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MOTTO 

“hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah: 153) 

 

“sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, 
yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan 

hanya menginginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on 
progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering 

dibuat stress percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain 
melewati yang namanya proses”
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ABSTRACT 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan kinerja guru-guru 

PNS dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan guru honorer, padahal 

apabila dilihat dari gaji yang diterima  kesejahteraan guru PNS jauh lebih baik. 

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

besarnya pengaruh kesenjangan gaji guru PNS dan guru honorer terhadap kinerja 

guru di SD Negeri 3 Palar Klaten. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah seluruh guru PNS dan guru Honorer di SD Negeri 3 Palar Kecamatan 

Trucuk Klaten  yang berjumlah 13 orang. Teknik pengunpulan menggunakan 

observasi dan kuesioner dan analisis data menggunakan regresi. Selanjutnya hasil 

dari penelitian ini adalah adanya pengaruh antara kesenjangan gaji yang diterima 

guru PNS dan guru Honorer di SD Negeri 3 Palar Klaten sebesar 57,1 %.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesenjangan gaji guru PNS dengan guru 

honorer tidak mempengaruhi kinerja guru secara signifikan. 

Kata kunci: guru PNS, guru Honorer, Kesenjangan Gaji 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang  

Pendidikan pada hakikatnya merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia guna mencapai 

tingkat kehidupan bangsa yang semakin maju dan sejahtera. Pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (UU No.20 Tahun 2003). Guru sebagai ujung 

tombak pendidikan memegang peranan penting dan menentukan dalam usaha 

pencapaian tujuan pendidikan nasional (Anwar, 2013).  

Guru merupakan cermin pribadi yang mulia bagi anak didiknya, yakni 

guru yang rela menyisihkan waktunya demi kepentingan anak didiknya, dari 

membimbing, mendengarkan keluhan, menasehati, bersenda gurau, dan 

membantu anak didiknya dalam menghadapi kesulitan yang dapat menghambat 

aktivitas belajarnya (Mimbar, 2018). Profesi seorang guru mempunyai tugas 

untuk melayani masyarakat didalam bidang pendidikan. Dalam profesi ini seorang 

guru harus memberikan layanan yang optimal dan sebaik-baiknya didalam bidang 

pendidikan kepada masyarakat (Fauzi, 2015). Menurut Titik Rachmawati dan 

Daryanto (2014) secara khusus dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru di 

tuntut untuk memberikan layanan yang profesional kepada seorang siswa agar 

suatu tujuan pembelajaran mudah tercapai. Seorang guru yang dikatakan 
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profesional adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang 

khusus dalam bidang keguruan. Sehingga guru mampu melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru Pasal 52 

ayat 1 mencakup kegiatan pokok yaitu: merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan 

melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas-tugas tambahan yang melekat 

pada polaksanaan tugas-tugas pokok (Kemendikbud, 2014). Dalam hal 

merencanakan pembelajaran, guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada awal tahun atau awal semester, sesuai dengan rencana 

kerja sekolah/madrasah. Melaksanakan pembelajaran merupakan kegiatan 

interaksi edukatif antara peserta didik dengan guru. Kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan tatap muka. Menilai hasil pembelajaran adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil 

belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. 

Tugas-tugas ini merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh guru, baik yang 

berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun yang berstatus sebagai guru 

honorer. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (PP RI 

Nomor 11, 2017). Sedangkan guru honorer adalah guru yang mengajar di sekolah 

negeri yang diangkat dan mendapatkan SK rata-rata hanya dari kepada sekolah 

(Nur Aisyah, 2017).  
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Sebagai tenaga professional, baik guru PNS maupun honorer dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dituntut untuk dapat memenuhi standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah guna mengarahkan 

peserta didik agar dapat meyesuaikan diri dengan perubahan sosial masyarakat 

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tuntutan tersebut 

selayaknya diimbangi sebuah jaminan agar guru lebih menghayati hak dan 

tanggung jawab sebagai tenaga profesional. Jaminan yang dimaksud berupa 

jaminan kesejahteraan yang ditopang oleh penghasilan yang memadai, jaminan 

kesehatan, jaminan mengembangkan kualitas diri serta jaminan keamanan dan 

kenyamanan dalam melaksanakan tugas (Budiman, 2018). 

 Sebagaimana yang terdapat dalam UU No.20 Tahun (2003) tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 ayat (1), yang berbunyi: Pendidik dan tenaga 

kependidikan berhak memperoleh: (a) penghasilan dan jaminan kesejahteraan 

sosial yang pantas dan memadai; (b) penghargaan sesuai dengan tugas dan 

prestasi kerja; (c) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan 

kualitas; (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil 

kekayaan intelektual; dan (e) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, 

dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pada tahun 2009 guru PNS mendapat kenaikan gaji hingga 100% sehingga 

kabar ini membuat perbedaan antara guru PNS dan honorer semakin tampak. 

