
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum pendidikan di Indonesia yang sering berubah karena menyesuaikan 

dengan kebutuhan zaman menjadikan guru sebagai tenaga pendidik harus bekerja ekstra 

agar dapat mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. 

Perubahan sistem yang terlalu cepat dan tidak sistematis dapat menyebabkan daftar tugas 

guru semakin banyak. Banyaknya tugas guru dapat menjadikan guru merasa terbebani 

dan merasa kurang mampu menangani tugas yang diberikan karena kurangnya sosialisasi 

dan penyesuaian dengan sistem yang baru. 

Profesi Guru dalam dunia pendidikan menjadi komponen penting sebagai penentu 

tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru sebagai tenaga pendidik 

memiliki tugas utama melaksanakan pendidikan dan melaksanakan administrasi lain 

untuk menunjang proses pendidikan. Guru adalah orang yang dengan sengaja mengasuh 

individu atau beberapa orang individu lainya agar dibawah pengasuhannya, individu-

individu tersebut dapat tumbuh dan berhasil dalam menjalankan kehidupannya (Abdul 

Hamid Al-Hasyimi, 2001:170).  

Guru sebagai tenaga pendidik menjadi salah satu komponen terpenting penentu 

tercapainya tujuan pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

tahun 2003 BAB I Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa : 

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.” 

Sebagai tenaga pendidikan guru diharuskan memiliki minimal 4 kualifikasi 

kompetensi sebagai guru, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi adalah gambaran tentang apa 

yang seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya, baik 

berupa kegiatan, berperilaku, maupun hasil yang dapat ditunjukkan( Mahmud, 2011:107). 

Usman (dalam Kusnandar, 2005: 53) juga menjelaskan kompetensi adalah suatu hal yang 
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menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun 

kuantitatif. Sebaliknya, apabila seorang guru tidak memiliki kompetensi sebagai pendidik 

maka akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dalam pembelajaran. 

Guru sebagai pendidik memiliki tugas pokok menyiapkan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih 

peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan seperti yang tertera dalam Undang-

undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 35 ayat 1. Dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik, guru diharuskan memiliki jam mengajar minimal 

yaitu sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 

minggu, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen Pasal 35 ayat 2. Sebagai tenaga profesional guru PNS maupun Non PNS 

dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan memenuhi jam kerja yang setara dengan 

pegawai lainnya yaitu 37,5 jam kerja per minggu.  

Beban kerja (workload) sebagai guru dirasa amat berat, selain melaksanakan 

kewajibannya sebagai pendidik guru juga harus membuat perangkat administrasi sebagai 

alat penunjang dalam pendidikan. Menurut Everly dkk (dalam Munandar,2001) Beban 

kerja adalah keadaan dimana pekerja yang dihadapkan pada tugas yang harus 

diselesaikan pada waktu tertentu. Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional 

memiliki tugas utama mendidik, mengajar dan melatih siswa agar memiliki ketrampilan 

yang dapat bermanfaat dimasa depannya.Peraturan menteri negara pendayagunaan 

aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009 menyebutkan secara rinci 

tugas pokok seorang guru, yaitu antara lain : (1) menyusun kurikulum pembelajaran 

satuan pendidikan, (2) menyusun silabus, (3) menyusun kegiatan pembelajaran, (4) 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, (5) menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran, 

(6) menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada pelajaran di kelasnya, (7) 

menganalisis hasil penilaian pembelajaran, (8) melaksanakan pembelajaran/ perbaikan 

dan pengayaan , (9) melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang mejadi 

tanggung jawabnya, (10) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah nasional, (11) membimbing guru pemula , (12) membimbing 

siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler, (13) melaksanakan pengembangan diri, (14) 
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melaksanakan publikasi ilmiah, dan (15) membuat karya inovatif. Selain melaksanakan 

tugas pokok guru juga harus melaksanakan tugas tambahan seperti mengikuti pelatihan-

