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SARI 

Nastiti, M. S. 2016. Perbandingan Kinerja Guru Berdasarkan Status Kepegawaian 

PNS Dan Non PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang. Skripsi. Jurusan 

Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang., Dra. 

Elly Kismini, M.Si., Drs Totok Rochana, MA 88hal. 

Kata Kunci : Kinerja Guru, Status Kepegawaian PNS, Status Kepegawaian Non 

PNS 

Pebedaan status kepegawaian PNS dan non PNS pada guru menimbulkan 

pertanyaan apakah terdapat perbedaan kinerja. Penelitian ini bertujuan unutuk (1) 

Mengetahui bagaimana kinerja guru PNS. (2)mengetahui bagaimana kinerja guru non 

PNS. (3) Mengetahui apakah terdapat perbedaan  kinerja antara guru PNS dan non 

PNS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kuantitatif. Lokasi penelitian 

adalah di berbagai SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang dengan subjek penelitian 

yaitu guru PNS dan non PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi dan kuisioner 

Hasil perhitungan kuisioner bahwa rata-rata skor kelompok guru PNS 160,72 

dengan   
         sedangkan rata-rata pada kelompok guru non PNS diperoleh 

159,57 dengan   
 
 105,549. Setelah perhitungan akhir dengan uji-t diperoleh  t-

hitung 0,679 dan  Harga tersebut dikonsultasikan ke tabel distribusi t dengan taraf 

signifikan 5% ,dk =                        diperoleh dan t tabel 

0,679. Perhitungan uji-t pada penelitian ini  tidak memenuhi kriteria penerimaan Ha 

yaitu                0,679 < 1,651 maka Ho diterima, dan Ha ditolak sehingga tidak 

terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara guru PNS dan non PNS di SMA 

Negeri Se-kabupaten Rembang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat 

perbedaan kinerja antara guru PNS dan non PNS di SMA Negeri Se-kabupaten 

Rembang. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagi  pemerintah hendaknya 

lebih memperhatikan kesejahteraan guru. Bagi Kepala Sekolah hendaknya 

memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya yang berhubungan dengan 

peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.,Untuk calon pendidik hendaknya 

memperkaya diri dengan pengetahuan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja 

sehingga menjadi guru yang berkualitas. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya 

dijadikan pedoman memperkaya pengetahuan guna memperoleh hasil penelitian yang 

lebih baik dari penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan sarana dalam meningkatkan kemampuan, 

membentuk watak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari hal 

tersebut dapat terlihat bahwa pendidikan memiliki arti yang penting bagi 

masyarakat dalam membangun generasi masyarakat yang berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan dengan pendidikan diharapkan sumber daya manusia 

akan semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut 

diperlukan proses pendidikan yang berkualitas dan memadahi dari berbagai 

segi elemen pendidikan itu sendiri. 

Pendidikan pada hakikatnya penting, memperoleh pendidikan secara 

layak pada dasarnya merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali.Hal ini 

sesuai dengan filosofi pendidikan secara umum yang menggambarkan bahwa 

setiap individu memiliki kebebasan melangsungkan kehidupan sehingga dapat 

menjadi manusia yang terdidik yang nantinya akan berguna bagi Negara, 

nusa, dan bangsa. 

Di Negara Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur 

segala hal tentang sistem pendidikan.Undang-Undang tersebut terdapat pada 

undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 1. Dalam Undang-Undang tersebut 

menjelaskan bahwa pendidikan nasional merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
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secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilanyang 

diperlukan bagi dirinya dan masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Pendidikan di Indonesia sendiri saat ini diwarnai berbagai macam 

perubahan.Perubahan yang terjadi tidak terlepas dari tuntutan masyarakat 

dalam konteks perkembangan zaman.Perubahan pada pendidikan erat 

kaitannya dengan adanya pasar bebas, tenaga kerja bebas, perkembangan 

masyarakat dan informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu 

contoh dari perubahan tersebut adalah munculannya sekolah sekolah 

internasional yang para pengajarnya juga berasal dari warga Negara asing, 

padahal sebenarnya guru dari warga Negara asing belum tentu akan 

memahami dan mengamalkan budaya Indonesia. 

Bersamaan dengan hal tersebut, saat ini pendidikan di Indonesia juga 

masih mengalami berbagai permasalahan diantaranya masalah yang berkaitan 

dengan kurikulum, sarana, dan prasarana, pengelolaan maupun kebijakan 

pendidikan.Dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di 

Indonesia belum dilakukan secara maksimal dan terencana secara matang. 

