


ABSTRAK 
 
  
 Dalam proses belajar mengajar terkadang sebagian guru secara tidak sadar bersikap 
kurang etis seperti sikap pamer pengetahuan dengan tujuan siswa kagum terhadap apa yang 
diajarkannya, pemanfaatan kelemahan yang dimiliki siswa karena kurangnya pengalaman 
peserta didik, sifat bingung dan takut.  Ironisnya fenomena ini dalam masyarakatmasih 
dijumpai guru yang menikmati ketakutan dan kebingungan itu, padahal seorang guru dalam 
dunia pendidikan diharuskan menghindarkan diri dari sikap seperti itu karena tidak sesuai 
dengan kode etik guru. 
 
 Dilihat dari tempat dan sifat penelitian maka penelitian ini bersifat literer (library 
research), dan metode pembahasannya adalah diskriptif analisis yaitu metode yang 
memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, 
menyusun, menganalisa serta menafsirkan data yang sudah ada. 
 
 Pendidikan dalam Islam terkandung dalam tiga istilah yaitu tarbiyah, ta’lim dan 
ta’dib. Dalam proses pendidikan terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam tiga istilah 
tersebut yakni proses pendidikan dan pengajaran serta penanaman nilai-nilai untuk 
pembinaan kepribadian yang artinya dalam proses pendidikan Islam disamping transfer ilmu 
pengetahuan juga melakukan penanaman nilai Islam untuk membina kepribadian sehingga 
manusia tetap dalam fitrahnya. Untuk mencapai konsep ideal mendidik, guru harus 
membekali diri dengan kode etik keguruan yang di dalamnya berisi tata aturan dan norma 
keguruan yang mampu membawa para pendidik kedalam pola pengajaran yang baik. 
Perlunya kode etik bagi guru karena kode etik tergolong ke dalam bagian suatu profesi yang 
dapat menentukan mana perbuatan yang benar dan salah, tepat dan tidak, pantas dan tidak 
pantas. 
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