pelatihan, menjadi wali kelas, dan tugas lainnya yang diberikan oleh sekolah kepada 

guru.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kely Triana dkk(2015) diketahui beban kerja 

seorang guru selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi guru juga harus menjalankan 

tugas tambahan lainya untuk memenuhi jam mengajar. Seorang guru yang sudah 

tersertifikasi harus memenuhi persyaratan 24 jam mengajar. Namun dalam 

pelaksanaannya seorang guru yang sudah tersertifikasi dapat melaksanakan tugas lebih 

dari 24 jam mengajar, dalam 1 minggu seorang guru bisa menerima beban mengajar 

hingga 37,5 jam yaitu 24 jam mengajar diperoleh dari tatap muka dan 13,5 jam diperoleh 

dari tugas tambahan seperti piket, MGMP, wali kelas, pengembangan kurikulum, dan 

lain-lain.  Beban kerja yang berat ini pastilah akan menimbulkan dampak yang buruk 

pada guru.  

Naylor dan Schaefer (2001) menyatakan bahwa beban kerja guru semakin 

meningkat tiap tahun dibandingkan dengan profesi lain. Peningkatan beban kerja telah 

mempengaruhi dan memberikan tekanan pada kepuasan kerja guru (Smith & Bourke, 

1992) Menurut Farber (1991), semakin berat beban kerja yang ditanggung maka akan 

semakin berat resiko pekerja yang bekerja di tempat tersebut terkena setress. Stress yang 

dialami oleh individu dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang cukup tinggi 

akan mengakibatkan kelelahan, fisik maupun metal. Keadaan seperti ini disebut burnout, 

yaitu kelelahan fisik, mental dan emosional yang terjadi karena stress yang diderita dalam 

waktu yang cukup lama, didalam situasi yang menuntut keterlibatan emosional yang 

tinggi (Leatz & Stolar dalam Rosyid dan Farhati,1996). 

Menurut Gold(2005), burnout merupakan sindrom yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang berasal dari presepsi individu dan dari perbedaan yang signifikan antara 

usaha danreward, presepsi ini dipengaruhi oleh faktor organisasi, individu dan sosial. 

Burnout dialami guru yang bekerja disektor pendidikan karena guru mendapat tuntutan 

dari siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar dan tingkat keberhasilan yang rendah 

serta kurangnya pengahargaan yang memadahi terhadap kinerja mereka. 
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Hery Kusyanto (2008) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara beban kerja dan kelelahan kerja mengajar pada guru 

sekolah dasar. Hal ini berarti bahwa semakin berat beban kerja guru akan mempengaruhi 

kelelahan kerja guru atau burnout guru. Burnout atau kejenuhan kerja adalah suatu 

kondisi fisik, emosi dan mental yang sangat drop yang diakibatkan oleh situasi kerja yang 

sangat menuntut dalam jangka waktu panjang ( Muslihudin, 2009).  

National Safety Council (USN) tahun 2004 mengatakan bahwa kejenuhan kerja 

merupakan akibat stres kerja dan beban kerja yang paling umum, gejala khusus pada 

kejenuhan kerja ini antara lain kebosanan, depresi, pesimisme, kurang konsentrasi, 

kualitas kerja buruk, ketidakpuasan, keabsenan, dan timbulnya penyakit.Burnout 

merupakan suatu sindrom yang sering dialami oleh para pegawai, termasuk seorang guru. 

Guru merupakan profesi yang rentan mengalami sindrom tersebut karena guru memiliki 

beban kerja yang tinggi dan rentan mengalami stres. 

Ekawati Muhromi (2010) menyatakan ada hubungan negatif yang signifikan antar 

stres kerja dan beban kerja guru yang mengajar mata pelajaran Ujian Nasional. Waras 

Kamdi(2014) dalam penelitiannya menyatakan rerata beban kerja guru SMK 56,02 jam 

per minggu lebih tinggi daripada yang ditetapkan pemerintah maksimum 40 jam 

perminggu. Rerata jam pelajaran tatap muka guru SMK 24,74, sedikit lebih tinggi 

dibanding ketentuan pemerintah 24 jam pelajaran. Kondisi stress yang muncul akibat 

beban kerja berlebihan pada guru akan menimbulkan permasalahan didunia pendidikan.  

