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ABSTRAK 

Komitmen adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, 

individu lain, kelompok atau organisasi. Komitmen guru merupakan loyalitas 

guru honor terhadap sekolah dan pemerintah. Permasalahan kompensasi yang 

diterima guru honor dirasa kurang layak dan adil, masih ditemukan guru mengajar 

tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan sehingga 

cenderung menimbulkan ketidakpuasan peran yang dilakukan dalam bekerja. 

Guru honor yang mendapatkan kompensasi yang adil sesuai dengan keahlian dan 

kemampuan  dan Merasa puas dengan kompensasi  yang diterima akan 

menimbulkan komitmen pada sekolah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh Keadilan 

Kompensasi terhadap Komitmen Guru honor Kelompok Mata Pelajaran IPS pada 

SMA Negeri Se-Kota Jambi, 2) Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja 

terhadap Komitmen Guru honor Kelompok Mata Pelajaran IPS pada SMA Negeri 

Se-Kota Jambi, 3) Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Kompensasi dan 

Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Guru honor Kelompok Mata Pelajaran IPS 

pada SMA Negeri Se-Kota Jambi. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Objek dalam penelitian ini 

adalah guru honor Kelompok Mata Pelajaran IPS pada SMA Negeri se-Kota 

Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah guru honor SMA Negeri se-Kota 

Jambi. Sampel dalam penelitian ini adalah guru honor berjumlah 36 orang. 

Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data berupa angket yang terdiri 

dari 35 item untuk keadilan kompensasi, 37 item untuk kepuasan kerja dan 34 

item untuk komitmen guru. 

Dari hasil analisis data menjelaskan bahwa: 1) Terdapat pengaruh keadilan 

kompensasi terhadap komitmen guru honor Kelompok Mata Pelajaran IPS pada 

SMA Negeri se-Kota Jambi dengan thitung=3,473; ttabel= 2,034 pada signifikasi 

0,001; 2) Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen guru honor 

Kelompok Mata Pelajaran IPS pada SMA Negeri se-Kota Jambi dengan 

thitung=4,070; ttabel= 2,034 pada signifikasi 0,000; 3) Terdapat pengaruh 

keadilan kompensasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen guru honor 
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Kelompok Mata Pelajaran IPS pada SMA Negeri se-Kota Jambi dengan 

Fhitung=11,215; Ftabel 3,28 pada signifikasi 0,000, serta hasil koefisien 

determinasi sebesar 0,405 atau 40,5 persen 

Berdasarkan penelitian di atas, diharapkan kepala sekolah seluruh SMA Negeri 

se-Kota Jambi dan pemerintah disarankan untuk mempertahankan dan bahkan 

meningkatkan lagi keadilan kompensasi yang diberikan kepada guru honor seperti 

gaji maupun insentif dan juga penghargaan, dan memperhatikan kepuasan kerja 

guru honor, dengan cara mengetahui terlebih dahulu keinginan dan kebutuhan 

guru tersebut. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen 

organisasi. 

Kata Kunci : Keadilan Kompensasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Guru. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah saat ini yang 

disebut program NAWACITA. Yaitu meningkatkan kualitas hidup sumber daya 

manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pendidikan ialah suatu usaha 

yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang 

bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga 

secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-cita paling tinggi. 

Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat 

bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya 

(Yunus dalam Risdania, 2016:2). Pendidikan formal Sekolah Menengah Atas 

(SMA) menjadi pendidikan lanjutan baik swasta maupun negeri, diawasi oleh 

pemerintah yakni dinas pendidikan. Dalam menempuh tujuan pokok pendidikan 

salah satunya adanya guru atau tenaga pengajar, baik guru PNS mau pun guru 

Honor. Seorang guru adalah seorang yang telah menyerahkan dirinya dalam 

organisasi sekolah. Guru tidak bisa melakukan tindakan dan perilaku sesuai 

keinginan sendiri, tetapi harus dapat menyesuaikan dengan peran dan tugasnya 

sesuai tuntutan serta aturan organisasi yang menjadi kewajiban bagi seorang guru. 

Guru honor menjadi sangat dibutuhkan oleh sekolah guna menunjang proses 

kegiatan belajar mengajar bersama siswa. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen dalam bab ke- 3 (tiga) pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa 

salah salah satu prinsip profesionalitas profesi guru adalah memiliki komitmen 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. 

Menurut Kreitner dan Kinicki (dalam wibowo, 2016:430) Komitmen adalah 

kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok 

atau organisasi. Komitmen organisasi diperlukan dalam organisasi pendidikan 

karena seorang guru yang memiliki komitmen tinggi pada organisasi sekolah akan 

cenderung memiliki sikap yang professional dan menjujung tinggi nilai-nilai yang 

telah disepakati. 

