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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang selalu ditandai dengan terjadinya berbagai 

perubahan-perubahan yang selalu kita lihat selama  ini dimulai dari perubahan 

pesat kondisi ekonomi secara keseluruhan, telah mengakibatkan munculnya 

berbagai tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi bagi para pelaku ekonomi dan 

pekerja di dunia pendidikan. Perubahan tersebut mengakibatkan tuntutan yang 

tinggi bagi para pegawai baik di kota maupun di perdesaaan, setiap organisasi 

baik swasta maupun pemerintah akan selalu berupaya dan berorientasi pada 

tujuan jangka panjang yang akan meningkatkan kesejahtraan dan berkaitan 

dengan pendapatan. 

Masalah sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Bila aspek ini melemah tentunya tujuan 

dari perusahaan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Pengembangan 

karyawan sangat berperan dalam penciptaan sumber daya manusia yang lebih 

potensial. Dengan adanya karyawan yang lebih potensial mengakibatkan 

perusahaan menjadi lebih handal dalam menghadapi perubahan zaman yang terus 

meningkat. 

Musim setelah  lebaran biasanya menjadi momok bagi berbagai divisi 

HRD Perusahaan, hal ini disebabkan kecenderungan karyawan mengajukan 

pengunduran diri dan pindah ke kantor baru cukup tinggi.  Biasanya para 
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karyawan menunggu turunnya THR (Tunjangan Hari Raya).  Namun tak jarang, 

keputusan karyawan untuk pindah kerja diakibatkan ketidakpuasan dalam bekerja 

yang disebabkan berbagai macam faktor seperti remunerasi, hubungan dengan 

rekan kerja maupun atasan hingga beban kerja yang terlalu tinggi. 

Visi kerja selama ini untuk meningkatkan tingkat kepuasan karyawan 

Indonesia terhadap tempat kerja masing-masing disambut baik oleh para 

professional, selama 2 tahun beroperasi kerja telah mendapatkan ratusan ribu 

review gaji dan perusahaan yang dilakukan oleh para karyawan. (Gondhes, 2016) 

Antarnews 2014 mengungkapkan dalam alam lima tahun terakhir, 

pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun karena faktor krisis global. 

Pada 2010 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2% dan pada 2011 mencapai 

6,49%.  

Namun, selama empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi terus 

mengalami penurunan, termasuk target pertumbuhan pada 2016 yang dipatok 

5,3%. Pertumbuhan yang dicapai ini masih cukup tinggi, mengingat kondisi 

perekonomian sedang diselimuti perlambatan ekonomi global. Seiring dengan 

pemulihan tersebut, perekonomian domestik masih memiliki potensi untuk 

tumbuh dan memiliki ketahanan terhadap ancaman krisis.   

Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan kehidupan rakyat 

masih diselimuti kemiskinan, tentu saja pencapaian pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi sangat diperlukan. Dalam lima tahun terakhir pencapaian pemerintah 

dalam mengatasi kemiskinan perlahan terus membaik. Artinya, jumlah rakyat 

miskin semakin berkurang, namun ketimpangan ekonomi justru meningkat 
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sehingga menimbulkan permasalahan pada kepuasan kerja guru 

honorer.(Antarnews 2014) 

Menurut As’ad (2001), pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang 

bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai denga sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Ini 

disebabkan karena adanya perbeedaan pada masing-masing individu. Semakin 

banyak aspek-aspek dalam pekerjan yang sesuai dengan keinginan individu 

tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakanya, dan 

sebaliknya. 

Hal yang menarik dari kepuasan kerja ini sebenarnya komplikasi dan 

keterkaitan antara satu dengan yang lainya. Dalam arti faktor kebijakan ataupun 

aturan perundang-undangan mengenai profesi guru, yang ditentukan oleh 

Departemen pendidikan Nasional bisa jadi merupakan faktor yang mempengaruhi 

faktpor lainya, seperti pembelajaran, jumlah gaji, fasilitas yang akan diterima, 

promosi pengangkatan maupun mata pelajaran yang akan dibawakan oleh guru. 

Menurut As’ad (1995), kepuasan kerja bagi guru sebagai pendidik 

diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Kepuasan kerja merupakan  

kesesuaian antara harapan seseorang dengan imbalan yang disediakan. Guru yang 

membolos, mengajar tidak terencana, malas, mogok kerja, sering mengeluh 

merupakan tanda adanya kepuasan guru rendah. Guru membalas dendam atas 

ketidaknyamanan yang diberikan sekolah/kantor dengan keinginan/harapannya. 