Pendidikan hakikatnya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 

elemen-elemen penting.Maka dalam usaha peningkatan kualitas 

pendidikan.Elemen-elemen dalam sistem pendidikan juga harus dilakukan 

pembenahan.Sebenarnya jika kita lihat pemerintah sudah berusaha 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai usaha dan kebijakan yang 
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dibuat.Seperti program sekolah gratis, bantuan bos, bidikmisi, hal tersebut 

adalah usaha pemerintah dari disisi peserta didik. 

Tidak kalah penting dari komponen peserta didik salah satu komponen 

yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan adalah guru.Guru di 

Indonesia memiliki berbagai status kepegawaian seperti PNS atau pegawai 

negeri sipil dan non PNS, dan yang terbaru adalah status tersertifikasi atau 

belum tersertifikasi status tersebut didasarkan dari program sertifikasi guru. 

Berbicara mengenai guru PNS dan non PNS dari segi jumlah dari data 

direktorat jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 

depdiknas tahun 2015 jumlah guru SMA yang berstatus PNS sebanyak 

122.518 dan guru non PNS sebanyak 104.915. Dari data tersebut tentu dapat 

di ketahui bahwa jumlah non PNS tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Tetapi untuk guru non PNS di sekolah negeri menjadi 

minoritas.Perbandingan jumlahnya jauh dari guru PNS dan juga sebaliknya 

untuk di SMA swasta guru pns menjadi minoritas dan guru non PNS 

mendominasi jumlah di SMA swasta.Guru dengan status kepegawaian PNS 

dan non PNS memiliki persamaan dan beberapa perbedaan. Perbedaan 

tersebut mencakup aspek pendapatan, dan pengalaman kerja. Berdasarkan 

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015 tentang gaji pegawai negeri sipil 

mengalami kenaikan sebesar 6 persen di tahun  2015 dimana gaji pokok PNS 

golongan IA dengan masa kerja 0 tahun adalah sebesar Rp 1.448.500/bulan 
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sementara untuk pegawai negeri sipil golongan IVE A dengan masa kerja 32 

tahun adalah sebesar Rp 5.620.300/bulan. 

Perbedaan tersebut sangat jauh berbeda dengan pendapatan yang diterima 

guru non PNS.Setiap bulannnya pendapatan yang di terima guru PNS 

bergantung pada kebijakan dari sekolah yang di tempati.Gaji yang diterima 

kira kira berkisar Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 rupiah. Selain perbedaan 

pada gaji perbedaan lain juga ada pada pengalaman mengajar. Sebagai guru 

PNS rata-rata pengalaman mengajar lebih lama dibanding guru non PNS 

terutama guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri.Guru non PNS yang 

mengajar di sekolah Negeri notabennya adalah guru yang baru merintis karir 

di dunia pendidikan sebagai pendidik.Program sertifikasi merupakan contoh 

kongkret dari perbedaan gaji guru PNS bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi 

sedangkan guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri tidak mendapatkan 

kesempatan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. 

Di sekolah menengah atas Negeri terdapat guru PNS dan non PNS, tentu 

untuk sekolah negeri jumlah guru PNS lebih banyak daripada guru non PNS. 

Guru non PNS rata-rata guru yang memiliki pengalaman kerja yang lebih 

sedikit di banding dengan guru PNS yang sudah lama menjadi seorang 

pendidik. Di Sekolah menengah atas negari sendiri guru non PNS sering kali 

mengalami kurang percaya diri karena merasa kualitas sebagai seorang 

pendidik masih kurang jika di bandingkan dengan guru PNS yang jumlahnya 

mayoritas disana. 
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Terlepas dari hal tersebut setiap guru baik guru PNS maupun non PNS 

dalam kinerjanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Mereka 

harus tetap menjalankan kewajibannya sebagai pengajar, pendidik, 

pembimbing.Sebagai seorang pendidik guru harus bekerja secara professional, 

mengajar secara sistematis dan berdasarkan peraturan pemerintah. 

Kinerja guru PNS dan non PNS seringkali dibandingkan, kinerja sendiri 

merupakan perilaku yang nyata guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya kinerja guru sendiri dapat dinilai dari empat kompetansi yang harus 

di kuasai oleh guru. Empat kompetensi tersebut adalah kompetensi 

professional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. 

Di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang sendiri terdapat 9 SMA Negeri 

yang memiliki jumlah guru PNS sebesar 347 dan guru non PNS sebesar 72. 

Jumlah antara guru PNS dan non PNS termasuk timpang dimana jumlah guru 

non PNS sangat jauh hanya sekitar 20 persen dari jumlah guru non PNS. Dari 

sini peneliti ingin melakukan penelitian di SMA Negeri Se-Kabupaten 

Rembang.  

