuk mampu menguasai materi pembelajaran dan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik, dab bersikap adil terhadap peserta didik”.  
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Dari berbagai bentuk implementasi yang telah dilakukan oleh guru PPKn di 

atas merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kode etik guru Indonesia 

secara nyata harus tertanam dalam jati diri seseorang pendidik. Guru dikatakan 

professional ketika mampu memerankan dirinya dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan memiliki kompetensi yang memadai sebagai seorang guru.  

Peran kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru 

PPKn SMA di Kota Semarang digunakan sebagai (1) pedoman dalam  

mengidentifikasi potensi peserta didik, (2) pedoman dalam menentukan bekal 

awal peserta didik dalam mata pelajaran PPKn, (3) pedoman dalam 

mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKn, (4) 

pedoman dalam memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran PPKn.  

Sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, guru PPKn harus 

mampu memahami dan mengidentifikasi potensi peserta didik, hal ini dilakukan 

agar guru PPKn dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran kepada 

peserta didik tidak salah. Dari hasil wawancara tentang peran kode etik guru 

sebagai pedoman dalam mengidentifikasi potensi peserta didik diperoleh 

informasi sebagai berikut.  

“Kode etik guru menjadi acuan dasar dalam proses Kegiatan Belajar 

Mengajar dan Ekstrakurikuler” (Hasil wawancara dengan Ketua 

MGMP PPKn Kota Semarang).  

 

Sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme, guru PPKn harus 

mampu mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, oleh karena itu kode etik 

guru memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pedoman. Dari hasil 

wawancara kepada Guru PPKn diperoleh informasi sebagai berikut.  

“guru seharusnya mampu mengidentifikasi kesulitan belajar peserta 

didik pada mata pelajaran PPKn. Peran guru PPKn menjadi mediator 

dan fasilitator yang bertugas untuk memberikan kemudahan belajar 

peserta didik agar tercipta suasana belajar yang menyenangkan, 

gembira, penuh semangat, dan berani berpendapat. Hal ini dilakukan 

dengan merespon apa yang disampaikan peserta didik, berdialog, dan 

berdiskusi dengan peserta didik”.  
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Guru dikatakan professional juga harus mampu menerapkan berbagai 

pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara 

kreatif dalam mata pelajaran PPKn. Untuk menerapkan hal-hal tersebut kode etik 

memiliki peran. Dari hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut.  

“peran kode etik sangat penting karena memberikan pedoman/batasan-

batasan bagaimana seorang guru harus professional, kreatif, inovatif, 

dalam menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran, sehingga tercapai pembelajaran yang komunikatif, 

demokratis, menyenangkan, serta guru mampu berperan sebagai 

fasilitator dan motivator” (Hasil wawancara guru PPKn di Kota 

Semarang pada tanggal 14 Desember 2018).  

 

 

 

4.3. Pembahasan  

Kode etik guru Indonesia adalah aturan-aturan, nilai, dan norma yang 

disepakati dan diterima oleh guru seluruh Indonesia sebagai pedoman, payung 

hukum, serta dalam memberikan pengawasan bagi guru-guru dalam 

melaksanakan profesinya sebagai guru/anggota masyarakat dan warga Negara, 

sehingga guru menjadi manusia yang lebih bertanggungjawan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan diri sendiri. Dalam Dokumen Kode Etik 

Guru Indonesia pada bagian satu dijelaskan bahwa kode etik guru Indonesia 

adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. 

Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai 

pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Salah satu pentingnya kode etik 

bagi guru adalah untuk membatasi hak-hak guru dan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. Sehingga tercipta hubungan yang profesional antara guru dan 

peserta didik.  

Untuk mengetahui implementasi kode etik guru dalam meningkatkan 

professionalism guru PPKn SMA di Kota Semarang penelitian ini akan 

menguraikan dua aspek, yaitu: (1) aktualisasi Kode Etik Guru Indonesia pada 

guru PPKn SMA di Kota Semarang; dan (2)  implementasi Kode Etik Guru 

Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PPKn di Kota Semarang.  
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4.3.1. Aktualisasi Kode Etik Guru Indonesia pada guru PPKn SMA di Kota 

Semarang 

 

Dalam dokumen Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa tujuan dari 

Kode Etik Guru adalah menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan 

bermartabat yang dilindungi Undang-Undang. Dari pengertian tujuan kode etik 

guru Indonesia tersebut tidak hanya tersirat dalam dokumen tetapi harus 

dibuktikan secara nyata agar tujuan tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran. 

