
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai salah satu negara berkembang, negara Indonesia berusaha 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Salah satu pengembangan sumber daya masyarakat tersebut melalui pendidikan. 

Pendidikan semakin di tuntut perannya untuk menghasilkan manusia Indonesia 

yang berkualitas, karena pendidikan mampu mengubah nasib manusia dari posisi 

tidak berdaya menjadi manusia yang memiliki martabat dan menggenggam masa 

depan yang lebih cerah. 

Menyadari pentingnya peranan pendidikan tidak lepas akan peranan seorang 

guru. Sebagai pengajar sekaligus pendidik, guru merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya 

inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya 

manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor 

guru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa eksisnya peran guru dalam dunia 

pendidikan. Oleh karena itu, perlu diusahakan peningkatan kualitas 

keprofesiannya.  

Usaha untuk meningkatkan kualitas keprofesian seorang guru juga tidak 

mudah untuk dilakukan. Karena beban sebagai seorang guru sudah sangat berat. 

Karena pada dasarnya seorang guru dikenal sebagai seorang panutan di kalangan 

masyarakat dan anak didiknya. Seorang guru dituntut professional agar 

kinerjanya bisa maksimal. Guru yang professional adalah seorang guru yang bisa 

tetap konsekuen dengan komitmen profesi keguruannya. Jika seorang guru 

tersebut dapat menjalankan profesinya sesuai dengan komitmen sebagai seorang 

pendidik, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diajarkannya 

nanti pada anak didiknya. Jadi keberhasilan anak didik atau peserta didik 

tergantung pada keberhasilan seorang guru menjalankan profesinya sesuai 

dengan komitmen keguruan yang ada. Komitmen guru professional itu sendiri 

berarti seorang guru tersebut sudah terikat dengan tugas dan kewajiban untuk 

melahirkan tanggung jawab, responsive dan inovatif terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan juga tekhnologi. (Azmi, 2011). 



Guru di negara maju pada umumnya memiliki paradigma jika mutu, 

komitmen dan tanggung jawab terhadap profesi sebagai guru tinggi, pasti 

penghargaan oleh masyarakat dan perhatian pemerintah terhadap profesi guru 

dari aspek kesejahteraan tinggi. Hal ini memang terbukti, pada pemerintah 

sejumlah negara maju. Misalnya Jepang dan Amerika Serikat memberi gaji yang 

tinggi terhadap profesi guru. Perubahan yang inovatif, baik dalam bentuk ide dan 

karya nyata berwujud benda sebagiannya merupakan hasil pemikiran cemerlang 

guru.  

Sementara itu, Sheldon Shaeffer, mantan Direktur Pendidikan UNESCO 

Biro Asia Pasifik, mengatakan kebijakan pemerintah soal sertifikasi maupun 

pemberian renumerasi seharusnya memotivasi guru lebih profesional dan 

memberikan proses belajar yang semakin baik pada siswa. Tetapi perlu 

dipastikan bahwa guru-guru mendapatkan bantuan untuk mengembangkan 

potensi diri mereka secara penuh, kata Shaeffer. Menurut Shaeffer, pendidik 

jaman sekarang ini mesti proaktif untuk terlibat dalam pengambilan keputusan 

yang mempengaruhi kehidupan pofesional mereka dan lingkungan mengajar. 

Sebab, pendidikan saat ini berubah untuk bisa memahami kebutuhan siswa. Para 

guru harus mampu mengembangkan pendidikan yang berpusat pada anak, kata 

Shaeeffer. (2011, 26 Oktober). Kompas.com. 

Ternyata dari kasus diatas, tugas seorang guru sangat berat. Karena guru 

harus proaktif agar bisa professional dan harus bisa memahami kebutuhan 

peserta didik juga. Belum lagi kurikulum yang sering berubah-ubah juga 

membuat seorang guru harus belajar lebih ekstra lagi menguasai kurikulum dan 

mengganti silabus pengajarannya dari awal. Juga harus berfikir ulang strategi 

yang digunakan selanjutnya. Peserta didik yang rasa ingin tahunya yang tinggi 

yang menuntut guru harus benar-benar berpengetahuan luas diluar bidang yang 

diajarkan. Disamping itu mereka masih dituntut untuk tetap pada komitmennya 

menjadi guru professional yang baik tetapi dengan gaji yang tidak sebanding 

dengan usaha kerasnya. Terkadang hal ini pula yang menjadi seorang guru non-

PNS menyimpang dari komitmennya. Mereka merasa sudah berusaha menjadi 

guru dengan baik dan tetap memegang teguh komitmen keguruannya, tetapi tidak 

ada reward yang mereka dapat. Seperti (dalam Kompas.com, 2011) Lebih dari 



100 orang guru honorer sekolah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru 

Honorer Sekolah Kabupaten Bandung Barat kembali beraudiensi dengan anggota 

Komisi A dan D DPRD KBB yang kali ini didampingi instansi Pemerintah KBB 

seperti Asisten II, Dinas Pendidikan, dan Kepala Bagian Kepegawaian KBB. 

FKGHS menuntut disertakannya mereka dalam rekrutmen guru melalui 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Rapat hari Rabu (15/10) ini merupakan 

kelanjutan dari pertemuan serupa hari Senin (13/10) yang tidak membawa hasil 

karena tidak ada pejabat pemerintah yang bisa memberikan kepastian. Sambil 

menunggu rapat, 70 perwakilan dari FKGHS menginap selama tiga hari dua 

malam di halaman Gedung DPRD KBB. Saat berita diturunkan, rapat baru 

dimulai dengan agenda pembacaan aspirasi dari guru honorer sekolah. 

