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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Setiap manusia menginginkan untuk hidup bahagia, sehat dan sejahtera 

baik fisik maupun psikologis. Seseorang akan merasa bahagia atau sejahtera bila 

keinginan dan harapan yang diinginkannya dapat tercapai dan akan merasa sedih 

bila keinginan dan harapannya tersebut tidak dapat tercapai. Psychological well 

being atau yang sering disebut kesejahteraan psikologi adalah salah satu hal yang 

penting bagi kehidupan. Seseorang yang memiliki psychological well being yang 

baik akan merasa nyaman, damai, dan bahagia serta dapat menjalankan fungsinya 

sebagai manusia secara positif. Guru merupakan sosok utama dalam lembaga 

pendidikan. Guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Tugas guru adalah 

mentransfer ilmu pengetahuan, pengalaman, penanaman nilai-nilai budaya, moral 

dan agama. Selain itu guru juga berfungsi sebagai motivator, konselor dan 

pemimpin dalam kelas. Upaya guru dalam mendidik, membimbing, mengajar 

serta melatih anak didik bukanlah hal yang mudah, hal tersebut membutuhkan 

keseriusan, pengalaman serta profesionalisme, sehingga mampu dan mudah  

dipahami   anak didiknya dengan baik. 

Berikut dapat dijabarkan macam-macam guru menurut Sucipto Ardi 

(2008) : 

1. Guru PNS adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang digaji oleh 

pemerintah RI dan Pemda. 
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2. Guru PTT adalah pegawai tidak tetap yang setengah pegawai negeri sipil yang 

digaji oleh pemerintah RI dan Pemda. 

3. Guru bantu adalah guru yang berstatus honor yang digaji oleh pemerintah RI. 

Guru bantu dan guru PTT biasa dikenal oleh insan media masa dengan 

sebutan guru honor. 

4. Guru honorer murni (GHM) atau GTT (guru tidak tetap) adalah guru yang 

tidak digaji oleh pemerintah RI akan tetapi digaji berdasarkan swadaya dari 

sekolah. GHM ini ditempatkan di sekolah-sekolah dan dikenal dengan sebutan 

guru honorer. GHM termasuk yang mendidik disekolah negeri ataupun 

swasta.  

Berdasarkan berita dari media cetak online yaitu koran sindo yang 

dengan judul “Gaji Guru Honorer Segera Dinaikkan” berisi tentang hasil 

wawancara dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yaitu 

bapak Anies Baswedan, beliau mengatakan bahwa akan memperjuangkan 

kesejahteraan guru honorer agar kehidupannya menjadi lebih layak. Menurut 

bapak Anis, meski kesejahteraan guru PNS semakin meningkat, hal tersebut 

berbanding terbalik dengan kesejahteraan guru honorer. Sebagian besar guru 

honorer masih mendapat gaji sekitar Rp500.000 per bulan yang jauh dari kata 

sejahtera. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik 

Indonesia (PB PGRI) “Sulistiyo” mengenai masalah kesejahteraan dan 

perlindungan, terutama guru non-PNS, harus ada pengaturan upah yang sesuai 

dengan upah minimal. Beliau berkata bahwa buruh saja diatur upah minimumnya, 

masa guru yang mengajar 24 jam seminggu tidak,” ungkapnya. 
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Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menyatakan 

dukungannya terhadap perbaikan kesejahteraan dan peningkatan gaji bagi 

guru swasta maupun honorer. Hak tersebut sekaligus menjawab 

'curhatan' Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik 

Indonesia yang mengatakan jika gaji guru-guru swasta dan honorer ada 

yang masih Rp 200 ribu perbulan."Saya sangat kecewa, guru mendidik 

manusia menjadi pintar dan bermanfaat tapi perhatian masih kurang. Itu 

sebabnya harus kita bongkar. aMatatiMiMaM-iMaMob aaMa. aM MMaM

baM a nM a otiM atabo aa aM  ro 200 atob 1 oblM .  t aM M laiMa

 baM t nM, t t ibaMaoM iMi atiM oaaabM aaM . tMat aM aM  iMabi-iMabi, "

aMiM oatM nang akrab disapa Oso itu aMlMa McMaM Kb faa it KaaaM

NMitb Ml(Konkernas) II PGRI tahun 2015 (liputan6.com). 

 

Tindakan pemerintah sudah melenceng dari Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disusun untuk memberikan 

perlindungan kepada profesi guru,  menghapus diskriminasi, serta meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas guru. Pemerintah wajib memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada guru sekolah swasta untuk memperoleh status sebagai guru 

PNS dengan tanpa meninggalkan tugasnya di sekolah swasta. Mungkin setidak - 

tidaknya memberikan hak-hak kepada guru honorer untuk memperoleh 

kesejahteraan yang sama dengan guru PNS. 