Peran terpenting dalam dunia pendidikan adalah guru, sebagai peran yang 

menyampaikan ilmu kepada para siswanya serta mempunyai tanggung jawab 
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yang besar untuk dapat melahirkan manusia yang mampu membangun bangsa ini 

menjadi bangsa yang jauh lebih  baik lagi, karena guru adalah salah satu kunci 

terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di 

Indonesia. 

Guru terdiri dari guru tetap dan guru honorer. Guru tetap yaitu guru yang 

sudah mendapatkan izin tetap mengajar pada sekolah dan mempunyai status 

sebagai pegawai negeri sipil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

guru tetap adalah guru yang digaji secara tetap setiap bulan. Sedangkan guru 

honorer adalah guru  yang tidak digaji sebagai guru tetap, tetapi menerima 

honorarium berdasarkan jumlah  jam pelajaran yang diberikan. Guru yang belum 

berstatus sebagai guru tetap dimungkinkan mempunyai tekanan atau tuntutan 

yang lebih daripada guru tetap, karena para guru honorer mempunyai pekerjaan 

yang dibebankan padanya sama halnya dengan pekerjaan yang dibebankan untuk 

guru tetap namun dengan pertimbangan gaji yang sangat berbeda dan terlebih 

tidak adanya kesejahteraan lain untuk guru honorer.  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti si salah satu sekolah X di Ngawi 

yang berinisial M (54), konsistensi dirinya mengabdi tidak pernah tanggung-

tanggung dalam mencurahkan waktunya untuk pendidikan. Itu terbukti dari 20 

tahun lebih masa pengabdiannya. Namun, M merasa belum mendapat perhatian 

yang setimpal dari pemerintah. Sebab, di masa usianya sekarang ia belum juga 

diangkat PNS. Tak hanya sampai di situ, perasaan sedih Mahmud juga muncul 

saat dirinya merasakan mendapat intimidasi dari pihak sekolah ataupun sesama 

guru. Hal itu didapati dalam susunan kepegawaian. Hal yang tidak dapat 
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dihindari sewaktu dirinya harus melihat slip gaji yang keluar tidak berbarengan 

dengan gaji. Mirisnya lagi, dirinya mengaku harus menyaksikan teman guru yang 

sudah PNS menerima banyak tunjangan yang pastinya menjadikan nilai nominal 

gajinya lebih tinggi, dan ini mengakibatkan dirinya tidak maksimal dalam bekerja 

bahkan membolos disaat jam mengajar dan juga tidak ingin menaikan pangkat 

serta tidak bersemangat mengajar. 

Kepuasan kerja guru honorer yang rendah karena banyak indikator yang 

memperlihatkan kepuasan kerja guru honorer rendah, wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti pada guru wanita yang bernama R beliau juga mencurahkan 

keadaanya sekarang sebagai anak tunggal yang menemani ibunya tidak bisa 

mendapat gaji yang sama dengan rekanya,padahal kerjaanya sama dengan guru 

tetap, hal ini menambah ketidaknyamanan didalam sekolah dan juga dia 

menjelaskan merasa tidak diperhatikan oleh atasanya, bahkan R pernah tidak 

masuk selama beberapa hari karena kecewa dengan perlakuan yang dibedakan 

dengan guru tetap. Adanya indikasi ketidakpuasan kerja guru honorer sesuai  

dengan aspek kepuasan kerja menyangkut pekerjaan itu sendiri yang terdiri dari 

tugas yang diberikan, kondisi kerja dan konsentrasi pada pekerjaanya dan aspek 

gaji yang meliputi gaji tetap setiap bulan dan gaji tunjangan yang diberikan 

seperti hari raya dan bonus dari atasan.  

Gaji guru honorer sangat jauh jika dibandingkan dengan gaji guru yang 

telah diangkat menjadi PNS. Gaji terendah yang diterima oleh guru PNS 

golongan 1a yaitu sekitar Rp. 1.400.000 per bulan (Liputan6.com, 2014), 

sedangkan berdasarkan survei lembaga Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) 
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pada 2011, gaji guru honorer di Indonesia, khususnya di daerah, berkisar Rp60 

ribu sampai Rp300 ribu/bulan (Lampost.co, 2013). 

Menurut sekertaris jenderal PB PGRI, Sahiri Hermawan, gaji guru 

honorer tidak layak. Gaji mereka, katanya bersumber dari dana Bantuan 

Operasional Sekolah (antaranews.com, 2014). Ketua Pengurus Besar PGRI Pusat, 

Sulistiyo mengatakan bahwa gaji guru honorer di kabupaten/kota diketahui 

senilai Rp 200 ribu-Rp 500 ribu per bulan sangat jauh dari Upah Minimum 

Ragional (UMR). Hal tersebut sangat memprihatinkan di zaman sekarang di 

mana semua kebutuhan hidup tidaklah semurah zaman sebelum krisis moneter. 