Menurut Jhon (2004) dalam kode etik guru harus mengandung dua hal, yaitu etika 

dalam mengajar dan kemampuan akademik yang harus dimiliki oleh guru PPKn.  

Kode etik yang telah disepakati oleh organisasi profesi guru Indonesia harus 

dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tugas profesinya 

sebagai guru, dalam hal ini khususnya guru PPKn di Kota Semarang. Oleh karena 

itu untuk mencapai tujuan tersebut perlu diaktualisasikan secara nyata dalam 

segala sendi kehidupan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Secara 

umum tujuan kode etik guru telah dipahami oleh guru PPKn SMA di Kota 

Semarang, hal tercermin dari hasil observasi penelitian yang telah dilakukan 

bahwa tujuan tersebut terimplementasikan dalam bentuk sikap dan tutur kata 

dalam kehidupan sekolah. Hal ini terbukti ketika guru dalam bergaul dan 

berhubungan baik antara guru PPKn dengan peserta didik, antara guru PPKn 

dengan profesinya, dan antara guru PPKn dengan organisasi profesinya. 

Hubungan tersebut sebagaimana disebutkan dalam dokumen kode etik guru 

Indonesia pasal 6, yaitu: 

1. Hubungan guru dengan peserta didik  

a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tuga didik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan 

mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, 

dan anggota masyarakat. 
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c. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik 

secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan 

pembelajaran. 

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya 

untuk kepentingan proses kependidikan. 

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus 

berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana 

sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan 

efisien bagi peserta didik. 

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih 

sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar 

batas kaidah pendidikan. 

g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang 

dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. 

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan 

kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. 

i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali 

merendahkan martabat peserta didiknya. 

j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara 

adil. 

k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi 

kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. 

l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh 

perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. 

m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta 

didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, 

menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan. 

n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-

alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, 

kesehatan, dan kemanusiaan. 
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o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionallnya 

kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, 

kebudayaan, moral, dan agama. 

p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional 

dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan 

pribadi.  

2. Hubungan guru dengan profesinya  

a. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi 

b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu 

pendidikan dan bidang studi yang diajarkan 

c. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya 

d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam 

menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas 

konsekuensiinya. 

e. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, 

inisiatif individual, dan integritas dalam tindkan-tindakan profesional 

lainnya. 

f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang 

akan merendahkan martabat profesionalnya. 

g. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat 

mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan proesionalnya 

h. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari 

tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di 

bidang pendidikan dan pembelajaran. 

3. Hubungan guru dengan organisasi profesinya 

a. Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru dan berperan serta secara 

aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan 

kependidikan. 

b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang 

memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan 
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c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat 

informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan 

masyarakat. 

d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam 

menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas 

konsekuensinya. 

e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk 

tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-

tindakan profesional lainnya. 

f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang 

dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya. 

g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk 

memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. 

h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi 

profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Peran kode etik guru Indonesia sebagai pedoman guru PPKn SMA di Kota 

Semarang dalam berperilaku sangat penting karena membantu guru dalam 

membatasi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan sanksi bagi guru PPKn, 

serta memberikan petunjuk dalam proses pembelajaran. Selain itu juga 

meningkatkan nilai-nilai hak dan kewajiban sebagai guru dalam mencapai tujuan 

nasional. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dipandang sebagai profesi 

pengabdian dalam mencerdaskan generasi bangsa. Mariyana menyatakan bahwa 

pentingnya kode etik guru  adalah (1) melindungi pekerjaan sesuai dengan 

ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku; (2) mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan pesengketaan dari para 

pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan 

eksternal sekolah; (3) melindungi guru dari masyarakat terhadap kasus 

penyimpangan tindakan; (4) melindungi guru dari praktik penyimpangan di 

peraturan yang telah berlaku. dari keempat tujuan tersebut sudah mencapai 

sasaran secara tepat terhadap guru PPKn di Kota Semarang yang terimplementasi 

dan teraktualisasi dalam perilaku di segala sendi kehidupan seorang guru.  
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Sebagai pedoman guru dalam melaksanakan tugasnya, kode etik guru sangat 

penting sebagah petunjuk peningkatan profesionalisme sebagai guru. Syah (1995: 