Faktabahwa antara guru PNS dan non PNS memiliki jumlah yang 

timpang, juga memiliki perbedaan pendapatan, dan memiliki perbedaan 

pengalaman kerja namun pada dasarnya baik guru PNS maupun non PNS 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu untuk mendidik, 

mengajar dan membimbing siswa. Dari situ muncul pertanyaan apakah 
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terdapat perbedaan kinerja antara guru PNS dan non PNS? Selanjutnya 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: 

“Perbedaan Kinerja Guru Berdasarkan Status Kepegawian PNS dan 

Non PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja guru PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang? 

2. Bagaimana kinerja guru non PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten 

Rembang? 

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja antara guru PNS dan non PNS di 

SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui kinerja guru PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten 

Rembang. 

2. Untuk mengetahui kinerja guru non PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten 

Rembang. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja antara guru PNS dan 

non PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang. 

D. Manfaat Penelelitian 
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1. Manfaat teoritis 

A. Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan memberi kontribusi 

secara empirik terhadap studi sosiologi pendidikan mengenai 

pebandingan kinerja guru berdasarkan status kepegawaian PNS dan 

non PNS. 

B. Dapat dijadikan landasan teori untuk kegiatan penelitian selanjutnya, 

yang berhubungan dengan status kepegawaian dan kinerja guru. 

C. Dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan menambah khasanah 

bagi instansi pendidikan khususnya wiilayah Kabupaten Rembang. 

2. Manfaat praktis 

A. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi tentang perbandingan kinerja guru berdasarkan status 

kepegawaian PNS dan non PNS. 

B. Dapat dijadikan acuhan bagi mahasiswa untuk menganalisis tentang 

kinerja guru berdasarkan statu kepegawanian PNS dan non PNS. 

C. Sebagai masukan bagi kepela sekolah dan dinas pendidikan dan 

kebudayaan, dalam upaya mengembangkan, meningkatkan 

kesejahteraan dan mutu guru di Kabupaten Rembang. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap judul skripsi 

dan membatasi ruang lingkup permasalahan yang diteliti, sehingga mudah 
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untuk dibaca, dipahami, dan dimengerti, juga sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian, maka penulis memberikan penegasan sebagai berikut: 

1. Kinerja guru 

Kinerja guru berasal dari job performance atau actual 

performanceadalah hasil kerja secara kualitas, kuantitas, yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (mangkunegara, 2004).   

Berkaitan dengan standar kinerja guru Piet A. sahertian bahwa standar 

kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam mrnjalankan 

tugasnya seperti: 

1. Bekerja dengan siswa secara individual 

2. Persiapan dan perencanaan pembelajaran 

3. Pendayagunaan media pembelajaran 

4. Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar 

5. Kepemimpinan yang aktif dari guru 

Dalam penelitian ini kinerja guru dibatasi pada kriteria tertentu. Kinerja 

guru dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang harus 

dimiliki guru. Terdapat 4 kompetensi guru yang dinilai yaitu kompetensi 

professional, kompetensi pedagodik, kompetensi sosial, dan kompetensi 

kepribadian. 

2. Status kepegawaian PNS 

Dalam PP NO 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan bab V 

pasal 10 ayat 1 dan 2, yang berhubungan dengan tenaga pendidik. Dalam 

PP tersebut dijelaskan guru tetap pegawai negeri sipil atau PNS adalah 

guru yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh pemerintah dan 
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pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam penelitian ini di batasi pada guru PNS yang mengajar di 

SMA Negeri. 

3. Status kepegawaian non PNS 

Dalam PP NO 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan bab V 

pasal 10 ayat 1 dan 2, yang berhubungan dengan tenaga pendidik. Dalam 

PP tersebut dijelaskan non PNS terdiri dari guru tetap non PNS dan guru 

tidak tetap non PNS. guru tetap non PNS adalah guru tetap yang diangkat 

oleh BPH, atau badan hukum lainnya yang menyelenggarakan satuan 

pendidikan, berdasarkan perjanjian kerja. Guru tidak tetap non PNS adalah 

guru yang diangkat sementara oleh pemerintah daerah, BHP, atau badan 

hukum lainnya yang menyelenggarakan pendidikan.Dalam penelitian ini 

dibatasi pada guru non PNS yang mengajar di sekolah menengah atas 

(SMA Negeri).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Guru 

Gibson (1997) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari pekerjaan 

yang terkait dengan tujuan organisasi seperti kualitas dan kuantitas. 