Kesejahteraan merupakan hal yang penting dalam mencapai kesuksesan 

seorang pekerja. Kesejahteraan  terdiri dari kesejahteraan fisik dan kesejahteraan 

psikologis. Kesejahteraan fisik berkaitan dengan kesejahteraan jasmani, 

sedangkan kesejahteraan psikologis berkaitan dengan apa yang dirasakan individu 

dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari (Annisa & Zukarnain, 2013). 

Well being berkaitan dengan terpenuhinya beberapa kebutuhan dasar yaitu: 

kebutuhan yang berkaitan dengan having (memiliki), loving (mencintai), being 

(ada), dan health (kesehatan) yang dikemukankan oleh Susetyo (2012). Sebagai 

guru honorer membutuhkan kebutuhan dasar tersebut agar dapat terpenuhi 
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kesejahteraan psikologis-nya. Kesejahteraan psikologis berhubungan dengan 

kepuasan pribadi, keterikatan, harapan, rasa syukur, stabilitas suasana hati, 

pemaknaan terhadap diri sendiri, harga diri, kegembiraan, kepuasan dan 

optimisme, termasuk juga mengenali kekuatan dan mengembangkan bakat dan 

minat yang dimiliki (Bartram & Boniwell dalam Christie, Hartanti, Nanik, 2013). 

Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis adalah 

faktor usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, pendidikan, religiusitas, dan dukungan 

sosial. 

Minimnya kesejahteraan guru honorer telah menyebabkan konsentrasi 

guru honorer terpecah belah. Pertama seorang guru harus menambah ilmunya 

dengan cara terus memperbarui wawasan dan berinovasi dengan media, dan cara 

mengajarnya. Kedua seorang guru honorer dituntut memenuhi kesejahteraan 

ekonominya dengan melakukan usaha atau kegiatan seperti membuka usaha 

katering, bimbingan belajar, dan lain-lain. Sarason (dalam Kumalasari, 2012) 

mengatakan bahwa dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian 

dari orang - orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita.  

Sumber-sumber dukungan sosial menurut Goetlieb (dalam Maslihah, 

2011) ada dua  macam hubungan dukungan sosial, yaitu pertama, hubungan 

profesional yakni  bersumber dari orang - orang yang ahli di bidangnya, seperti 

konselor, guru, psikiater, psikolog, dokter maupun pengacara, dan kedua, 

hubungan non profesional, yakni bersumber dari orang - orang terdekat seperti 

teman, keluarga. Bentuk dukungan ini dapat berupa informasi, tingkah laku 
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tertentu, ataupun materi yang dapat menjadikan individu yang menerima bantuan 

merasa disayangi, diperhatikan.  

Di lingkungan sekolah, seorang guru diharapkan mendapat dukungan 

sosial baik dari atasan, teman, maupun keluarga. Apabila seorang guru mendapat 

dukungan sosial maka guru dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik 

sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Akan tetapi, apabila guru tidak 

memperoleh dukungan sosial, maka guru akan mengalami kebingungan dan 

merasa tidak mempunyai sandaran untuk apabila sedang menghadapi suatu 

masalah. 

Seorang guru honorer membutuhkan dukungan sosial dari lingkungan 

sekitar agar dapat terpenuhi kesejahteraan psikologisnya. Rendahnya 

kesejahteraan guru mempunyai peran dalam rendahnya kualitas pendidikan 

Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada 

pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar 

Rp 3 juta. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta, 

guru bantu Rp 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu 

per-jam. Dengan pendapatan seperti itu, banyak guru terpaksa melakukan 

pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari (Natsir,2007). 

Dengan gaji yang tidak layak, maka seorang guru honorer tidak dapat memenuhi 

kesejahteraan psikologisnya, oleh sebab itu seorang guru honorer membutuhkan 

dukungan sosial dari lingkungan sekitar, guru honorer yang sejahtera akan merasa 

puas dan lebih menikmati pekerjaannya. 
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Guru honorer tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan guru tetap 

lainnya. Selain itu masa depannya pun kurang jelas karena status 

kepegawaiannya. Guru honorer tidak mengetahui apakah akan diangkat menjadi 

guru tetap atau sebagai guru honorer selamanya.  