288) menjelaskan bahwa profesional sebagai kualitas dan tindak tanduk khusus 

yang merupakan ciri orang yang profesional. Lebih lanjut Suparlan (2005: 20) 

menyatakan bahwa profesionalisme adalah menunjukkan derajat atau tingkat 

penampilan dalam melaksanakan profesi. Yang dimaksud profesi disini adalah 

guru, khususnya guru PPKn. Derajat atau tingkat penampilan seorang guru dilihat 

dari kompetensinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan, disebutkan sepuluh kompetensi/kemampuan dasar 

seorang guru PPKn, yaitu (1) kemampuan menguasai bahan pelajaran PPKn; (2) 

kemampuan mengelola program belajar mengajar; (3) kemampuan mengelola 

kelas; (4) kemampuan menggunakan media/sumber belajar PPKn; (5) kemampuan 

menguasai landasan-landasan kependidikan; (6) kemampuan mengelola interaksi 

belajar mengajar; (7) kemampuan menilai prestasi peserta didik untuk 

kependidikan pengajaran; (8) kemampuan mengenal fungsi dan program 

pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) kemampuan mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah; (10) kemampuan memahami prinsip-

prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan 

mengajar. 

Selain kesepuluh standar kompetensi di atas Danim (2013) mengemukakan 

bahwa guru dikatakan profesional apabila memenuhi kualifikasi akademik 

minimum dan bersertifikat pendidik. Maka, profesionalisme guru PPKn harus 

memiliki kualifikasi akademik Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan bersertifikat pendidik melalui proses 

Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Program Studi PPKn. Dalam Lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru PPKn sebagai berikut.  

No. Kompetensi Inti Guru  Kompetensi Guru Mata Pelajaran PPKn  

1 Menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek 

fisik, moral, spiritual, 

2.3. Memahami karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial-emosional, moral, 
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sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual.  

spiritual, dan latar belakang sosial-

budaya.  

2.4. Mengidentifikasi potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran PPKn.  

2.5. Mengidentifikasi bekal-ajar awal 

peserta didik dalam mata pelajaran 

PPKn.  

2.6. Mengidentifikasi kesulitan belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran 

PPKn.  

2. Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik.  

3.1. Memahami berbagai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik terkait dengan mata pelajaran 

PPKn.  

3.2. Menerapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara 

kreatif dalam mata pelajaran PPKn.  

 

4.3.2. Implementasi Kode Etik Guru Indonesia dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru PPKn di Kota Semarang 

 

Tolok ukur profesionalisme seorang guru dilihat dari empat kompetensi 

yang harus dimiliki, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Dari keempat kompetensi 

tersebut secara spesifik lagi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Standar Kompetensi Guru bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru  

PPKn, yaitu (1) memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran PPKn; (2) memahami substansi PPKn yang meliputi 

pengetahuan kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan ketrampilan 

kewarganegaraan; (3) menunjukkan manfaat mata pelajaran PPKn. Dalam rangka 
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mendukung tercapainya kompetensi profesionalisme guru PPKn di Kota 

Semarang tersebut perlu diintegrasikan melalui nilai-nilai kode etik guru 

Indonesia.  

Dalam dokumen Kode Etik Guru Indonesia, nilai-nilai dasar dan 

operasional meliputi: 

1. Nilai-nilai agama dan Pancasila. 

2. Nilai-nilai Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional.  

3. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi 

perkembangan kesejahteraan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan 

spiritual.  

Dari ketiga nilai di atas telah di implementasikan oleh guru PPKn di Kota 

Semarang dalam berbagai bentuk perilaku, diantaranya  

1. Nilai agama dan Pancasila  

a. Nilai agama  

1) Melaksanakan ibadah baik dalam arti sempit dan dalam arti luas.  

2) Melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya.  

3) Berdoa sebelum memulai pembelajaran.  

b. Nilai Pancasila  

1) Meningkatkan toleransi dalam segala hal terutama toleransi antar 

umat beragama.  

2) Mengamalkan bakti sosial.  

3) Musyawarah dalam menyelesaikan masalah.  

4) Tidak deskriminatif dalam segala hal.  

5) Menyanyikan lagu-lagu kebangsaan disela-sela proses pembelajaran.  

2. Nilai Kompetensi Guru  

a. Kompetensi pedagogik  

1) Aktif dalam kegiatan MGMP PPKn  

2) Mengikuti pelatihan, baik yang dilaksanakan lembaga pendidikan 

maupun non pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran.  
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3) Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kurikulum mata 

pelajaran yang meliputi silabus, RPP, dan lembar evaluasi.  

4) Meningkatkan kemampuan dalam menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai, 

dan materi pembelajaran.  

b. Kompetensi kepribadian  

1) Memahami landasan kependidikan.  

2) Memahami karakteristik peserta didik.  

3) Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, bijaksana, dan 

berwibawa, berakhlak, serta memberikan keteldanan peserta didik.  

4) Memiliki etos kerja, tanggung jawab terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagai guru dan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.  

c. Kompetensi sosial  

1) Kemampuan dalam berkomunikasi 

2) Kemampuan dalam bergaul 

3) Kemampuan dalam bekerjasama 

d. Kompetensi Profesional  

1) Mampu menguasai materi pembelajaran dan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.  

2) Bersikap adil terhadap peserta didik.  

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme sebagai pendidik, guru 

PPKn harus memegang prinsip-prinsip guru profesional. Dalam Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) 

disebutkan bahwa prinsip-prinsip guru profesional meliputi: 

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.  

2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketaqwaan, dan akhlak mulia.  

3. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas.  

4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 

5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.  



 
 

35 
 

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi 

kerja.  

7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.  

8. Memiliki jamimanan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.  

Berdasarkan prinsip di atas, dalam rangka meningkatkan guru PPKn SMA 

di Kota Semarang perlu adanya pedoman dan arah yang jelas. Hal ini peran kode 

etik profesi guru sangat penting sebagai landasan moral dan pedoman tingkah 

laku yang harus dijunjung tinggi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Pelaksanaan kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme guru PPKn 

SMA di Kota Semarang dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan-kegiatan 

sekolah, baik ke dalam maupun ke luar, artinya hubungan ke dalam adalah 

interaksi antara guru dengan peserta didik dan antar sesame guru di sekolah, 

sedangkan ke luar artinya hubungan interaksi antara guru dengan guru di luar 

sekolah dan hubungan guru dengan masyarakat.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas 

dapat disimpul sebagai berikut.  

1. Aktulisasi Kode Etik Guru Indonesia pada guru PPKn SMA di Kota 

Semarang dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu menempatkan guru sebagai 

profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang-Undang. 

Tujuan tersebut sudah mencapai sasaran secara tepat terhadap guru PPKn di 

Kota Semarang yang terimplementasi dan teraktualisasi dalam perilaku di 

segala sendi kehidupan seorang guru. 

2. Implementasi kode etik guru indonesia dalam meningkatkan profesionalisme 

guru PPKn di Kota Semarang dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai agama dan Pancasila, nilai-nilai 

Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional, serta nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia 

yang meliputi perkembangan kesejahteraan jasmani, emosional, intelektual, 

sosial, dan spiritual dalam melaksanakan  tugas profesinya sebagai guru. 

 

B. Saran  

 

Dari simpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat saran yang diberikan 

sebagai berikut.  

1. Sebagai pedoman dan acuan guru dalam melaksanakan tugas profesinya, kode 

etik guru Indonesia harus di aktualisasikan oleh semua guru PPKn di 

Indonesia agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara maksimal dan 

menyeluruh.  