Kualitas kerja dinilai dari tanggung jawab dan inisiatif yang dimiliki oleh 

pegawai dalam menyelesaikan tugasnya sedangkan kuantitas kerja dinilai 

dari target capaian kerja dan ketepatan waktu dalam penyelesaian 

pekerjaan. 

Lembaga administrasi negara (1992)merumuskan kinerja berasal 

dari istilah performance yang artinya adalah prestasi kerja atau 

pelaksanaan suatu pekerjaan.Pada umumnya para ahli memberikan 

batasan mengenai kinerja disesuaikan dengan pandangannya masing-

masing. Menurut simamora (1997) menegaskan bahwa kinerja yang 

diistilahkannya sebagai karya adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, 

baik bersifat fisik/ material maupun non fisik/ nonmaterial. 

Hal senada dikemukakan oleh Anwar (1986) bahwa kinerja sama 

dengan performance yang esensinya adalah berapa besar dan berapa jauh 

tugas-tugas yang telah dijabarkan telah dapat diwujudkan atau 

dilaksanakan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang 
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menggambarkan pola perilaku sebagai aktualisasi dari kompetensi yang 

dimiliki. 

Undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 

menyebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas 

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

dan mengevaluasi peserta didik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

merupakan hasil kerja guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik, 

kompetensi professional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. 

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Indonesia nomor 16 

tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru 

dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama yaitu kompetensi 

professional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi 

kepribadian. 

A. Kompetensi professional 

 Kompetensi professional adalah kemampuan guru dalam 

perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai 

tugas mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan 

pelajaran. Guru harus mengupdate dan menguasai materi pelajaran 

yang disajikan, kemampuaan yang harus dimiliki guru dalam proses 

pembelajaran dapat diamati dalam hal berikut: 
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1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2. Menguasai standart kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/ bidang keilmuan yang diampu. 

3. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif 

4. Mengembangkan keprofesionalan dengan berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

B. Kompetensi pedagogik  

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki 

guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari beberapa aspek 

seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal ini bahwa seorang guru 

harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran karena 

guru harus mengembangkan kurikulum tingkat satuan masing-masing 

dan disesuikan dengan kebutuhan lokal. Guru juga harus mampu 

mengoptimalkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan di kelas dan 

harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Kompetensi yang harus dimiliki guru berkaitan 

kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut: 

1. Penguaasaan terhadap peserta didik baik dari aspek fisik, moral, 

sosial, kultural, emosional dan intelektual. 
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2. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

3. Mampu mengembangkan kurikulum terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu. 

4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik 

5. Melakukan penilaian dan evaluasi pada proses pembelajaran 

6. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran 

C. Kompetensi sosial 

Kemampuan sosial dengan orang lain diperluakan seorang guru 

dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Apalagi 

seorang guru merupakan panutan dan suri tauladan maka kemampuan 

sosial sangat diperlukan. Kompetensi sosial meluputi aspek: 

1. Bertindak obyektif serta tidak diskriminatif pada jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial 

ekonomi. 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, santun dengan sesama 

pendidik, siswa, masyarakat. 

3. Dapat beradaptasi di tempat tugas. 

4. Memiliki wawasan keragaman budaya. 

D. Kompetensi kepribadian 
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Guru dituntut agar mampu mengajarkan siswanya tentang 

kepribadian yang baik. Guru sebagai pendidik harus mempengaruhi 

proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tata nilai yang ada di 

masyarakat. Aspek-aspek kompetensi kepribadian adalah: 

1. Bertindak sesuai norma agama, hukum,sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif 

dan berwibawa. 

3. Menunjukkan etos kerja,dan tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. 

4. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

2. Status Kepegawaian 

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dsb) dalam 

hubungan dengan masyarakat disekelilingnya.Seseorang yang bekerja 

dipemerintahan, sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang 

direktur,ketua, mengelola sesuatu. Pegawai negeri adalah pegawai 

pemerintah yang berada di luar politik, bertugas melaksanakan 

administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri atau aparatur 

negara yang bukan militer. 

Kepegawaian adalah yang berhubungan dengan pegawai. Menurut 

penjelasan umum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 
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disebut bahwa yang dimaksud dengan Kepegawaian adalah segala hal-hal 

mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri". 

Status Kepegawaian pada Guru terdapat di dalam PP No. 38 Tahun 1992, 

tentang Tenaga Kependidikan, Bab V, Pasal 10, ayat 1 dan 2, yang 

berhubungan dengan tenaga pendidik. Dalam PP tersebut, status 

kepegawaian dijelaskan sebagai berikut : 

1. Guru tetap adalah guru yang dipekerjakan secara permanen oleh 

Pemerintah daerah, BHP, atau Badan Hukum lainnya yang  

menyelenggarakan  satuan  pendidikan. 