(krjogja.com, 2013). 

Salah satu yang faktor mempengaruhi kepuasan kerja individual adalah 

kesejahteraan individu, dimana kesejahteraan individu ini dapat diungkap melalui 

aspek-aspel yang ada di subjective well-being , hal ini diambil dari pendapat 

Blum, 1956 yang menyatakan faktor kepuasan kerjaitu salah satunya adalah 

watak yag ada pada individu, dan hal ini juga merupakan aspek dari subjective 

well-being. 

Harapannya guru honorer mempunyai kepuasan kerja yang tinggi, karena 

pada dasarnya mengajar merupakan sebuah panggilan hati dan pengabdian yang 

sangat mulia.sehingga dapat diungkap oleh  aspek yang ada di  subjective well-

being  jika kepuasan kerja guru honorer tinggi maka guru honorer dapat 

menikmati pekerjaannya dan mampu mengendalikan dirinya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengajar. Jika kepuasan kerja  rendah, maka guru honorer akan 

mengalami kesulitan dalam mengajar karena guru tersebut tidak senang dalam 
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mengajar sehingga tidak dapat menikmati pekerjaannya yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap kehidupannya. 

Subjective well-being didefinisikan sebagai evaluasi kehidupan, evaluasi 

tersebut dapat menjadi penilaian kognitif, seperti kepuasan hidup dan respon 

emosional terhadap peristiwa, seperti merasakan emosi positif. (Diener, 2002). 

Menurut Aryati (2010) Subjective well-being  adalah persepsi seseorang terhadap 

pengalaman hidupnya, yang terdiri dari evaluasi kognitif dan afeksi terhadap 

hidup dan merepresentasikan dalam kesejahteraan psikologis. 

Hubungan Subjective well-being terhadap kepuasan kerjapada guru 

honorer merupakan pembahasan yang menarik apabila dikaji secara mendalam, 

sehingga fakta-fakta yang mendalam. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

pemahaman baru mengenai proses terkait antara subjective well-being dengan 

kepuasan kerjapada guru honorer dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerjapada guru honorer. 

Pandu sudibyo (2015), hasil penelitianya menunjukan bahwa adanya 

hubungan antara subjective well-being dengan kepuasan kerja. Penelitian ini 

menejelaskan subjective well-being merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja itu sendiri. 

Penelitian Judge dan Locke (dalam Russel, 2008) menemukan hubungan 

saling mempengaruhi antara kepuasan kerja dengan kesejahteraan subjektif pada 

perawat. Penyebabnya adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh individu 

mempengaruhi mereka dalam mengumpulkan dan merecall informasi tentang 

pekerjaan mereka. Individu yang bahagia cenderung menyimpan, mengevaluasi, 



8 
 

 

dan merecall informasi dengan cara yang berbeda dibanding dengan individu 

yang tidak bahagia. 

Di Amerika Serikat (1993) menunjukkan bahwa 40 persen guru Amerika 

yang sangat puas dengan beban kerja mereka, sumber daya yang tersedia untuk 

mereka, dukungan yang diterima dari administrator sekolah, dan prosedur yang 

digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan mereka. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini ialah rendahnya kepuasan kerja yang dimiliki oleh guru 

honorer berdasarkan subjective well-being yang ada pada dirinya, hal ini 

mengakibatkan kurangnya subjective well-being pada diri pekerja sehingga 

menimbulkan ketidaknyamanan di dalam bekerja. 

Berangkat dari paparan permasalahan dan latar belakang pada penelitian 

tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bab tersebut dalam suatu penelitian 

tentang Apakah Ada Hubungan Subjective Well-Being Terhadap Kepuasan Kerja. 

Sehingga penelitian penulis berjudul “ Hubungan Subjective well-Being Terhadap 

Kepuasan Kerja Guru Honorer”.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah yang didapat antara lain : 

1. Menurunnya tingkat kepuasan kerja guru honorer 

2. Kepuasan kerja dari guru honorer relatif sama dengan guru tetap  

3. Ada hubungan antara subejctive well-being terhadap kepuasan kerja 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan subjective well-being terhadap kepuasan kerja 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasaan kerja. 

3.  Untuk mengetahui tingkat subjective well-being 

4. Mengetahui sumbangan efektif dari subjective well-being dengan kepuasan 

kerja 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemimpin, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

subjective wel- being dengan kepuasan kerja 

2. Bagi keilmuan psikologi, hasil penekitian ini diharapkan memberikan 

kontibusi tambahan ilmu di bidang psikologi khusunya di bidang industri 

3. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan acuan perbandingan 

guna melakukan penelitian berikutnya.  

 

 

 

 


