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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia adalah salah satu unsur terpenting dalam 

keberhasilan sebuah perusahaan. Munculnya suatu organisasi 

memudahkan seseorang dalam melakukan produksi, dan memajukan 

organisasi agar terjalin komitmen lebih meningkat karena dapat dikerjakan 

bersama-sama. Oleh karena itu sebagian anggota organisasi atau perusahan 

bahkan rela menyerahkan kebebasannya dan mendapatkan upah yang tidak 

sebanding demi diterima di dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu organisasi 

akan muncul kebingungan dengan tugas yang akan dikerjakan karena 

setiap individu didalam suatu organisasi tidak memiliki keterikatan yang 

baik dengan anggota organisasi lainnya.  

 Smithson, dan Lewis (2000, hal 680-683) mengartikan job 

insecurity sebagai kondisi psikologis seseorang (karyawan) yang 

menunjukkan rasa bingung atau merasa tidak aman dikarenakan kondisi 

lingkungan yang berubah-ubah (perceived impermanence). kondisi ini 

muncul karena banyaknya jenis pekerjaan yang sifatnya sesaat atau 

pekerjaan kontrak. Makin banyaknya jenis pekerjaan dengan durasi waktu 

yang sementara atau tidak permanen, menyebabkan semakin banyaknya 

karyawan yang mengalami job insecurity. 

Kondisi job insecurity dapat dialami oleh siapapun dengan jenis 

pekerjaan apapun. Secara umum orang berpendapat bahwa semakin tinggi 

jabatan yang dimiliki oleh seorang karyawan maka karyawan tersebut akan 

semakin mudah pula mengalami job insecurity oleh karena beban 

tanggung jawab yang harus ditanggungnya juga semakin besar dibanding 

pemegang jabatan yang lebih rendah. Anggapan semacam ini sebenarnya 

kurang tepat karena orang yang bekerja dibawahnya juga dapat mengalami 

tekanan dalam pekerjaan. Jadi tidak hanya pimpinan saja yang dapat 

mengalami job insecurity tetapi karyawan biasapun bisa mengalaminya. 
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Dalam batas-batas job insecurity tekanan masih dapat ditoleransi, tetapi 

bila melampaui batas daya tahan seseorang maka akan mengakibatkan 

kerusakan penyimpangan-penyimpangan fisiologis, psikologis serta 

menyebabkan hubungan yang tidak harmonis pada orang-orang yang 

terlibat dalam organisasi (Farida, dalam Sugiarti, 2006). 

Dengan tingginya job insecurity yang dialami oleh anggota 

organisasi berpengaruh terhadap produktifitas di dalam organisasi tersebut 

dan juga menyebabkan menurunnya komitmen terhadap organisasi atau 

perusahaan. David dalam Sopiah (2008:165) mengemukakan empat faktor 

yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi adalah faktor 

personal (misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman 

kerja, dan kepribadian), karakteristik pekerjaan (misalnya ruang lingkup 

jabatan, tantangan, konflik peran dan tingkat kesulitan dalam pekerjaan), 

karakteristik struktur ( misalnya besar kecilnya bentuk perusahaan 

sentralisasi/desentralisasi dan kehadiran serikat pekerja) dan pengalaman 

kerja (misalnya masa kerja seorang karyawan yang sudah lama bekerja 

dan dengan karyawan yang baru). 

Fenomena munculnya kondisi job insecurity dan komitmen ini juga 

terjadi pada instansi pendidikan salah satunya terjadi antara guru yang 

berstatus tetap atau PNS dan guru tidak tetap. Guru yang berstatus PNS 

memiliki tingkat resiko job insecurity yang lebih rendah karena pekerjaan 

yang sudah terstruktur dan memiliki pendapatan yang tetap, justru 

memiliki komitmen yang rendah dan bermalas-malasan. Sedangkan pada 

guru tidak tetap cenderung lebih besar memiliki resiko job insecurity 

karena tugas yang masih belum pasti dan resiko untuk dikeluarkan dari 

instansi juga tinggi, serta gaji yang tidak sesuai dengan standar, namun 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan dan instansi terkait. 

Terdapat berbagai macam jenis guru, diantaranya adalah guru TK, 

SD, SMP, dan SMA/SMK. Namun memiliki tugas dan kewajiban yang 

berbeda-beda, khususnya pada guru SD yang memiliki tanggungjawab 

yang lebih besar dari yang lainnya karena pada tingkat SD dimana anak-
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anak mulai membentuk karakter dan membutuhkan bimbingan dalam 

melakukan suatu kegiatan.  

Menurut Bafadal (2008) guru di sekolah dasar tidak sama dengan 

guru di SMP dan SMA. Bilamana pada SMP dan SMA guru mengampu 

sebagai guru mata pelajaran, seperti guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

guru mata pelajaran Matematika dan sebagainya, maka guru di sekolah 

dasar merupakan guru kelas (Bafadal, 2008). Dari urain diatas, bisa 

disimpulkan bahwa tidak lebih mudah bagi seorang guru sekolah dasar, 

jika dibandingkan dengan guru sekolah menengah pertama maupun 

sekolah menengah atas yang siswanya telah memiliki keinginan untuk 

diarahkan karena usia mereka yang telah memasuki usia dewasa. 