2. Guru tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah guru tetap yang 

diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan 

yang  berlaku.  

3. Guru tetap  non PNS adalah guru tetap yang diangkat oleh  BHP, atau 

badan hukum lainnya yang menyelenggarakan satuan pendidikan, 

berdasarkan  perjanjian  kerja. 

4. Guru Tidak Tetap adalah guru yang diangkat sementara oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, BHP, atau badan hukum lainnya 

yang menyelenggarakan satuan pendidikan. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Fungsionalisme Struktural 
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Teori fungsionalisme structural menekankan kepada keteraturan dan serta 

perubahan perubahan dalam masyarakat yang mengabaikan konflik. Konsep 

utama dari teori fungsionalisme struktural adalah fungsi, disfungsi, fungsi 

laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Secara umum teori ini menyatakan 

bahwa masyarakat merupakan sebuah sitem yang terdiri atas bagian atau 

elemen yang saling berkaitan dan membentuk keseimbangan, jika ada satu 

elemen yang mengalami perubahan maka elemen yang lain juga akan 

mengalami perubahan. Asumsi dasar teori ini bahwa struktur dalam suatu 

sistem adalah fungsional jika tidak fungsional maka akan hilang sendirinya. 

Sebenarnya teori fungsional structural lebih mengutamakan keharmonisan. 

1. masyarakat dilihat sebagai sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-

bagian yang berhubungan. 

2. Pada setiap bagian sistem memiliki perannya masing-masing 

3. Semua mayarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasi diri. 

4. Faktor penentu berhasilnya integrasi adalah kesepakatan dari masyarakat 

terhadap nilai-nilai dihidup mereka 

5. Masyarakat cenderung mengarah pada ekuilibrium 

Struktur sendiri merupakan bagian-bagian yang terdiri dari fungsi-fungsi 

sosial atau mekanisme yang dibentuk oleh masyarakat meliputi peran dan 

status dalam masyarakat.Struktur juga dikatakan sebagai organisme biologis 

karena jika salah satu struktur tidak berfungsi maka sistem tidak dapat 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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Salah satu pelopor teori fungsionalisme structural adalah Robert K 

merton. Merton berpendapat bahwa segala pranata dalam masyarakat bersifat 

fungsional dalam artian positif dan negative. Teori Robert K merton 

memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi , masyarakat,dan kultur. 

Fungsi manifest dan laten dari merton dalam (Ritzer 2004: 142) menyatakan 

bahwa setiap obyek yang dijadikan sasaran analisis structural fungsional tentu 

mencerminkan hal yang standar yang artinya terpola dan berulang. Sasaran 

studi structural fungsional adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, 

pola kultural, norma sosial, organisasi kelompok, structural sosial, 

perlengkapan untuk pengendalian sosial. Fungsi itu sendiri didefinisikan 

sebagai konsekuensi konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan 

adaptasi atau penyesuaian diri dari sistem itu sendiri. Dalam pembahasan 

mengenai structural sosial merton mengemukakan bahwa dalam struktur 

sosial dan budaya di jumpai tujuan, sasaran, dan kepentingan yang di 

definisikan sebagai tujuan yang sah bagi seluruh atau sebagaian masyarakat. 

Institusi dan struktur budaya mengatur bagaimana cara yang harus ditempuh 

untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian merton menyatakan bahwa 

sebenarnya struktur tidak hanya menghasilkan perilaku yang konformis tetapi 

juga nonkonform. Dimana nantinya akan muncul fungsi yang tersembunyi . 

fungsi tersembunyi adalah akibat dari yabg tidak diharapkan. 

Pendidikan dapat kita katakan sebagai sebuah sistem serti yang dikatakan 

merton bahwa dalam suatu struktur di jumpai tujuan, sasaran dan kepentingan, 
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begitu juga pendidikan. Pendidikan memiliki tujuan yaitu untuk 

mencerdaskan bangsa dijumpai juga sasaran. Sasarannya adalah setiap 

manusia dan juga kepentingan yaitu untuk membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Kaitannya dengan yang dikatakan teori fungsionalisme structural bahwa sitem 

terdiri dari beberapa elemen yang menjalankan fungsi masing-masing. 

Pendidikan juga terdiri dari berbagai elemen seperti pemerintah, dinas 

pendidikan, kurikulum, sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. 

Kesemuanya itu menjalankan fungsinya masing masing untuk membentuk 

suatu integrasi. 

