
BAB I 

PENDAHULUAN 

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut 

"penganiayaan", berdasarkan yurispodensi Pasal 351 KUHP tentang 

Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan), rasa 

sakit (pijn) atas Iuka (Ietsel) pada tubuh orang lain. Adapula penganiayaan 

berdasarkan doktrin/ilrnu pengetahuan adalah "dengan sengaja menimbulkan rasa 

sakit atau Iuka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalarn surat tuduhan" 

(Soenarto Soerodibroto, 1994: 211), sedangkan dalam doktrin/ilrnu pengetahuan 

hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai bcrikut. 

a. Adanya kesengajaan 

b. Adanya perbuatan 

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni; 

I. rasa sakit pada tubub ' 

2. Iuka pada tubuh 

Unsur pertarna adalah berupa unsur subjektif(kesalahan), unsur kedua dan 

ketiga berupa unsur objektif. 

Peran guru sebagai pendidik (nurturer) merupakan peran-peran yang 

berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-

tugas pcngawasan dan pembinaan (supervisor) serta tugas-tugas yang berkaitan 

dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan 

sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas ini 
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berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk 

memperoleh pengalaman-pengalaman Jebib Janjut seperti penggunaan kesehatan 

jasmani, bebas dari orang tua dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung 

jawab kemasyarakatan, pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk 

perkawinan dan hidup berkeluarga, pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat 

personal dan spiritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut pendidik dan 

pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus 

mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang 

dengan nonna-nonna yang ada. 

Kesadaran murid akan guna bimbingan belajar serta bimbingan dalam 

bersikap, agar dirinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta 

melaksanakan sikap-sikap yang sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupannya 

schari-hari, amat diharapkat1. Dan untuk itu, maka menjadi tugas muridlali untuk 

berpartisipasi secara aktif, sehingga bimbingan itu dapat dilaksanakan secara 

efektif. Keikutsertaan itu dibuktikan, diat1taranya dengat1: 

• Murid harus menyediakan dan merelakan diri untuk dibimbing, sehingga 

ia memahami akan potensi dan kemampuan dirinya dalam belajar dan 

bersikap. Kesedian itu dinyatakan dengan kepatuhan dan perasaan senang 

jik:a dipanggil atau memperoleh kesempatan untuk mendapat bimbingan 

khusus. 

• Menaruh kepercayaan kepada pembimbing dan menjawab setiap 

pertanyaan dengan sebenamya dan sejujumya. Demikian pula dalam 

mengisi "lembaran isian" untuk data bimbingan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




