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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  merupakan  suatu  lembaga  yang  memiliki  peran  dan tugas 

mengajar, mendidik, membimbing serta memperbaiki perilaku siswa. Pada 

umumnya sekolah menciptakan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada setiap siswa untuk mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sesuai 

dengan potensi yang dimiliki serta sesuai dengan kesiapan dari diri siswa masing-

masing. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dan pendidik agar 

menghasilkan perubahan perilaku yang baru atau hasil adaptasi perilaku dengan 

lingkungan pelajar yang dilengkapi dengan material, fasilitas, dan prosedur untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dikatakan tercapai bila 

telah melalui proses pembelajaran, baik pada saat pertemuan mengajar dikelas 

atau menggunakan media alat bantu/media pembelajaran. Belajar mengajar sendiri 

adalah sebuah proses yang menyebabkan perubahan tingkah laku siswa baik dari 

aspek pengetahuan, sikap, dan psikomotor. Proses balajar mengajar merupakan 

interaksi antara komponen-komponen pembelajaran sehingga tercapai situasi 

belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan.  

Guru merupakan komponen pembelajaran yang paling utama karena 

keberhasilan dalam setiap pembelajaran ditentukan oleh guru. Kesuksesan seorang 

guru dalam proses belajar mengajar di tentukan oleh komitmen guru terhadap 

proses pembelajaran yang dilakukan. Guru mendidik siswa guna untuk 
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menghasilkan manusia yang cerdas dan berakhlak di perlukan pendidikan 

yang berkualitas dan untuk mewujudkannya di perlukan guru yang memiliki 

komitmen yang tinggi untuk mencapai kualitas tersebut. Guru yang memiliki 

komitmen akan berusaha secara optimal agar materi yang di ajarkan sesuai dengan 

tingkat pemahaman peserta didik.  

Menurut Undang-undnag Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang 

guru: “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pensisikan usia dino, pendidikan dasar, pendidikan menengah”. Dalam 

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: “guru mempunyai 

kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikann usia dini, 

pendidikan dasar, dan prndidikan menengah, pada jalur pendidikan formal yang 

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (pasal 2 UU RI No. 

14:2005) 

Arifin (1978) dalam Muhibbin (2014) Mendifinisikan mengajar sebagai 

suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat 

menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

Menurut Pratiwi (2019:43) Komitmen adalah seseorang yang mempunyai 

keinginan sehingga membuat perjanjian kepada diri sendiri maupun orang lain 

yang dibuktikan dengan sikap dan tindakan sehingga tercapainya tujuan yang di 

inginkan. Komitmen bukan saja masalah setia atau tidaknya seseorang terhadap 

pekerjaan yang sedang dilakukannya, tetapi dapat menyeimbangkan keseluruhan 

kebutuhan sendiri dan kebutuhan sekolah untuk mencapai tujuan yang 

direncanakan. Tenaga pendidik yang mempunyai komitmen mengajar yang tinggi 
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akan cenderung lebih memperhatikan masa depan sekolah dan dapat profesional 

dalam menjalankan pekerjaannya. Guru profesional lebih bertanggung jawab 

tentang pendidikan peserta didiknya untuk membimbing serta membina peserta 

didi baik secara individu maupun klasik, didalam lingkungan sekolah atau di luar 

sekolah. 

Dalam Fitri Ariani, Menurut Allen dan Meyer (Penggabean, 2004 : 135) 

mendefinisikan komitmen sebagai sebuah konsep yang memiliki tiga dimensi 

(Bentuk) yaitu komitmen efektif (affective commitment), komitmen lanjutan 

(continuance commitment), dan komitmen normatif (normative commitment). 

komitmen afektif adalah tingkat seberapa jauh seorang karyawan secara emosi 

terikat, mengenal, dan terlibat dalan organisasi. Komitmen kelanjutan adalah 

suatu penilaian terhadap biaya yang terkait dengan meninggalkan organisasi. 

Normatif komitmen merujuk kepada tingkat seberapa jauh seorang secara 

psychological terikat untuk menjadi karyawan dari sebuah organisasi yang di 

dasarkan kepada perasaan seperti kesetiaan, kehangatan, pemikiran, kebanggaan, 

kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain. 

Menurut Pratiwi (2019:2) Komitmen adalah suatu sikap kerja atau 

keyakinan yang merupakan cerminan kekuatan yang relatif dari keberpihakan dan 

keterlibatan individu pada suatu organisasi. Komitmen yang dimiliki oleh 

seseorang  akan membuatnya memiliki kerelaan untuk bekerja keras dan 

memberikan energi serta waktu untuk sebuah pekerjaan atau aktivitasnya. 