Faktor komitmen yang mampu mempengaruhi komitmen seorang guru 

feedback dari lingkungan atas tugas yang telah dilaksanakan atau berupa Keadilan 

Kompensasi dan Kepuasan kerja. Kompensasi menurut Mulyadi (2015:11-12) 

adalah setiap bentuk yang diberikan kepada seluruh karyawan sebagai balas jasa 

atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan/organisasi. Kompensasi 
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bertujuan untuk mensejahterakan karyawan, memotivasi karyawan, peningkatan 

produktivitas, dan mempertahankan karyawan yang berprestasi. Kompensasi 

mampu mendorong, meningkatkan semangat kerja guru dalam mengabdi dan 

memberikan pengetahuan kepada siswa dari pelajaran yang diajarkan atau 

disampaikan. Pemberian kompensasi kepada guru honor tentunya sesuai dengan 

aturan pemerintah dan sekolah dan juga keahlian serta kemampuan dalam 

pengajaran. Suwatno dan Donni Juni Priansa (2016:220) mengartikan keadilan 

dalam kompensasi ialah adanya konsistensi imbalan bagi para karyawan yang 

melakukan tugas dengan bobot yang sama. Seseorang akan menyatakan bahwa 

dirinya diperlakukan adil apabila perlakuan itu menguntungkan. Sebaliknya 

seseorang cenderung mengatakan bahwa dia diperlakukan tidak adil apabila 

perlakuan yang diterimanya dirasakan merugikannya. Guru sebagai aparatur 

negara berhak untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Gaji yang diterima guru 

honor juga lebih rendah dari pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi, tahun 

2017 yaitu sebesar Rp 2.063.948,63. Sesuai dengan peraturan pemerintah 

terhitung mulai 1 januari 2017 guru honor digaji oleh pemerintah provinsi Jambi. 

Gaji yang diberikan kepada guru honor tidak tetap atau dibayar dengan sistem per 

jam atau selama guru tersebut mengajar di kelas. Pemerintah menetapkan guru 

honor di gaji Rp 17.500/Jam. Setiap pegawai berhak untuk memperoleh gaji yang 

adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. Namun hal 

ini tidak sesuai dengan realita bahwa sistem kompensasi guru di Jambi yang 

berlaku hingga saat ini masih belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan. 

Prinsip keadilan dan kelayakan yang dimaksud ialah pegawai memperoleh 

balasjasa/imbalan yang sesuai dengan kemampuan/skill yang dimiliki dan 

pekerjaan dibebankan kepada pegawai. Apabila seorang guru berpendapat bahwa 

imbalan yang diterima tidak adil, maka akan timbul berbagai dampak negatif bagi 

organisasi seperti ketidakpuasan, tingkat kemangkiran tinggi, sering terjadi 

kecelakaan dalam penyelesaian tugas, seringnya berbuat kesalahan dalam 

melakukan pekerjaan masing-masing, pemogokan atau bahkan pindah ke 

organisasi lain.  

Sedangkan menurut Sinambela (2016:317) komitmen pegawai pada 

organisasi sangatlah menentukan keberhasilan kinerja organisasi. Dalam hal ini 

kepuasan kerja memiliki hubungan atau pengaruh terhadap komitmen organisasi.  

Menurut Handoko (dalam Sutrisno, 2012:75) kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Dalam 

organisasi/instansi apabila kepuasan kerja yang diperoleh karyawan tidak 

sebanding pengorbanan yang dituntut oleh organisasi, maka semangat kerja dan 

kerelaan untuk memberikan kontribusi akan berkurang. Efektifitas kerja sama 

antara para anggota organisasi akan berkurang. Sehingga mengakibatkan tujuan 

organisasi tidak tercapai. Berdasarkan Observasi yang dilakukan pada tanggal 15 

Mei 2017 diseluruh SMA Negeri Se-Kota Jambi. Terdapat guru honor kelompok 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMA Nergeri se-Kota Jambi yang 

meliputi guru honor ekonomi, guru honor geografi, guru honor sejarah, dan guru 

honor sosiologi dapat ditampilkan dalam bentuk tabel untuk menunjukan jumlah 

guru honor yang mengajar kelompok mata pelajaran IPS , sebagai berikut :  
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Tabel 1.1  