Guru merupakan salah satu elemen di dalam sistem pendidikan yang 

penting. Seperti elemen-elemen lain guru menjalankan fungsinya sebagai 

seorang pendidik.  Seperti yang dikatakan Merton bahwa fungsi disini dapat di 

definisikan sebagai konsekuensi yang harus ditanggung seorang guru sebagai 

bagian dari elemen pendidikan. Sebagai seorang guru fungsi yang harus 

dijalankan seorang guru adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, 

melatih siswa jika guru tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan benar 

maka akan berpengaruh pada sistem pendidikan dimana bisa jadi sistem 

pendidikan akan kacau. Seorang guru harus melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya seperti yang telah diamanatkan kapedanya. Implementasi dari guru 

telah menjalankan fungsinya terdapat pada kinerja guru. 



19 
 

 

Dalam melaksanakan kinerjanya artinya guru telah menjalankan 

fungsinya sebagai elemen dari masyarakat. Kinerja sendiri perilaku yang 

dihasilkan oleh guru dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendidik dan 

pengajar. Di dalam kinerja itu guru dituntut untuk dapat menguasai 

kompetensi guru. Seperti dalam teori fungsionalisme structural fungsional 

bahwa tujuan adalah hal yang di sepakati bersama, dan telah disepakati jika 

seorang guru memang harus bisa menguasai kompetensi. 

Selain sebagai elemen dari sistem pendidikan ternyata dapat dibaca 

bahwa sebenarnya guru memiliki 2 fungsi yaitu fungsi manifest dan fungsi 

laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan, disadari dari guru oleh 

mayarakat dalam suatu ruang yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai 

pengajar dan guru sebagai pembimbing, guru sebagai pentranfer ilmu. 

Sedangkan fungsi laten dari guru adalah guru dijadikan sebagai pekerjaan 

untuk memperoleh pendapatan. Mengajar bagi guru adalah sebagai pekerjaan, 

suatu rangkaian aktivitas untuk memperoleh uang dalam rangka pemenuhanan 

hidupnya sendiri. 

Dalam penelitian ini akan membahas tentang kinerja guru dimana kinerja 

ini merupakan perilaku yang dihasilkan guru dari fungsi manifest seorang guru 

itu sendiri dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. 

C. Penelitian Terdahulu 
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Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbandingan 

kinerja guru berdasarkan status kepegawaian di SMA N Se-Kabupaten 

Rembang. 

Fadilah N, A (2013) pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja 

(Studi pada Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik) berisi tentang 

pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai sekertarian kabupaten 

gresik kesimpulan dari penelitian tersebut Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kesesuaian pengetahuan, kesesuaian kemampuan dan kesesuaian 

keahlian terhadap kinerja pegawai secara simultan (bersama-sama). 

Disini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh asri nur 

fadhilah dengan penelitian yang akan saya lakukan persamaan terdapat pada 

jenis penelitiannya, dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional 

sedangkan penelitian saya berjenis komparasional.Obyek penelitian juga 

berbeda dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah pegawai seketariat 

sementara dalam penelitian saya adalah guru PNS dan guru non PNS. 

Pratiwi N, A (2015) Penelitian dengan judul “studi komparasi disiplin 

kerja guru sekolah dasar negeri yang belum dan sudah bersertifikasi di wilayah 

kecamatan Tapung Hulu Kampar berisi tentang bagaimana perbandingan 

disiplin kerja guru yang bersertifikasi dan tidak hasil penelitiannyaTerdapat 

perbedaan yang signifikan disiplin kerja antara guru yang sudah bersertifikasi 

dengan guru yang belum bersertifikasi dilihat dari hasil perhitungan uji t 

independen yaitu (3,093) Signifikansi 0,003. Faktor-faktor yang menentukan 
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disiplin kerja guru yang sudah bersertifikasi yaitu rasa tanggung jawab, 

keikhlasan, pengawasan, keteladanan pimpinan, ketegasan pimpinan, sanksi 

hukuman, dan hubungan kemanusiaan, sedangkan faktor-faktor yang 

menentukan disiplin kerja guru yang belum bersertifikasi yaitu rasa tanggung 

jawab, pengawasan, keteladanan pimpinan, ketegasan pimpinan, dan hubungan 

kemanusiaan dan keluarga. 

Disini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh amin nur 

pratiwi dengan penelitian yang akan saya lakukan dilihat dari fokus 

permasalahannya, penelitian ini fokus pada bagaimana perbandingan disiplin 

kerja yang berisi tentang rasa tanggung jawab, keikhlasan, pengawasan 

sedangkan penelitian saya lebih berfokus pada kinerja guru yang di nilai dari 

penerapan kompetensinya. Selain itu objek yang di teliti berbeda jika obyek 

penelitian amin nur pratiwi adalah guru bersertifikasi dan tidak bersertifikasi 

sedangkan penelitian yang saya lakukan ada pada guru berstatus PNS dan non 

PNS. 