Ketentuan mengajar guru yang diterapkan minimal 24 jam tatap muka justru 

mendorong berkembangnya guru yang tidak profesional. Meskipun dengan tujuan untuk 

mengatasi kekurangan dan kelebiahn guru, kebijakan ini menyebabkan banyak guru akan 

mengajar pada lebih dari satu satuan pendidikan. Selain menimbulkan sistem administrasi 

yang kacau, guru menjadi tidak fokus pada pekerjaan profesinya ( Kompas,2012). Beban 

kerja PNS 37,5 jam/minggu dihitung berdasarkan jam kerja 60 menit/jam(berdasarkan 

jam tatap muka), beban kerja guru 24-40 jam/minggu berdasarkan jam tatap muka yaitu 

35 menit/jam di SD setara dengan 40 menit di SMP dan setara dengan 45 menit di 

SMA/SMK(Gyba Dodi,2015). 
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Guru di SMK N 1 Karanganyar berdasarkan observasi awal yang penulis 

laksanakan salah satu guru merasakan beban kerja sebagai guru Akuntansi cukup berat 

dan melelahkan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya kurang maksimal karena 

banyaknya beban yang harus ditanggung oleh seorang guru. Dalam pelaksanaanya 

seorang guru bukan saja bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar, namun juga harus melaksanakan tugas lain seperti mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, mempersiapkan soal ulangan, melakukan evaluasi, menjadi wali kelas, 

mengikuti MGMP, mengelola Bank Mini, Pokja OJT, mengelola simpan pinjam guru dan 

melaksanakan pembukuan keuangan sekolah. Menurut Ibu ED beban kerja yang 

ditanggung guru memang berat namun tidak berpengaruh pada semangat mengajar, 

karena bagi guru yang utama adalah siswa dan melaksanakan tugasnya sebagai guru. 

Bagi seorang guru mengajar adalah tugas utama yang harus dilaksanakan sesuai dengan 

tugas utama guru sebagai pendidik yang tercantum dalam undang-undang guru dan 

dosen. Guru harus pandai dalam mengatur waktu bekerja agar dapat melaksanakan 

tanggungjawab sebagai pengajar maupun tugas lain yang diberikan. 

Masalah beban kerja yang berlebihan pada guru merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi terjadinya burnout. Jika kemampuan bekerja guru lebih tinggi dari 

pada tuntutan pekerjaan guru, maka akan muncul perasaan bosan pada guru. Namun 

sebaliknya, jika kemampuan bekerja guru lebih rendah dari pada tuntutan pekerjaan 

sebagai guru, maka akan muncul kelelahan yang berlebih pada guru.  

Berdasar latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “STUDI TEACHER’S BURNOUT DALAM PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN MENGENAI BEBAN 

KERJAGURUAKUNTANSI  DI SMK NEGERI 1 KARANGANYAR” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Indikasi apa sajakah yang dapat dimasukkan dalam kriteria seseorang yang 

mengalami burnout ? 
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2. Bagaimana aplikasi atau pelaksanaan Undang-undang Guru dan Dosen mengenai 

beban kerja guru ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui indikasi yang dapat dimasukkan dalam kriteria seseorang yang 

mengalami burnout. 

2. Untuk mengetahui aplikasi atau pelaksanaan Undang-undang Guru dan Dosen 

mengenai beban kerja guru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai 

indikasi guru yang mengalami burnout atau kelelahan mental dan fisik yang 

disebabkan oleh beban kerja guru yang berlebihan. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang aplikasi pelaksanaan undang-

undang guru dan dosen tentang beban kerja.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru dan 

kepala sekolah mengenai indikasi guru yang mengalami burnout . 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau 

referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis


