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Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mewujudkan
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan bertanggung jawab, sebagai
pendukung terlaksananya cita-cita bangsa dan negara yaitu mencerdaskan
generasi bangsa Indonesia, maka dibentuklah suatu lembaga dalam bidang
pendidikan yang disebut sekolah. Sekolah terbagi atas beberapa jenjang
diantaranya Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
hingga ke Perguruan Tinggi. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa,
pembentukan karakter yang sopan santun juga merupakan unsur penting yang
harus diterima murid atau peserta didik di sekolah oleh guru atau pendidik. Isu
kekerasan masih sering terjadi di dalam lingkungan sekolah. Tindak kekerasan
tersebut tidak hanya dirasakan oleh peserta didik namun juga dirasakan oleh
pendidik sebagai guru. Tindakan kekerasan yang dapat diterima peserta didik
maupun pendidik dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal, selain itu dalam
upaya pendisiplinan, guru kadangkala takut memberikan hukuman maupun
teguran akibat dari pertimbangan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak. banyak kasus terjadi terkait penganiayaan yang dilakukan
peserta didik kepada pendidik pada zaman ini yang membuat pendidik cemas
dalam menegakkan tindak pendisiplinan kepada peserta didik untuk memperbaiki
watak dan perilaku mereka.
Penulis melaksanakan penelitian secara empiris dalam kegiatan kerja
praktek di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Batam, yang mana penulis akan
mengkaji apakah pelaksanaan perlindungan dari segala aspek kekerasan terhadap
guru juga murid telah dilakukan dengan baik, kemudian dari hasil kerja praktek
ini penulis merancang beberapa luaran yang nantinya dapat meminimalisir tindaktindak kekerasan terjadi di lingkungan sekolah, dengan tujuan menggapai budaya
sekolah damai anti kekerasan.
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