Selain itu pemenuhan jaminan sebagai konsekuensi terhadap pengakuan profesi 

keguruan dan peningkatan kesejahteraan guru telah mulai dilaksanakan dengan 

diberlakukannya sertifikasi guru baik melalui portofolio maupun jalur pendidikan. 

Melalui sertifikasi, guru yang dinyatakan profesional akan mendapat tunjangan 
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kesejahteraan senilai besaran satu bulan gaji pokok yang artinya guru tersebut 

akan menerima penghasilan dua kali lipat daripada penghasilan mereka setelah 

sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang diikuti 

dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan (Nur 

Aisyah, 2017). Namun, adanya sertifikasi akan terjadi ketimpangan dalam hal 

kuota sertifikasi, yaitu 75% untuk guru PNS dan 25% untuk guru non-PNS. Tetapi 

dalam realisasinya, hanya 10% guru - guru non-PNS masuk ke dalam cakupan 

sertifikasi. Gambaran lain dari adanya diskriminasi tercermin pada subsidi 

tunjangan fungsional guru swasta sebesar Rp.200.000 per bulan yang ternyata tak 

diterima oleh semua guru swasta.   

Secara struktural fungsional, guru honorer diposisikan ke dalam derajat 

lebih rendah dibandingkan guru PNS, sehingga tidak mengherankan jika di 

berbagai daerah sangat terasa munculnya diferensiasi atau perbedaan antara guru 

PNS dan guru honorer.  Guru PNS diposisikan lebih bermartabat dibandingkan 

guru honorer, oleh karena itu dalam kancah pendidikan nasional mencuat 

diskriminasi terhadap keberadaan guru honorer yang tentunya akan berdampak 

pada kinerja guru. Menurut  Nur Aisyah (2017) Kinerja guru di Indonesia telah 

banyak diupayakan untuk terus ditingkatkan sebagai konsekuensi logis dari tujuan 

pemerintah dalam bidang pendidikan, namun berdasarkan data dari Kementrian 

Pendidikan Nasional, upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang 

optimal. Guru yang mendapat predikat guru professional, ternyata kinerjanya 

justru mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survey Persatuan Guru Republik 
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Indonesia (PGRI), kinerja dan motivasi guru bersertifikasi lebih rendah daripada 

yang belum lolos sertifikasi.  

Sekolah Dasar Negeri 3 Palar merupakan salah satu Sekolah Dasar yang 

berada di kabupaten Klaten. Adapun para pegawai yang bekerja di SD Negeri 3 

Palar pada tahun 2018 ada 6 orang guru yang berstatus PNS dan 7 orang guru 

yang berstatus sebagai tenaga honorer ( 1 orang dari honorer provinsi, 6 orang 

dari honorer sekolah). Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan 

pada tanggal 23-24 April 2019, peneliti penemukan kelemahan pada kinerja guru -

guru PNS dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka dibandingkan dengan guru 

honorer, padahal kesejahteraan guru PNS jauh lebih baik. Kelemahan tersebut 

terlihat baik dalam hal merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, maupun 

dalam melaksanakan tugas tambahan. Hal ini dapat dilihat dari masih ada 

sebagian guru PNS yang mengajar tidak membuat atau berpedoman pada RPP, 

guru terlihat kurang aktif dalam membina kegaitan ekstrakurikuler siswa, guru 

baru terlihat sibuk menyiapkan pelajaran ketika tim pengawas akan datang ke 

sekolah dan guru kurang tegas dalam menangani masalah siswa yang melanggar 

peraturan.  

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan di atas, peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “pengaruh kesenjangan gaji 

guru PNS dengan guru Honorer terhadap Kinerja Guru  SD Negeri 3 Palar 

Kecamatan Trucuk Klaten. 
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2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesenjangan gaji guru PNS dan guru honorer di SD Negeri 3 Palar 

Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana kinerja guru PNS dan guru honorer di SD Negeri 3 Palar Klaten 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Bagaimana pengaruh kesenjangan gaji guru PNS dengan guru honorer terhadap 

kinerja guru di SD Negeri 3 Palar Klaten Tahun Pelajaran 2018/2019? 

3. Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian ini pada umumnya mempunyai karakteristik yang 

relatif sama dengan penelitian terdahulu. Namun, yang membedakan adalah dalam 

hal kriteria subyek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis data 

yang digunakan. Penelitian yang dilakukan adalah pengaruh kesenjangan gaji 

guru PNS dengan guru honorer terhadap kinerja guru di SD Negeri 3 Palar Klaten. 