Rasyid A,M (2014) penelitian dengan judul Perbedaan motivasi mengajar 

antara guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi di 

sekolah menengah kejuruan (SMK) 7dan 8 Negeri Kota Padang. Berdasarkan 

data hasil penelitian dan pengujian hipotesis tentang perbedaan motivasi 

mengajar antara guru yang sudah bersertifikasi dengan guru yang belum 

bersertifikasi di Sekolah Menengah Kejuran (SMK) Negeri Kota Padang di 

peroleh hasil penelitian yaitu :1)Hasil perolehan skor rata-rata guru yang sudah 
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bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi sama-sama berada pada 

kategori baik yaitu skor  rata-rata guru yang bersertifikasi 4,01, dan skor rata-

rata guru yang belum  bersertifikasi 3,91. 2) Hasil uji t-test menunjukan bahwa 

hasil dari t-hitung (32,11) ≤ dari t-tabel (55,86), artinya tidak terdapat 

perbedaan motivasi mengajar antara guru bersertifikasi dengan guru yang 

belum bersertifikasi di SMK 7 dan 8 Negeri Kota Padang.  

Disini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh rasyid 

dengan penelitian yang akansaya lakukan dilihat dari fokus permasalahannya, 

penelitian ini fokus pada bagaimana perbandingan kinerja guru pada dua 

sekolah tingkat SMK yang berbeda sedangkan penelitian saya lebih berfokus 

pada kinerja guru pada tingkat SMA Negeri. Selain itu obyek penelitiannya 

juga berfokus pada guru sertifikasi dan non sertifikasi sedangkan penelitian 

saya pada guru PNS dan non PNS. 

Wahyuningsih, S & Wibowo, E (2011) dalam penelitian perbedaan 

motivasi kerja guru PNS dan non PNS dilihat dari kepemimpinan, kepuasan 

gaji dan lingkungan kerja. Hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan motivasi 

kerja guru PNS dan Non PNS diketahui bahwa rata-rata motivasi kerja guru 

PNS lebih tinggi dibandingkan motivasi kerja guru non PNS ditinjau dari 

kepemimpinan, kepuasan gaji, dan lingkungan kerja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai motivasi kerja guru PNS lebih besar 

daripada non PNS. 
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Disini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyuningsih, S & Wibowo, E dengan penelitian yang akan 

saya lakukan. Persamaan dilihat dari obyek penelitian yaitu sama sama pada 

guru PNS dan non PNS, sedang perbedaannya terletak pada fokus penelitian. 

Fokus penelitian Wahyuningsih, S & Wibowo, E adalah pada motivasi dan 

fokus penelitian saya pada kinerja. 

Wiseman, W, A (2015) penelitian dengan judul The elusiveness of 

teacher quality: A comparative analysis of teacher certification and student 

achievement in Gulf Cooperation Council (GCC) countries berisi bagaimana 

analisis perbandingan kualitas guru sertifikasi terhadap prestasi siswa. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah guru sertifikasi tidak berdampak pada 

prestasi siswa. 

Disini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh wiseman  

dengan penelitian yang akan saya lakukan dilihat dari fokus permasalahannya, 

penelitian ini fokus pada bagaimana prestasi siswa sedangkan penelitian saya 

lebih berfokus pada bagaimana perbandingan kinerja guru. Selain itu objek 

yang di teliti berbeda jika obyek penelitian guru tersertifikasi di sekolah 

menengah atas penelitian yang saya lakukan ada pada guru berstatus PNS dan 

non PNS. 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka teoritis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau 

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut 
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menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Skema 

kerangka berfikir pada penelitian ini adalah: 

Pendidikan pada hakikatnya penting bagi semua manusia. Pendidikan di 

Indonesia sendiri saat ini masih mengalami banyak masalah tentang kualitas 

dan mutu. Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem yang memiliki 

banyak komponen seperti guru, siswa, kepala sekolah, masyarakat yang 

masing masing memiliki fungsinya seperti guru yang memiliki fungsi 

bertanggung jawab mencerdaskan siswa semua guru memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang sama, tidak bisa dipungkiri guru merupakan komponen 

yang penting adalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia. 