Sehingga, penulis lebih tertarik pada permasalahan job insecurity dan 

komitmen guru sekolah dasar. 

Fakta yang dikutip dari Mohamad Surya (2004) juga menyebutkan  

beberapa permasalahan yang tengah dihadapi guru saat ini terkait dengan 

masalah kesenjangan, salah satunya disebutkan permasalahan mengenai 

kesenjangan antara guru pegawai tetap dan guru pegawai tidak tetap atau 

honorer yang tidak seimbang dengan tuntutan kerja. 

Guru Tetap Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat 

sebagai PNS oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan pada 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Mukhlis, 2005). Sedangkan 

guru tidak tetap merupakan pengajar dan tenaga pendidik yang bekerja di 

instansi pemerintah yang dibayar oleh sekolah dengan menghitung jumlah 

jam mengajarnya (Ekyari, 2007). 

Pada penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar yang 

mempunyai jumlah guru tetap atau PNS sekitar 4.443 orang dan guru tidak 

tetap sebanyak 544 orang menunjukkan bahwa jumlah tersebut dirasa 

masih kurang memenuhi standar dan efektifitas kegiatan belajar mengajar. 

Yang idealnya pada sekolah dasar harus mempunyai 8 tenaga pengajar, 

meliputi 6 guru mata pelajaran umum, 1 guru agama, 1 guru olahraga serta 
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1 kepala sekolah. Namun nyatanya pada saat ini banyak sekolah yang 

masih kekurangan tenaga pengajar.  

Dari wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf di UPTD 

Dinas Pendidikan Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar 

permasalahan mengenai kurangnya tenaga pengajar ini dialami oleh 

daerahtersebut yang secara keseluruhan memiliki guru tetap atau PNS 

sebanyak 208 orang dan guru tidak tetap sebanyak 83 orang yang tersebar 

di 34 sekolah dasar negeri. Dari jumlah itu ternyata masih banyak sekolah 

yang kekurangan tenaga pengajar. Permasalahan yang dialami juga 

bermacam-macam, diantaranya karena struktur geografis yang kurang 

mendukung serta banyaknya tenaga pengajar yang berasal dari luar daerah 

Kecamatan Panggungrejo sendiri. Hal ini menyebabkan timbulnya job 

insecurity yang dialami oleh guru tetap dan guru tidak tetap serta akan 

berpengaruh terhadap komitmen di dalam organisasi. 

Berdasar pemaparan diatas Guru Tetap dengan kondisi yang lebih 

baik, seharusnya memiliki komitmen yang lebih menonjol jika 

dibandingkan dengan guru tidak tetap. Namun, kenyataan menunjukan 

bahwa Guru Tidak Tetap dengan insentif serta fasilitas yang jauh dibawah 

guru tetap, memiliki tingkat komitmen yang sama, atau justru lebih baik 

dibandingkan dengan guru tetap. Uraian diatas peneliti mengambil judul 

Analisis Perbedaan Komitmen pada Guru Tetap dan Guru Tidak 

Tetap Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Blitar. 

 

B. Perumusan Masalah 

Beradasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti 

merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana komitmen pada guru tetap sekolah dasar negeri di 

Kabupaten Blitar? 

2. Bagaimana komitmen pada guru tidak tetap sekolah dasar negeri di 

Kabupaten Blitar? 
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3. Apakah terdapat perbedaan komitmen pada guru tetap dan guru tidak 

tetap sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan dan memperkuat pembahasan, maka 

diperlukan pembatasan masalah agar isi dari pembahasan tidak melebar 

dan keluar dari ruang lingkup yang akan di teliti. Penelitian ini dilakukan 

terhadap guru tetap dengan guru tidak tetap sekolah dasar negeri di 

Kabupaten Blitar khususnya yang ada di Kecamatan Panggungrejo dimana 

terdapat permasalahan mengenai komitmen. 

Teori komitmen organisasi yang digunakan menurut Mayer dan 

Allen dalam Luthan (2006), yang membagi komitmen organisasi menjadi 

tiga model komponen yaitu komitmen afektif, komitmen kelanjutan dan 

komitmen normatif. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1) Untuk mendeskripsikan perbedaan komitmen pada guru tetap 

sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar. 

2) Untuk mendeskripsikan perbedaan komitmen pada guru tidak tetap 

sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar. 

3) Untuk membedakan komitmen pada guru tetap dengan guru tidak 

tetap sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar? 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

1) Bagi Instansi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

tentang Komitmen para guru yang dapat mempengaruhi kualitas 

kerjanya serta dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan 

pelaksanaan sistem pendidikan. 
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2) Bagi Penelititi Lain 

Dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik 

yang sama, yaitu mengenai perbedaan komitmen pada guru tetap 

dengan guru tidak tetap sekolah dasar negeri di Kabupaten Blitar. 

 