Adapun penelitian yang terkait dan hampir sama dengan kesenjangan guru PNS 

dan guru honorer diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yudana dan 

Sunu (2018) tentang studi komparatif tentang perbedaan kinerja guru PKn PNS 

dengan Non PNS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) kinerja guru PKn non 

PNS dan PNS  di SMP Kota Singajara adalah kinerja yang baik terkait dengan 

perencanaan program kegaitan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan evaluasi 

pembelajaran. 2) terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja guru PKn PNS 

dengan non PNS di SMP Kota Singaraja. Adapun perbedaan penelitian yang 

peneliti lakukan yaitu terdapat pada lokasi penelitian. Yudana dan Sunu 
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melakukan penelitian di SMP Kota Singaraja, sedangkan peneliti melakukan 

penelitian di SD Negeri 3 Palar Kecamatan Trucuk Klaten.  

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah T (2017) 

tentang perbedaan persepsi kinerja guru PNS dan Non PNS pada SD Negeri di 

Desa Saotengnga Kabupaten Sinjau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak 

ada perbedaan persepsi kinerja yang signifikan antara guru PNS dan Non PNS 

pada Sekolah Dasar Negeri di Desa Saotengnga yang menjadi perbedaanya hanya 

status, gaji serta jaminan pensiun (jaminan hari tua). Adapun perbedaan penelitian 

yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada lokasi penelitian, dalam penelitian 

ini lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri di Desa Saotengnga, sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan di SD Negeri 3 Palar Kecamatan Trucuk 

Klaten. 

4. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kesenjangan gaji guru PNS dan guru honorer di SD Negeri 3 Palar Klaten 

2. Kinerja guru PNS dan guru honorer di SD Negeri 3 Palar Klaten 

3. Besarnya pengaruh kesenjangan gaji guru PNS dan guru honorer terhadap 

kinerja guru di SD Negeri 3 Palar Klaten 

5. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas dan 

memperdalam ilmu pengetahuan terutama pada bidang pendidikan dasar dan ilmu 

pengetahuan lain yang terkait.  
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2. Manfaat praktis  

a. Sebagai masukan bagi guru-guru dan kepala sekolah SD Negeri 3 Palar 

Kecamatan Trucuk Klaten Memberikan motivasi kepada guru-guru dalam 

menjalankan kewajiban masing-masing.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV diperoleh kesimpulan bahwa 

berdasarkan uji F diketahui bahwa F hitung (16,954) > F tabel (3,14). Artinya 

kesenjangan gaji guru PNS dan Honorer tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja guru di SDN 3 palar. Artinya hipotesis yang diajukan diterima, 

yaitu terdapat pengaruh antara kesenjangan gaji guru PNS dan honorer terhadap 

kinerja guru di SDN3 palar Klaten.  

B. Saran  

Peneliti menyadar adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

terbatas karena responden sedikit, hanya mencakup satu sekolah. oleh karena itu 

peneliti menyarankan:  

a. Sekolah yang dijadikan sampel memang dipilih karena memang peneliti 

menganggap bahwa sekolah tersebut memiliki karakteristik yang bisa mewakili 

karakteristik sekolah yang ada di Palar, kecamatan Trucuk, Klaten. Akan tetapi, 

untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak jumlah sekolah 

(minimal 3 sekolah) yang akan dijadikan sampel untuk meningkatkan 

generalisasi hasil penelitian. 

b. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru, tidak hanya sebatas 

status kepegawaian. Hal ini memberikan kesempatan kepada penelitian untuk 

mengungkapnya. Demi menjaga mutu guru perlunya pola pembinaan yang 

terpadu dan berkelanjutan kepada guru - guru mulai dari tingkat sekolah, 
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pengawas, dinas pendidikan di daerah, dan departemen pendidikan nasional. 

Perlu ada penilaian kinerja yang terukur dan ketat, tetapi jangan hanya bersifat 

normatif. Dari beberapa pengertian diatas jika dihubungkan dengan kinerja 

guru, dapat dikatakan bahwa kinerja guru itu berhubungan dengan perilaku 

guru yaitu berbagai aktivitas guru dalam proses instruksional yang berkaitan 

dengan tanggung jawab dan tugas guru. 

c. Khususnya kepada sekolah–sekolah dalam hal ini guru-guru dari seluruh 

sekolah tempat peneliti meneliti, kinerja guru harus lebih ditingkatkan agar 

dapat mencapai tujuan Negara yaitu menciptakan generasi- generasi yang dapat 

mencerdaskan bangsa. 

d. Kepada semua warga sekolah, baik Kepala Sekolah, siswa-siswi, para guru dan 

karyawan, komite sekolah, hingga orang tua/wali murid hendaknya 

memberikan penghormatan yang sama terhadap guru PNS maupun guru 

honorer tanpa membedakan statusnya. 

e. Kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Koordinator Wilayah 

(Korwil) sebaiknya segera menindaklanjuti permasalahan gaji guru honorer 

agar tidak terdapat kesenjangan gaji guru PNS dengan guru honorer yang 

menimbulkan pengaruh terhadap kinerja guru. 
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