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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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

Guru dan Dosen: “guru adalah seorang pendidik profesional yang mempunyai 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dijelaskan 

bahwa: “Seorang guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada 

jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada 

jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Pasal 2 UU RI No. 14: 2005). 

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. Secara khusus seorang guru di tuntut untuk memberikan layanan 

yang profesional kepada seorang siswa agar suatu tujuan pembelajaran mudah 

tercapai. Seorang guru yang dikatakan profesiaonal 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. Menurut  Daryanto dan Rachmawati, (2013: 1). 

 Menjadi seorang guru mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mencerdaskan peserta didik di sekolah, oleh itu guru harus mampu beradaptasi 

di dalam lingkungan masyarakat, mampu beradaptasi dengan berbagai 

perkembangan dalam pendidikan,serta mampu mengembangkan kompetensinya 

karena guru bukan hanya sebagai pengajar akan tetapi sebagai pengelola proses 

belajar mengajar. Sebagai guru yang mampu mengelola proses belajar mengajar 

tentu harus meningkatkan kemampuan dalam melakukan perencanaan 

pembelajaran, melakukan pelaksanaan pembelajaran, melakukan penilaian 

dalam pembelajaran, serta mampu memotivasi sekaligus membimbing peserta 
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didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Daryanto dan Rachmawati, 

(2013: 14). 

Seiring dengan berkembangnya waktu profesi guru sangat disejahterakan 

oleh pemerintah karena pemerintah menganggap profesi seorang guru adalah 

profesi yang wajib disejahterakan. Dalam proses kesejahteraan itu guru juga di 

tuntut untuk menjadi guru yang prefesional. Dijelaskan dalam Undang-undang 

Guru dan Dosen, Nomor 14 Tahun 2005, pada bagian Hak dan Kewajiban, Pasal 

14 disebutkan bahwa: 

 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak: Memperoleh 

penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 

mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 

kerja; memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas 

kekayaan intelektual; memperoleh kesempatan untuk meningkatkan 

kompetensi; memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; 

memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan 

kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuia dengan 

kaidah pendidikan, kode etik guru dan peratuaran perundang-undangan; 

memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan 

tugas; memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; 

memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 

pendidikan; memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, atau memperoleh 

pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. 

 

Dalam melakukan proses belajar mengajar tidak hanya dilaksanakan 

kepada guru-guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi berlaku juga 

kepada guru-guru tidak tetap dan guru-guru honorer. Karena proses belajar 

mengajar bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari guru itu 

sendiri agar mengatahui sejauhmana hasil mengajarnya. Proses belajar mengajar 

seorang guru sangat penting untuk menunjang menjadi guru yang profesional. 

Walaupun seorang guru PNS yang sudah diakui oleh pemerintah dan sudah 

terikat, sedangkan guru honorer belum terikat dengan pemerintah, akan tetapi 

untuk menjadi guru yang profesional harus melakukan proses belajar mengajar 

dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di berikan oleh 

pemerintah. Seorang guru PNS dan guru honorer dalam mengajar akan dinilai 
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bagaimana malakukan perencanaan pembelajaran, malakukan kegiatan 

pembelajaran, dan melakukan evaluasi/penilain. Menurut Supardi (2013: 21) 

bahwa melakukan proses pembelajran mempunyai beberapa komponen proses 

yang ada didalamnya, komponen proses tersebuat adalah proses perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, mampu membina hubungan, 

melakukan penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran peserta didik, 

melaksanakan remidial dan pengayaan. Dengan komponen proses tersebut maka 

guru akan bisa melaksakan kinerjanya dengan baik.  

Dilihat pada kenyataan yang sebenarnya kinerja guru masih belum 

banyak terlaksana dengan baik, apakah guru yang berstatus guru PNS 

mempunyai kinerja yang bagus sesuai dengan peraturan dan tanggung jawab 

dari pemerintah atau masih kurang baik dalam melakukan kinerja mengajarnya. 

Atau kinerja guru non PNS malah lebih bagus dari pada kinerja guru PNS. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa jenjang setatus yang dimiliki oleh seorang guru sering 

kali menjadi motivasi dan semangat untuk menjadi guru yang mempunyai proses 

mengajar yang baik, kreatif dan inovatif agar menjadi guru yang profesional. 

Dari uraian yang ada di atas, peneliti akan melakukan penelitian pada 

guru-guru di SD Negeri desa Putatsari yang mempunyai kriteria sesuai dengan 

apa yang peneliti inginkan. Hanya saja untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

antara guru PNS dan guru Honorer terhadap cara mengajar, perlu adanya 

penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti, adapun judul yang peneliti ajukan 

adalah “Perbedaan Kinerja Antara Guru PNS dan Non PNS Di SD Negeri Se-

Desa Putatsari”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian 

akan menjelaskan tentang masalah yang timbul dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Kurang optimalnya kinerja guru PNS dan non PNS dalam melakukan proses 

pembelajaran. 

2. Adanya kesenjangan status kepegawaian sehingga dapat mempengaruhi 

kinerja guru. 
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3. Dalam melakukan kinerja, guru PNS banyak yang belum menerapkan aturan 

sesuia dengan peraturan pemerintah. 

4. Masih rendahnya kinerja guru, sehingga menghambat untuk menjadi guru 

yang profesional. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini bisa efektif dan efisien maka perlu adanya 

pembatasan masalah oleh peneliti, jadi masalah yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dibatasi pada kinerja guru dalam melakukan perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan evaluasi/penilaian. 

2. Penelitian ini dilakukan pada guru yang bersetatus PNS dan non PNS di SDN 

se-Desa Putatsari. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai beriku: 

Adakah perbedaan kinerja antara guru PNS dengan non PNS di SDN se-

Desa Putatsari? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk mengetahui 

perbedaan kinerja anatara guru PNS dengan non PNS di SD Negeri se-Desa 

Putatsari. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru, sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk guru agar menjadi 

guru yang profesional.  
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2. Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan referensi 

untuk penelitian yang sejenis. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadikan bahan kajian bersama untuk 

meningkatkan kualitas semua guru. 