Jumlah Guru Honor Kelompok Mata Pelajaran IPS SMAN se-Kota Jambi 

No Sekolah Guru Jumlah 

Ekonomi Geografi Sejarah Sosiologi 

1. SMAN 1 Kota Jambi - - 1 orang - 1 orang 

2. SMAN 2 Kota Jambi 1 orang - 2 orang - 3 orang 

3. SMAN 3 Kota Jambi - - 2 orang - 2 orang 

4. SMAN 4 Kota Jambi - - 2 orang - 2 orang 

5. SMAN 5 Kota Jambi - - 6 orang - 6 orang 

6. SMAN 6 Kota Jambi 2 orang 1 orang - - 3 orang 

7. SMAN 7 Kota Jambi 1 orang - 4 orang 2 orang 7 orang 

8. SMAN 8 Kota Jambi 1 orang 2 orang 3 sejarah - 6 orang 

9. SMAN 9 Kota Jambi - - 1 orang - 1 orang 

10. SMAN 10 Kota Jambi - - 3 orang - 3 orang 

11. SMAN 11 Kota Jambi 1 orang - 1 orang - 2 orang 

Jumlah     36 

orang 

Sumber : SMAN se-Kota Jambi, 2017 

Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan pada hasil 

temuan lapangan. Pertama, kompensasi yang diterima guru honor dirasa kurang 

layak dan adil. Kedua, guru honor merasa gaji yang diterima kurang mencukupi 

kebutuhan sehari-hari, tidak menerima gaji dengan tepat waktu dan terdapat 

potongan-potongan. Ketiga, masih ditemukan guru mengajar tidak sesuai dengan 

kemampuan dan latar belakang pendidikan sehingga cenderung menimbulkan 

ketidakpuasan peran yang dilakukan. Keempat, sebagian guru masih melakukan 

tambahan pekerjaan diluar profesi guru karena untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari sehingga diprediksi tugas pokok sebagai guru kurang optimal. Kelima, 

tidak adanya bonus bagi guru-guru yang berdedikasi baik. gaji guru honorer 

ditetapkan oleh pemerintah Rp 17.500/Jam. Hal ini akan membentuk perbedaan 

pendapat tentang keadilan kompensasi yang telah diterimanya sehingga diprediksi 

akan mempengaruhi tingkat komitmen organisasi masing-masing guru.  

Untuk mengetahui komitmen guru honor Kelompok Mata Pelajaran IPS , 

maka mengajukan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan komitmennya 

selama bekerja di tempat mengajar masing-masing, hal ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi dari guru honor bersangkutan.  

Tabel 1.2  

Pernyataan Awal Responden 

No Pernyataan 

Jawaban 

Responden  

Ya Tidak  

1.  Menerima Kompensasi secara adil sesuai dengan 

keahlian mengajar. 
10 20 

2. Merasa puas dengan kompensasi  yang diterima. 12 18 

3. Berkomitmen ditempat bekerja untuk mengajar 

sesuai dengan kemampuan dan keahlian. 
20 10 
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Dari tabel 1.2 diatas, diperoleh data atas pernyataan yang diberikan kepada 

responden, maka dapat disimpulkan bahwa banyak responden masih merasa 

kurangnya pemberian kompensasi secara adil sesuai keahlian dan kemampuan 

responden, dan masih kurang puas dari kompensasi yang diterima, sementara 53% 

responden berkomitmen ditempat bekerja untuk mengajar sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian.  

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti 

komitmen guru honor Kelompok Mata Pelajaran IPS  SMAN se-Kota Jambi 

dengan judul “PENGARUH KEADILAN KOMPENSASI DAN KEPUASAN 

KERJA TERHADAP KOMITEMEN GURU HONOR KELOMPOK MATA 

PELAJARAN IPS  PADA SMA NEGERI SE-KOTA JAMBI”. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif untuk 

mendapatkan jumlah secara keseluruhan serta gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah. Menurut Sukardi (2016:14) penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek 

tertentu secara jelas dan sistematis untuk menerangkan dan memprediksi terhadap 

suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh keadilan kompensasi dan kepuasan 

kerja terhadap komitmen guru honor kelompok mata pelajaran IPS di SMA 

Negeri se-Kota Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah guru honor SMA 

Negeri se-Kota Jambi. Sampel dalam penelitian ini adalah guru honor berjumlah 

36 orang. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data berupa angket yang 

berisi butir-butir pernyataan. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hipotesis pengaruh X1 terhadap Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 59.516 25.517  2.332 .026 