2. Kode etik guru Indonesia yang telah dirumuskan perlu dipahami dan 

implementasikan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam oleh 

semua guru PPKn dalam melaksanakan tugas profesinya.   
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Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas  

No. Nama 
Bidang 

Keahlian 

Instansi 

Asal 

Alokasi 

Waktu 

(Jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1 
Dr. Maryanto, 

M.Si.  
PPKn  

Universitas 

PGRI 

Semarang 

10.00 

Mengkoordinir kegiatan penelitian  

Melakukan kegiatan wawancara 

dengan Ketua MGMP PPKn Kota 

Semarang  

2 

Drs. Agus 

Supriyanto, 

S.H., M.Si.  

PPKn  

Universitas 

PGRI 

Semarang 

9.00 Melakukan kegiatan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan 

guru PPKn Swasta di Kota 

Semarang 

3 

Drs. 

Supriyono, 

M.Hum.  

PPKn  

Universitas 

PGRI 

Semarang 

9.00 Melakukan kegiatan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan 

guru PPKn Negeri di Kota 

Semarang 

4 

Nor 

Khoiriyah, 

S.Pd., M.Pd.  

PPKn  

Universitas 

PGRI 

Semarang 

9.00 - Membuat proposal penelitian.  

- Menyusun instrumen penelitian 

- Mengolah data hasil penelitian.  

- Membuat laporan penelitian  

- Menyusun artikel penelitian  

- Menyusun laporan keuangan 

penelitian 
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Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 

Ketua Pengusul  

 

A. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Maryanto, M.Si.  

2 Jenis Kelamin  Laki-laki 

 3 Jabatan fungsional Lektor Kepala 

4 Pangkat/Golongan  Penata/IVb 

5 NIP/NPP 19610307 198603 1 002 

6 NIDN 0007036101 

7 Tempat dan Tanggal Lahir Boyolali, 7 Maret 1961 

8 Alamat Email maryanto_drs@yahoo.co.id 

9 Nomor Telepon/ Faks/ HP 081325463555 

10 Alamat kantor GP Lt 3. Sidodadi Timur No. 24, Dr. Cipto-

Semarang 50125 

11 Nomor Telepon/ Faks (024) 8316377/ 8448217 

12 Lulusan yang telah dihasilkan  S-1 = 587 orang, S-2 = - 

14 Mata Kuliah yang Diampu 1. Pendidikan Kewarganegaraan  

2. Hukum Tata Negara  

3. Teori dan Hukum Konstitusi  

 

B. Riwayat Pendidikan 

Satuan 

Pendidikan 

Jurusan/ 

Prodi 

Nama 

Sekolah/PT 

Lulus 

Tahun 

Karya 

Tulis/Pembimbing 

Program S1 PMP-Kn  Universitas Negeri 

Semarang  
1985 - 

Program S2 Kebijakan 

Publik  
Universitas 

Diponegoro  
2006 - 

Program S3 Ilmu Hukum  Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta  

2016 

 

- 

 

C. Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Sumber Dana 

1 2012 Partisipasi Generasi Muda Dalam 

Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan 

Kecamatan Wedung Demak  

LPPM IKIP 

PGRI Semarang  

2 2014 Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di 

Sekolah Dasar Negeri Pekunden Kota 

Semarang  

LPPM UPGRIS  

3 2015 Pengembangan Profesionalitas Guru Kemenristek 

mailto:maryanto_drs@yahoo.co.id
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Melalui Politik Hukum Pendidikan  Dikti  

4 2015 Peneladanan dan Tingkat Kepuasan 

Pelayanan Universitas PGRI Semarang: 

Ditinjau dari Perspektif Mahasiswa  

YPLP PT PGRI 

Semarang  

5 2017 Model Pengembangan Instrumen 

Monitoring dan Evaluasi Akademik Unit 

Penjaminan Mutu Fakultas (Studi Pada 

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial Dan Keolahragaan) 

LPPM UPGRIS 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Sumber Dana 

1. 2012 IbM Membentuk Generasi Muda 

Berkarakter Tanpa Narkoba di Kelurahan 

Tlogosari Kulon Pedurungan Semarang  

LPPM IKIP 

PGRI Semarang 

2. 2015 IbM Pelatihan Pendidikan Politik bagi 

Peserta Didik Kota Semarang sebagai 

Pemilih dalam Menyongsong 

Pemilukada  

LPPM UPGRIS  

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah/Proceeding Dalam Jurnal 5 Tahun 