Setelah peneliti melakukan observasi awal yang hasilnya adalah guru 

honorer daerah sukoharjo menurut data dari website pemda kabupaten sukoharjo 

http://bkd.sukoharjokab.go.id  guru honorer daerah kabupaten Sukoharjo 

berjumlah ± 1099. Keinginan guru honorer adalah ingin di sejahterakan nasibnya 

yaitu ada baiknya pemerintah lebih memfokuskan dan memprioritaskan guru 

honorer, peningkatan kompetensi, peningkatan status dan kesejahteraan guru 

honorer secara bertahap dan merata, karena guru honorer mempunyai peran 

penting untuk bangsa.  

Mulyasa (2009) mengatakan bahwa status kepegawaian guru honorer 

kurang jelas, guru honor biasanya bekerja berdasarkan kontrak. Sehingga jika 

kontrak selesai, seorang guru honorer tidak memiliki kepastian apakah kontraknya 

akan diperpanjang. Selain itu guru honorer tidak mendapatkan fasilitas yang sama 

dengan guru tetap lainnya. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah seorang 

guru honorer yang bernama T (inisial) berusia ± 53tahun yang dilakukan pada 

tanggal 25 april 2014 di Sukoharjo dapat diketahui bahwa subjek mengajar di 

SMK selama ± 20 tahun. Dari hasil wawancara tersebut subjek mengaku bahwa 

sudah beberapa kali mengikuti tes CPNS tetapi tidak lulus dan sekarang sudah 

tidak bisa mengikuti tes CPNS karena batas usia maksimal mengikuti tes CPNS 

http://bkd.sukoharjokab.go.id/
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adalah 35 tahun. Hal tersebut sesuai dengan syarat pendaftaran CPNS menurut 

pemeritah yang bersumber dari website sistem CPNS nasional 2014  

http://sscn.bkn.go.id/informasi_umum.html tahun 2014 yaitu bagi calon pegawai 

negeri sipil usia minimal untuk mengikuti tes CPNS adalah 18 (delapan belas) 

tahun dan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Sehingga subjek sudah tidak 

mengikuti tes CPNS lagi, dan menjadi guru honorer selamanya.  

Menurut Corsini (dalam Putri, 2013) mengemukakan bahwa well-being 

merupakan suatu keadaan seseorang yang baik meliputi self-esteem, kebahagiaan, 

dan juga kepuasan dalam hidup. Subjek mengaku harus mencari tambahan 

pekerjaan lain untuk memuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat mensejahterakan 

dan membahagiakan keluarganya. 

Subjek yang kedua bernama N (inisial), berusia ±35tahun. Subjek 

mengajar di SMP swasta di Sukoharjo selama ± 8 tahun. Subjek mengaku sudah 

beberapa kali mengikuti tes CPNS dan belum diterima. Subjek tetap semangat 

bekerja dan tidak merasa malu walaupun statusnya masih menjadi tenaga honorer 

karena sudah merasa nyaman dan senang mengajar di SMP tersebut. Subjek juga 

mengaku bahwa membuka usaha kecil-kecilan dirumah agar dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan agar dapat mensejahteraan hidupnya. Menurut De Vita 

(dalam Mayasari & Zulkarnain, 2013) bahwa kebahagiaan ataupun kesejahteraan 

ditempat kerja adalah suatu kualitas keadaan yang dicapai ketika individu 

memaksimalkan potensi kinerjanya berdasarkan 5C, yaitu contribution 

(kontribusi), conviction (keyakinan), culture (kebudayaan), commitment 

(komitmen), dan confidence (kepercayaan diri).  

http://sscn.bkn.go.id/informasi_umum.html
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Dari berbagai uraian yang dikemukakan di atas, maka muncul sebuah 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “adakah hubungan antara dukungan 

sosial dengan Psychological Well Being pada guru honorer daerah?”. Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

dengan melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Dukungan Sosial 

dengan Psychological Well Being pada Guru Honorer Daerah”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengertahui hubungan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan 

psikologi pada guru honorer daerah. 

2. Untuk mengetahui tingkat dukungan sosial pada guru honorer daerah. 

3. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan psikologi pada guru honorer daerah. 

4. Mengetahui sumbangan efektif variabel dukungan sosial terhadap variabel 

kesejahteraan psikologi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:  

1. Manfaat teoretis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 

ilmiah dibidang psikologi, khususnya bidang psikologi pendidikan dan 

psikologi sosial. 
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2. Manfaat praktis 

a. Untuk guru honorer, penelitian ini agar dapat dijadikan referensi untuk 

dapat mema 

b. Memahami bagaimana kesejahteraan menurut pribadi masing-masing. 

c. Untuk peneliti lain, agar dapat digunakan sebagai referensi untuk meneliti 

hal yang sama terkait dengan dukungan sosial yang membangun 

psychological well being. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