 Kenyataan dan fakta-fakta seperti itulah yang banyak terjadi di dunia 

pendidikan sekarang ini. Ketidak puasan ini bisa membuat guru putus asa, bosan, 

bahkan merasa lelah baik secara fisik dan psikisnya. Jika kelelahan ini dibiarkan 

begitu saja, lama kelamaan akan menjadikan guru tersebut mengalami kelelahan 

kerja atau dalam ilmu psikologi dikenal dengan istilah burnout.  

Burnout atau stres ringan yang dikarenakan oleh kelelahan kerja yang 

dialami seorang guru bisa berdampak buruk jika terus dibiarkan. Karena jika 

seorang guru mengalami burnout, maka seorang guru tersebut akan merasa 

kesulitan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan komitmen keprofesiannya. 

Burnout bisa menimbulkan kelelahan baik secara fisik, emosional, pencapaian 

diri yang rendah maupun depersonalisasi. Jika seorang guru sudah merasa 

kelelahan baik dengan fisik, emosional mapun depersonalisasinya dalam 

menjalani profesinya, maka akan mudah lelah dan tidak bersemangat, mudah 

marah ataupun merasa tertekan bahkan bisa bersikap kasar dan menghindari 

lingkungan sosialnya. Hal ini akan sangat berbahaya dan berdampak sangat 

buruk bagi perkembangan dunia pendidikan. Karena tombak utama pendidikan 

juga ditentukan oleh kualitas guru. Jika seorang guru mengalami burnout maka 

penyampaian ilmu yang dimiliki oleh pendidik kepada peserta didik akan kurang 

maksimal. Peserta didik tidak mendapatkan yang selayaknya mereka dapatkan 

hanya karena seorang guru tersebut mengalami burnout.   



Hasil penelitian Fontana dan Abousrie (Farber, 1991) di Amerika 

menunjukkan, bahwa 72,6% guru mengalami stres yang tergolong sedang, 

sisanya 23,3% tergolong berat. Hasil penelitian Broiles pada 314 guru di 

California menemukan bahwa 33% dari responden mengalami stres yang 

termasuk berat. Setahun kemudian Brown melakukan penelitian pada 271 guru 

yang hasilnya menunjukkan, bahwa 53 % guru merasakan stres yang berat. Letz 

dan Stolar berpendapat bahwa stres yang di alami individu dalam jangka waktu 

cukup lama dalam situasi yang menuntut keterlibatan emosional tinggi, ditambah 

dengan tingginya standart keberhasilan pribadi akan mengakibatkan individu 

kelelahan fisik maupun mental. Keadaan inilah yang disebut dengan burnout.  

Penelitian mengenai burnout juga dilakukan di Indonesia yang dilakukan 

oleh Imelda Sitohang (2004), penelitian ini dilakukan pada karyawan Pertamina 

UP III Plaju Palembang pada bagian sumber daya manusia dalam penelitiannya 

yang berjudul burnout pada karyawan ditinjau dari persepsi terhadap lingkungan 

kerja dan jenis kelamin, mengatakan bahwa hasil yang didapatkan adalah 

semakin karyawan positif dalam mempersepsi lingkungan kerjanya maka burnout 

akan semakin rendah, sebaliknya semakin negatif karyawan memandang 

lingkungan kerjanya maka akan semakin tinggi burnout yang terjadi. untuk jenis 

kelamin, Imelda menyatakan jenis kelamin perempuan lebih sering mengalami 

burnout dari pada laki-laki.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2004) yang menyebutkan 

bahwa ada hubungan antara burnout dengan prestasi kerja. hasil dari 

penelitiannya menyebutkan bahwa semakin tinggi burnout semakin rendah 

prestasi kerja yang artinya semakin seorang karyawan tersebut mengalami 

burnout tidak ada prestasi kerja yang dihasilkan oleh para karyawan tersebut.  

Menurut Ivancevis, Konopaske dan Matteson (2006), beberapa penelitian 

menemukan bahwa mengelola emosi (misalkan emotional labor) merupakan hal 

yang sangat memancing stress dan mungkin menghasilkan kejenuhan (burnout). 

Asumsinya adalah bahwa mengelola emosi memerlukan usaha, waktu, dan 

energi. Organisasi yang berusaha untuk mengatur emosi, sesuatu yang pribadi, 

akan menemukan penolakan, skeptisme, dan rasa tidak nyaman dalam diri 

karyawan mereka. 



Dari fakta dan penelitian yang ada, ternyata seorang guru dikatakan 

professional jika seorang guru tersebut mampu menjalankan tugasnya sesuai 

dengan komitmen profesinya. Jika seorang guru menyimpang dari komitmennya, 

maka akan berdampak buruk pula pada peserta didiknya nanti. Tetapi ternyata 

ada penelitian yang mengatakan bahwa seorang guru juga bisa mengalami stres 

yang diakibatkan kelelahan guru dalam menajalani profesinya. Dari sini peneliti 

tertarik untuk meneliti apakah stres yang diakibatkan kelelahan kerja (burnout) 

juga berhubungan dengan komitmen seorang guru dalam menjalankan tugasnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah ”Apakah ada hubungan “burnout”  dengan komitmen profesi guru ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan“burnout”  

dengan komitmen profesi guru. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan akan didapatkan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

 Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah sumbangan pemikiran, 

wawasan dan pengetahuan bagi disiplin ilmu Psikologi khususnya bidang 

Psikologi pendidikan. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

pihak sekolah dan guru agar para guru bisa lebih optimal dalam menjalankan 

profesinya sebagai guru.  

 

 

 

 