Terakhir 

No Judul Artikel Volume/ Nomer/ Tahun Nama Jurnal 

1 Membentuk Generasi Muda 

Berkarakter Tanpa Narkoba 

di Kelurahan Tlogosari 

Kulon, Pedurungan, 

Semarang  

- E-dimas 

UPGRIS  

2 Politik Hukum Pendidikan  

 

- Jurnal CIVIS  

 

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ 

Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/ Seminar 
Judul Artikel Imiah Tahun  

1 Seminar Nasional  Pendidikan Kewarganegaraan 

Sebagai Pijakan 

Menumbuhkembangkan Karakter 

Patriotisme 

2017 
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2 Seminar 

Internasional  
Construction Of Democracy 

Education As Strengthening 

Of Citizens Of Character 

2017 

3 Kongres Pancasila  Revitalisasi Pendidikan Pancasila 

Dalam Membangun Karakter 

Bangsa 

2017 

 

G. Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Pendidikan Kewarganegaraan  2015 - Andi Press, 

Yogyakarta 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian  hari ternyata 

dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebanarnya untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam pengajuan dana penelitian reguler.  

Semarang, 21 Januari 2019 
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Anggota Pengusul  I 

A. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Agus Suprijanto, SH., MSi. 

2 Jenis Kelamin  Laki-laki 

3 Jabatan fungsional Lektor Kepala 

4 Pangkat/Golongan  Pembina/IVa 

5 Jabatan struktural Wakil Dekan 

6 NIP/NPP 195608161985031003 

7 NIDN 0016085601 

8 Tempat dan Tanggal Lahir Ponorogo, 16 Agustus 1956 

9 Alamat Rumah Jl.Karonsih Utara 246 Semarang 

10 Nomor Telepon/ Faks/ HP 081225100040 

11 Alamat kantor GP Lt 3. Sidodadi Timur No. 24, Dr. Cipto-

Semarang 50125 

12 Nomor Telepon/ Faks 02476727293 

13 Alamat Email Agus_Supriyanto56@yahoo.com  

14 Lulusan yang telah dihasilkan S1 =    orang S2 =orang S3 =   orang 

15 Mata Kuliah yang Diampu 1 Pendidikan Pancasila 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 

3 Hukum Tata Negara 

4 Teori dan Hukum Konstitusi 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

IKIP 

SEMARANG 

UGM UNS 

Bidang Ilmu PMP-KN Ketahanan 

Nasional 

Ilmu Hukum 

Tahun Masuk - 

Lulus 

1980-1982 2000-2002 2011-2017 

Judul Skripsi/ 

Thesis/ Disertasi 

Pembinaan 

Generasi Muda 

Dalam Proses 

Regenerasi 

Konplik antar 

daerah dalam 

pelaksanaan 

otonomi daerah 

Model Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pembentukan 

Perda di Jawa 

Tengah 

 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

Drs. Bambang 

Daroeso, SH. 

Dra. Setyowati 
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Drs. Pratikno  
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1. Prof. Dr. Jamal 

Wiwoho, SH., 
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2.  Dr. Joko 

Winarno 
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C. Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1 2012 Partisipasi Publik dalam 

pembentukan Perda Pendidikan di 

Kota Semarang 

Perguruan 

Tinggi 

2.500.000 

2 2018 Analisis Karakter Mahasiswa 

UPGRIS Atlet dan Non Atlet 

Perguruan 

Tinggi  

10.000.000 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian Masyarakat Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 

Rp) 

1 2014 Penyuluhan Upaya 

Meningkatkan Peran LPMK 

Kekurahan Purwoyoso 

Kec.Ngaliyan Dalam 

Pembangunan 

Perguruan 

Tinggi 

1.250.000 

2 2015 IBM Kelompok Tani Perempuan 

Desa Karangtengah Kaliwungu 

Kendal 

Perguruan 

Tinggi 

15.000.000 

3 2015 IBM Kelompok Petani Jahe 

Gajah di Desa Karangtengah 

Kendal 

Hibah 17.500.000 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Volume/ Nomer/ 

Tahun 

Nama 

Jurnal 

1 Pelaksanaan Pengajaran Remidial di 

Sekolah 

Volume 01No. 01 

Nopember  2013 

Enovasi 

Pembelajaran 

2 Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Volume II No. 2 Juli 

2012 

Civis 

 

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ 

Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/ seminar 

Judul Artikel Imiah Waktu dan 

Tempat 

1 Legal Development 

InVarious Countries 

Law and Pluralism  In Indonesia, 

Legal Enforcement Statement For 

Minority In Indonesia 

September, 

 di 

UNISULA 

Semarang 

2 Character 

Development In The 

 Century 

The Problems of The Formatting 

Process of Regional Regulation of 

Education In Indonesia  

July,  

2017 di 

Universitas 
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Education PGRI 

Yogyakarta 

3  International 

Conference on 
Technology, 

Education and Social 

Sceinces “Human 

Resources 

Development Based 

on Multiculturalism” 

Legal Culture In Multiculturalism 

And Its Role In Law Enforcement 

In Indonesia 

September, 

  2016 di 

Universitas 

Slamet Riyadi 

Surakarta 

 

G. Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah 

halaman 

Penerbit 

1 Ilmu Negara 2017 160 UPGRIS Press ber 

ISBN  

 

H. Pengalaman Memperoleh HAKI Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul /Tema HAKI Tahun Jenis Nomor 

P/ID 

- - - - - 

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Dalam 5 

Tahun Terakhir 

No Judul /Tema Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya yang telah 

diterapkan 

Tahun Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

- - - - - 

 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 

 

Semarang,   21 Januari 2019 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan    Tahun 

1. Satya Lencana XXX 

Tahun 

Presiden RI 2016 
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Anggota Pengusul II 

 

A. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Drs. Supriyono Purwosaputro, M.Hum.  

2 Jenis Kelamin  Laki-laki 

 3 Jabatan fungsional Lektor Kepala 

4 Pangkat/Golongan  Pembina/IVa 

5 NIP/NPP 19600522 198803 1 001 

6 NIDN 0022056001 

7 Tempat dan Tanggal Lahir Wonosobo, 22 Mei 1960 

8 Alamat Email - 

9 Nomor Telepon/ Faks/ HP 08122835066 

10 Alamat kantor Kampus IV Jl. Gajah Raya No. 40 Kelurahan 

Siwalan,  Gayamsari Kota Semarang  

11 Nomor Telepon/ Faks (024) 8316377/ 8448217 

12 Lulusan yang telah dihasilkan  S-1 = 587 orang, S-2 = - 

13 Mata Kuliah yang Diampu 1. Evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan  

2. Filfasat Pancasila  

3. Globalisasi dan Humaniora 

 

B. Riwayat Pendidikan 

Satuan 

Pendidikan 

Jurusan/ 

Prodi 

Nama 

Sekolah/PT 

Lulus 

Tahun 

Karya 

Tulis/Pembimbing 

Program S1 PMP-Kn  UKSW 1985 - 

Program S2 Ilmu Filsafat  UGM  2002 - 

 

C. Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Sumber Dana 

- - - - 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Sumber Dana 

1.  Nara Sumber dalam Pelatihan 

Pengembangan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) bagi Mahasiswa 

Kopertis Wilayah VI 

LPPM UPGRIS 

2.  Nara Sumber LKMM   bagi Mahasiswa 

Kopertis Wilayah VI 

LPPM UPGRIS  

3  Nara Sumber Implementasi Pendidikan 

Multikultural bagi Guru-Guru Madrasah 

di Diklat Kanwil. Kementrian Agama 

Propinsi Jawa  Tengah. 

LPPM UPGRIS 
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E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah/Proceeding Dalam Jurnal 5 

Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Volume/ Nomer/ Tahun Nama Jurnal 

1 The Law Politics in Indonesia-

Pancasila and Citizenship 

Educatoan Curriculum 

Revitalization of 2013 

- Asan Social 

Science-

Canadian Center 

of Science and 

Education 

 

 

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ 

Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/ Seminar 
Judul Artikel Imiah Tahun  

1 Simposium Pancasila sebagai Paradigma Ilmu 

Pengetahuan an Pembangunan 

Bangsa 

2006 

2 Lokakarya   Kepemimpinan (Leadership) bagi 

Mahasiswa KopertisWilayah VI 

2015 

3 Seminar Nasional  Seminar Keindonesiaan 1 2016 

4 Seminar Nasional  Seminar Keindonesiaan 2 2017 

 

G. Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

- - - - - 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian  hari ternyata 

dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam pengajuan dana penelitian reguler.  