Komitmen juga merupakan suatu keadaan dimana individu telah mengikat 

tindakannya terhadap keyakinan yang sangat mendukung kegiatan dan 

keterlibatannya sendiri.  
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kamitmen atau tidak nya seorang 

guru dalam pekerjaannya sehari-hari adalah gaji. Setiap orang yang memperoleh 

gaji yang tinggi, Hidupnya akan mencapai kesejahteraan. Seorang akan 

berkomitmen dengan pekerjaannya jika kesejahteraan hidupnya tercapai. 

Sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan kesejahteraan dan merasakan 

kekurangan dengan gaji yang di peroleh dari pekerjaannya akan bekerja tanpa 

gairah atau bisa dikatakan tidak komitmen.  

Menurut Ariani (2009:3) Komitmen mengajar seorang guru tidak hanya di 

lihat dari kemampuan guru dan pengetahuan guru dalam mengembangkan dan 

memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, tapi juga harus di lihat 

oleh pemerintah dengan memberikan gaji yang pantas serta layak untuk guru yang 

bekerja. Jika pemerintah sudah memperhatikan kelayakan gaji yang di berikan 

kepada guru, maka tidak akan ada lagi guru yang tidak masuk saat jam pelajaran 

di karenakan sedang mencari pekerjaan tambakan di luar. Rata-rata gaji guru 

honor di Indonesia tidak menjamin kesejahteraan dan belum menjamin kehidupan 

yang layak. Terdapat banyak guru honor di Indonesia juga sedang bekerja di 

tempat lain sebagai sambilan di samping pekerjaannya sebagai tenaga pendidik di 

suatu sekolah. Tidak hanya itu, banyak juga guru honor yang melaksanakan 

pekerjaan sambilan lebih dari satu tempat bahkan ada yang bekerja sambilan tidak 

di bidang pendidikan seperti bekerja di bidang usaha. Hal ini di karenakan setiap 

tenaga pendidik menginginkan kehidupan yang layak bersama keluarga mereka. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMAN Titian Teras 

H.Abdurrahman Sayoeti Jambi adalah sebuah sekolah menengah atas berasrama 

yang didirikan pada 14 juli 1994. Jumlah guru honor yang mengajar mata 
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pelajaran ekonomi terdapat 2 orang. Gaji yang diterima guru honor setiap 

bulannya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan guru pegawai negeri sipil 

(PNS). Guru honor menerimakan gaji tergantung berapa banyak jam mengajarnya 

setiap bulan, gaji yang diterima guru honor juga lebih rendah dari upah minimum 

kota (UMK) Jambi tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2.618.468. Seharusnya SMAN 

Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi juga menyesuaikan gaji para guru 

dengan UMK karena UMK merupakan standar terendah bagi perusahaan atau 

organisasi untuk penggajian karyawan.  

Berdasarkan observasi peneliti mendapatkan bahwa gaji guru dibayar Rp 

25.000 perjam mengajar, rata-rata jam mengajar untuk satu bulan sekitar 15-35 

jam untuk setiap guru honor. Jadi seorang guru honor di sekolah tersebut di gaji 

dari Rp375.000 sampai Rp875.000. Dengan gaji sekecil ini tidak dapat memenuhi 

kebutuh hidup guru honor sehari-hari. Oleh karena itu guru honor di SMA Titian 

Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi memiliki jam mengajar tambahan pada 

malam hari dan mengajarkan siswa les. 

Sebagaimana peneliti temukan bahwa untuk melihat komitmen atau tidak 

nya guru honor tidak dilihat dari kompensasi yang di dapatkan saja tadi juga 

dilihat dari kehadiran disaat mengajar di kelas. Dilihat dari daftar kehadiran guru 

honor mata pelajaran ekonomi pada 2019 memenuhi standar kehadiran, guru 

honor mata pelajaran ekonomi tidak pernah bolos saat jam mengajar, terkecuali 

izin dikarenakan memenuhi tugas dinas atau tugas kuliah guru honor tersebut. 

Komitmen mengajar guru honor tidak dilihat dari kehadirannya saja, bisa juga di 

lihat dari kinerja guru honor mata pelajaran ekonomi. 
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Berdasarkan latar belakang masalah dan alur pikir yang sudah dipaparkan 

di atas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih jauh masalah yang 

sudah peneliti temukan berdasarkan data awal dengan judul “Analisis Komitmen 

Mengajar Guru Honor Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Titian Teras H. 

Abdurrahman Sayoeti Jambi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah, di  atas,  maka dapat ditentukan  

rumusan  masalah nya adalah, Bagaimana Analisis Komitmen Guru HonorMata 

Pelajaran Ekonomi di SMA Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  dalam  penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Analisis Komitmen Mengajar Guru Honor Mata 

Pelajaran Ekonomi di SMA Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan komitmen mengajarguru honor di 

sekolah. 

b. Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang komitmen 

mengajar guru honor, sehingga dapat menjadi evaluasi pemerintah dan termasuk 

evaluasi sekoleh dengan pendapatan yang di hasilkan oleh guru dengan komitmen 

guru tersebut.  

 