Keadilan Kompensasi .600 .173 .512 3.473 .001 

a. Dependent Variable: Komitmen Guru 

Diperoleh thitung X
1
 = 3,473 dan ttabel 2,034 sehingga dapat diketahui bahwa 

thitung > ttabel dan nilai signifikansi sebesar 0,001 nilai Sig lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0,05 atau 0,001<0,05 dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya terdapat Pengaruh Keadilan Kompensasi terhadap Komitmen Guru Honor 

Kelompok Mata Pelajaran IPS pada SMA Negeri se-kota Jambi.  
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Hipotesis pengaruh X2 terhadap Y 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35.561 27.661  1.286 .207 

Kepuasan Kerja .701 .172 .572 4.070 .000 

a. Dependent Variable: Komitmen Guru 

 Diperoleh thitung X
2
 = 4,070 dan ttabel 2,034 sehingga dapat diketahui bahwa 

thitung > ttabel dan nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai Sig lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0,05 atau 0,000<0,05 dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya terdapat Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Guru Honor 

Kelompok Mata Pelajaran IPS pada SMA Negeri se-kota Jambi. 

 

Hipotesis pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1859.703 2 929.852 11.215 .000b 

Residual 2736.185 33 82.915   
Total 4595.889 35    

a. Dependent Variable: Komitmen Guru 

b. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Keadilan Kompensasi 

 

Berdasarkan nilai fhitung yakni 11,215 dan nilai ftabel 3.28 jadi fhitung>ftabel, 

dan signifikansi sebesar 0,000 dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya terdapat Pengaruh Keadilan Kompensasi dan Kepuasan Kerja  Terhadap 

Komitmen Guru Honor Kelompok Mata Pelajaran IPS pada SMA Negeri se-kota 

Jambi.  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.974 29.175  .342 .735 

Keadilan Kompensasi .367 .178 .314 2.067 .047 

Kepuasan Kerja .523 .186 .427 2.813 .008 

a. Dependent Variable: Komitmen Guru 

 Persamaan analisis regresi berganda yaitu Ý=a +β1 X1 +β2 X2, dimana a = 

9,974 dan β1 = 0,314 dan β2 = 0,427 sehingga persamaan garis regresinya Y = 

9,974 + 0,314 (X1) + 0,427 (X2). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

searah antara variabel independen (keadilan kompensasi dan kepuasan kerja) 

terhadap variabel dependen (komitmen guru). Jika X1 dan X2 nilainya 0 maka Y 

nilainya adalah sebesar 10,715. 
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Koefisen Determinasi (R
2
) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .636a .405 .369 9.10575 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Keadilan Kompensasi 

b. Dependent Variable: Komitmen Guru 

 

Berdasarkann tabel diatas ditunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,405. 

Jadi besarnya pengaruh keadilan kompensasi dan kepuasan kerja terhadap 

komitmen guru honor Kelompok Mata Pelajaran IPS pada SMA Negeri se-kota 

Jambi sebesar 40,5% sedangkan sisanya 59.5% disebabkan faktor lain.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara keadilan kompensasi (X1) terhadap 

komitmen guru (Y) honor kelompok mata pelajaran IPS pada SMA Negeri se-

kota Jambi.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja (X2) terhadap 

komitmen guru (Y) honor kelompok mata pelajaran IPS pada SMA Negeri se-

kota Jambi.  

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara keadilan kompensasi (X1) dan 

kepuasan kerja (X2) terhadap komitmen guru (Y) honor kelompok mata 

pelajaran pada SMA Negeri se-kota Jambi. 

 

Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat, maka penulis 

mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Terkait dengan keadilan kompensasi, kepala sekolah seluruh SMA Negeri se-

Kota Jambi dan pemerintah disarankan untuk mempertahankan dan bahkan 

meningkatkan lagi keadilan kompensasi yang diberikan kepada guru honor. 

2. Terkait dengan kepuasan kerja, kepala sekolah seluruh SMA Negeri se-Kota 

Jambi disarankan untuk memperhatikan kepuasan kerja guru honor.  

3. Terkait dengan komitmen organisasi, kepala sekolah seluruh SMA Negeri se-

Kota Jambi disarankan untuk meningkatkan dan memperbaiki komitmen 

organisasi. 

4. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti 

faktor lainnya seperti usia, tingkat pendidikan, dan lain-lain yang diduga 

mempengaruhi komitmen guru honor kelompok mata pelajaran IPS pada 

SMA Negeri se-kota Jambi.  

5. Mengingat R2 dalam penelitian ini sebesar 40,5% sedangkan sisanya 59,5% 

disebabkan faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, maka untuk 

peneliti selanjutnya yang mengambil permasalahan komitmen guru perlu 

diteliti lebih lanjut variabel-variabel lainnya.  
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