Semarang, 21 Januari 2019 
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Anggota Pengusul III 

 

A. Identitas Diri 

1 Nama  : Nor Khoiriyah, S.Pd., M.Pd. 

2 Jenis Kelamin : Perempuan 

3 Jabatan Fungsional : - 

4 NIP/NPP : - 

5 NIDN : - 

6 Tempat dan Tanggal Lahir : Kudus, 20 Juni 1991 

7 E-mail : Ria_civicus@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP : 081226458205 

9 Alamat Kantor : Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang 50125 

10 Telp/Fax/E-mail : (024) 8316377/8448217/ 

ikippgrismg@ikippgrismg.ac.id 

11 Lulusan yang dihasilkan : S1= ___ S2= ___ 

12 Mata Kuliah yang diampu : Pendidikan Kewarganegaraan 

 

B. Riwayat Pendidikan 

Satuan 

Pendidikan 

Jurusan/ 

Prodi 

Nama 

Sekolah/PT 

Lulus 

Tahun 

Karya 

Tulis/Pembimbing 

Program S1 Pendidikan 

Pancasila 

dan 

Kewarganeg

araan 

(PPKn) 

IKIP PGRI 

Semarang 

2013 Implementasi 

Manajemen Konflik di 

Pondok Pesantren (Studi 

Kasus di Pondok 

Pesantren Addaninuriyah 

Semarang) 

Program S2 Pendidikan 

Pancasila 

dan 

Kewarganeg

araan 

(PPKn) 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

2017 Model Pendidikan 

Karakter Berbasis Nilai-

nilai Nasionalisme dan 

Agama di SMA Nasima 

Semarang 

 

C. Pengalaman Penelitian (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No.  Tahun Judul Penelitian Sumber Dana 

1 2013 Implementasi Pendidikan Anti Korupsi 

di SD Pekunden kota Semarang 

LPPM UPGRIS 

2 2017 Model Pengembangan Instrumen 

Monitoring dan Evaluasi Akademik 

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (Studi 

Pada Fakultas Pendidikan Ilmu 

LPPM UPGRIS 

mailto:Ria_civicus@yahoo.com
mailto:ikippgrismg@ikippgrismg.ac.id
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Pengetahuan Sosial Dan Keolahragaan) 

 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (dalam 5 Tahun Terakhir) 

No.  Tahun Judul Penelitian Sumber Dana 

1 2013 IbM Sosialisasi Manajemen Organisasi 

Remaja 

LPPM UPGRIS 

 

 

E. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ 

Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No. 
Nama Pertemuan 

Ilmiah/ Seminar 
Judul Artikel Imiah Tahun  

1 Seminar Nasional  Peran Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam 

Pengembangan Kompetensi 

Kewarganegaraan 

di Era Global 

2016 

2 Seminar Nasional  Pendidikan Kewarganegaraan 

Sebagai Pijakan 

Menumbuhkembangkan Karakter 

Patriotisme 

2017 

3 Kongres Pancasila  Transformasi Pancasila Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan Kurikulum 2013 

2017  

 

 

F. Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1 Pendidikan Kewarganegaraan 

Perspektif Internasional 

2017 - - 

2 Analisis Muatan Nilai 

Karakter Dalam Buku Teks 

Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan Smp Kelas 

VIII 

2017  Jurnal Pendidikan 

Karakter  

3 The Law Politics in 

Indonesia’s and Citizenship 

Education Curriculum 

Revitalization of 2013 

2017  Journal Asian 

Social Sciences 
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4 Buku “Buku Teks PPKn” 2018  Upgris Press 

5 Buku “Pembelajaran Mikro 

PPKn”  

2018   Upgris Press 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian  hari ternyata 

dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam pengajuan dana penelitian reguler. 

Semarang, 21 Januari 2019 
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