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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanan perjanjian kerja
antara guru dan yayasan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003  di
Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Selain itu, untuk mengetahui bentuk
pelanggaran perjanjian kerja antara guru dan yayasan di Pondok Pesantren Darel
Hikmah Pekanbaru serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian kerja
tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Jalan
Manyar Sakti Km.12 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota
Pekanbaru Provinsi Riau. Metode dalam pengumpulan  data adalah Observasi,
Wawancara, Angket dan Studi Kepustakaan. Adapun yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah 3 orang Wakil Pimpinan Yayasan dan 25 Guru yang bekerja
di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberadaan guru di dalam pesantren
merupakan hal yang mutlak bagi sebuah pondok pesantren. Sehubugan denga itu,
sebab ia adalah tokoh sentral yang memberikan pelajaran dan tanpa adanya guru
proses belajar mengajar baik secara formal maupun nonformal tidak akan pernah
terwujud. Menyikapi hal tersebut, Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru
dalam perkembangannya telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi
staf pengajar dan pegawai guna mewujudkan visi, misi dan tujuan pondok
pesantren. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di
Pondok Pesantren Darel Hikmah dibutuhkan tenaga kerja yang professional dan
bertanggung jawab. Sehingga pihak yayasan membuat suatu perjanjian kerja
antara guru dan yayasan di Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, pihak guru dan yayasan harus
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi
kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Prestasi adalah Kewajiban memenuhi apa
yang dijanjikan, sedangkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya itulah yang disebut
dengan wanprestasi.

Di dalam hasil penelitian dilapangan bisa dikatakan pelaksanaan perjanjian
kerja antara guru dan yayasan di Pondok Pesantren Darel Hikmah belum berjalan
secara maksimal. Adapun yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan
perjanjian kerja tersebut adalah : Kurangnya kesadaran diri dari pihak yang
melakukan pelanggaran; kurangnya pengawasan langsung dari pihak yayasan
terhadap peraturan yang telah ditetapkan; tidak bejalannya sistem perbedaan
antara yang melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran dan alur
pemberian sanksi terhadap pelanggar tidak jelas.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami semua, Shalawat dan salam

tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah

membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh cahaya iman dan

Islam.

Dengan segala keridhaan hati, penulis bersyukur atas izin dan rahmat yang

Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih

dan saying-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul Wanprestasi

Dalam Perjanjian Kerja Antara Guru dan Yayasan Menurut UU Nomor 13 Tahun

2003 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru). Guna

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam

skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi

ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil

dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, Ayahanda Sunani Dan

Ibunda Soleha yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal

lelah, memberikan semangat dan nasaehat sehingga penulis dapat meraih gelar

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami semua, Shalawat dan salam

tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah

membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh cahaya iman dan

Islam.

Dengan segala keridhaan hati, penulis bersyukur atas izin dan rahmat yang

Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih

dan saying-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul Wanprestasi

Dalam Perjanjian Kerja Antara Guru dan Yayasan Menurut UU Nomor 13 Tahun

2003 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru). Guna

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam

skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi

ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil

dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, Ayahanda Sunani Dan

Ibunda Soleha yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal

lelah, memberikan semangat dan nasaehat sehingga penulis dapat meraih gelar

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami semua, Shalawat dan salam

tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah

membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh cahaya iman dan

Islam.

Dengan segala keridhaan hati, penulis bersyukur atas izin dan rahmat yang

Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan serta limpahan kasih

dan saying-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul Wanprestasi

Dalam Perjanjian Kerja Antara Guru dan Yayasan Menurut UU Nomor 13 Tahun

2003 (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru). Guna

memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam

skripsi inipun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis

penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi

ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca yang sifatnya membangun.

Penulisan skripsi ini telah banyak mengorbankan beban moril dan materil

dari beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan

terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua, Ayahanda Sunani Dan

Ibunda Soleha yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik tanpa kenal

lelah, memberikan semangat dan nasaehat sehingga penulis dapat meraih gelar



iii

sarjana sebagaimana yang dicita-citakan. Terima kasih atas segala pengorbanan,
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membesarkan penulis.
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Karena telah memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga keberhasilan ini merupakan awal

dari segalanya.

Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun

materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta staf selaku Rektor UIN
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membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik.
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