Guru sendiri memiliki status kepegawaian. Status kepegawaian guru terdiri 

dari PNS dan non PNS. Dalam proses penilaian terhadap guru seringkali guru 

di nilai pada aspek kinerjanya. Guru dengan perbedaan status tersebut  juga 

terdapat perbedaan dalam beban kerja, pendapatan, dan pengalaman kerja dari 

perbedaan status tersebut akan dibandingkan kinerja guru dengan status 

kepegawaian PNS dan non PNS, apakah terdapat perbedaan kinerja antara 

guru PNS dan non PNS di SMA N Se-Kabupaten Rembang. 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus di uji 

kebenarannya. Arikunto (2006 :71) mengatakan bahwa hipotesis adalah suatu 

kesimpulan itu belum final, masih harus dibuktikan kebenaranya atau 

hipotesis adalah jawaban sementara. Hipotesis juga dapat dikatakan sebagai 

kesimpulan sementara suatu hubungan variabel dengan satu atau lebih 

variabel lainnya sehingga hipotesis dapat dikatakan sebagai suatu prediksi 

yang melekat pada variabel yang bersangkutan. Meskipun demikian, taraf 

ketepatan prediksi sangat tergantung pada taraf kebenaran dan ketepatan 

landasan teoritis. 

Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan 

mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel penelitian. Pernyataan tersebut mengindikasi asumsi 

dasar yang melekat pada populasi yang bersangkutan. Berdasarkan variabel 

yang ada dalam penelitian ini, maka hipotesis yang di ajukan. Kata hipotesis 

berasal dari bahasa Yunani yng mempunyai dua kata “hipo” (sementara) dan 

“thesis” (pernyataan atau teori). Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

empiris yang diperoleh peneliti melalui pengumpulan data. Oleh Karena itu, 

hipotesis perlu diuji kebenarannya. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis pada penelitian ini 

adalah: “Terdapat perbedaan kinerja antara guru PNS dan non PNS di SMA 

Negeri Se-Kabupaten Rembang”. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Setelah peneliti melaksanakan penelitian mengenai Perbedaan Kinerja 

Guru Berdasarkan Status Kepegawaian PNS dan non PNS di SMA Negeri 

Se-Kabupaten Rembang, maka peneliti mengambil beberapa simpulan dari 

hasil penelitian. adapun simpulan tersebut adalah berikut: 

1. Skor rata-rata kinerja guru PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang  

berada pada kategori tinggi karena berdasarkan indikator kompetensi 

yang di teliti yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan 

kepribadian guru PNS menguasai keempat kompetensi tersebut. Dari 

keempat kompetensi tersebut guru PNS mendapatkan skor tertinggi pada 

penguasaan kompetensi profesional dan skor terendah berada pada 

kompetensi kepribadian. 

2. Skor rata-rata kinerja guru non PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten 

Rembang berada pada kategori tinggi karena berdasarkan indikator 

kompetensi yang di teliti yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, 

dan kepribadian guru non PNS menguasai keempat kompetensi tersebut. 

Dari keempat kompetensi tersebut guru PNS mendapatkan skor tertinggi 

pada penguasaan kompetensi profesional dan skor terendah berada pada 

kompetensi kepribadian. 
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3. Perhitungan akhir dengan uji-t pada penelitian ini memenuhi kriteria 

penerimaan Ho yaitu                maka Ho diterima, dan Ha ditolak 

karena Ho diterima maka tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan 

antara guru PNS dan non PNS di SMA Negeri Se-Kabupaten Rembang. 

Artinya baik guru PNS maupun non PNS memiliki kinerja yang sama. 

B.  Saran 

Berdasarkan atas rangkaian penelitian perbandingan kinerja guru 

berdasarkan status kepegawaian PNS dan non PNS di SMA Negeri Se-

Kabupaten Rembang maka dikemukakan beberapa saran. Adapun saran 

saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan kompetensi 

kepribadian guru PNS masih kurang dibandingkan kompetensi 

pedagogik, profesional, maupun sosial untuk itu bagi guru PNS untuk 

lebih meningkatkan kompetensi kepribadiannya. 

2. Untuk guru non PNS pada penguasaan kompetensi kepribadian juga 

masih kurang dibandingkan kompetensi pedagogik, profesional, maupun 

sosial untuk itu bagi guru non PNS untuk lebih meningkatkan kompetensi 

kepribadiannya. 

3. Hasil dari penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan kinerja yang signifikan antara guru PNS dan non PNS untuk 

itu bagi Pemerintah hendaknya juga memperhatikan kesejahteraan guru  
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non PNS karena kesejahteraan guru non PNS jauh lebih rendah daripada 

guru PNS. 

4. Kinerja guru baik PNS dan non PNS masih pada kategori tinggi dan 

belum mencapai kategori sangat tinggi untuk itu bagi para guru 

hendaknya PNS maupun non PNS terus meningkatkan kinerja sebagai 

pendidik guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional Indonesia. 
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