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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar   Belakang  

Pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan bertujuan untuk  

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang 

beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Untuk mewujudkan amanat undang-undang dasar tersebut, maka perlu adanya 

tanggung jawab semua komponen dalam menjamin perluasan dan pemerataan akses 

pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Upaya peningkatkan mutu pendidikan menjadi suatu hal yang sangat sulit. 

Kondisi ini diakibatkan oleh belum konsistennya semua pihak, baik pemerintah, 

pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat sebagai pendukung dalam 

menangani persoalan pendidikan bangsa, agar pelaksanaan pendidikan mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Upaya untuk pencapaian 

mutu pendidikan yang berkialitas diperlukan komitmen semua komponen bangsa dan 

kemauan yang sungguh dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

kabupaten kota/kota dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas agar mampu 

diimplementasikan secara baik oleh aparat pemerintah dibawahnya dalam bentuk 

pelaksanaan secara operasional, terencana, terarah, dan berkesinambungan, maka 

lambat laun kualitas pendidikan akan mengalami peningkatan. 
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Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal memiliki peran yang besar  

dalam upaya mendukung proses peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Tantangan utama pembangunan pendidikan secara makro (Nasional) adalah 

bagaimana sistim pendidikan mampu membentuk manusia yang maju, mandiri, 

tanggap terhadap perubahan jaman, IPTEK dan tuntutan pembangunan. Semua itu 

ditentukan oleh bagaimana menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas dari 

proses pendidikan yang bermutu, dengan prinsip mendidik sekaligus mampu merubah 

sikap dan perilaku anak didiknya mencakup rana afektif, kognerif dan psikomotor. 

Guru sebagai komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan tidaklah 

heran jika guru senantiasa menjadi sorotan ketika berbicara masalah kualitas 

pendidikan, karena guru merupakan komponen utama yang langsung bersentuhan 

dengan peserta didik baik dalam proses maupun hasil pendidikan. Sebagai tenaga 

profesional di bidang pendidikan, dalam melaksanakan tugasnya selalu berkenaan 

dengan peserta didik, kurikulum/program pendidikan, fasilitas dan manajemen sebagai 

pendukung dalam proses belajar mengajar di sekolah yang pada akhirnya mampu 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas dalam hal ini memiliki kemampuan untuk 

bersaing secara komoperhensif dalam era global.  

Permasalahan utama yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah mutu 

pendidikan. Hal ini kemukakan oleh Usman, (2010:513)  bahwa : 

Mutu dibidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. 
Input pendidikan dinyatakan bermutu apabila siap proses. Proses pendidikan 
bermutu apabila menciptakan suasana yang PAKEMB (pembelajaran yang aktif, 
kreatif, menyenangkan, dan bermakna), output dinyatakan bermutu jika hasil 
belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu 
apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui 
kehebatan dan merasa puas. Mutu pendidikan sangat bermanfaat bagi dunia 
pendidikan karena: 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntablilitas) 
sekolah kepada masyarakat atau pemerintah yang memberikan semua biaya 
kepada sekolah; 2) menjamin mutu lulusan; 3) bekerja lebih profesional; 4) 
meningkatkan persaingan yang sehat.  
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Permasalahan mutu  pendidikan yang dikemuakakan di atas, diperlukan upaya 

secara serius dari semu komponen, di antaranya adalah meningkatkan profesionalisme 

guru melalui peningkatan kinerja guru dengan  pemenuhan beban kerja sebagai 

langkah pemerintah untuk meningkatkan produktifitas kerja dan upaya peningkatkan 

kualitas pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Semua itu sangat ditentukan oleh 

produktifitas dan profesionalisme guru dalam memberikan layanan pendidikan, karena 

beban kerja guru diorientasikan sebagai upaya pemberdayaan guru, pemberdayaan 

lembaga pendidikan, dan pemberdayaan siswa.  

Beban kerja guru secara eksplisit telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan penjabaran lebih operasional telah diatur 

dalam Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang 

pemenuhan beban kerja Guru dan Pengawas Satuan pendidikan.  Permendiknas 

tersebut diharapkan dapat mengatasi problem peningkatan kinerja guru baik dalam 

menghitung dan menerapkan kewajiban kerja pada satuan pendidikan atau beban 

kerja, jumlah dan jenis pekerjaannya, maupun tugas guru dalam merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing 

dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan.  

Berdasarkan Permendiknas 39 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :  beban kerja 

guru paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 

satu minggu pada satuan atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian 

dari pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja guru 

yang diharuskan adalah melaksanakan tatap muka di kelas minimal 24 jam dan 

maksimal 40 jam, akan tetapi dalam pelaksanannya masih ditemukan guru yang 

melaksanakan beban tatap muka di bawah 24 jam tatap muka, kondisi ini diakibatkan 

oleh: 1) adanya perubahan dalam kurikulum yang mengakibatkan pengurangan jam 
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pelajaran di sejumlah mata pelajaran diantaranya guru yang mengasuh mata pelajaran 

Biologi, Fisika, dan Kimia pada kelas X SMA  dalam kurikulum 1994 memperoleh 

beban mengajar 4 jam, sedangkan dalam kurikulum 2006 (KTSP) menjadi 2 jam tatap 

muka;  2) Guru mata pelajaran tertentu seperti Agama, Pendidikan Jasmani dan 

Sejarah hanya mendapatkan porsi mengajar sangat sedikit yaitu satu sampai dua jam 

tatap muka, disisi lain sekolah menganggap bahwa mata pelajaran tersebut bukan mata 

pelajaran Ujian Nasional sehingga selalu disepelahkan dalam melaksanakan tugas 

mengajar khususnya di kelas XII SMA ; 3) Dengan aturan 24 jam tatap muka sampai 

40 jam tatap muka didepan kelas, ada kekuatiran kinerja guru dalam memberikan 

pelayanan terbaik bagi peserta didik juga ikut berkurang (Sudarma, 2007).  

Ketentuan permendiknas tersebut mendorong guru mengejar target beban kerja 

dengan mengajar di berbagai sekolah, akan tetapi bila dikaji secara jelih, hal itu jelas 

bertentangan dengan semangat dibuatnya dalam Undang-undang No 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen yang menginginkan profesionalisme guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan berkonsentrasi pada satu sekolah atau satuan 

pendidikan. Kondisi ini diungkapkan oleh Sudarma (2007), bahwa: Munculnya 

pembahasan mengenai beban kerja bisa disebabkan adanya fakta : a) guru tidak efektif 

dalam memberikan layanan pendidikan di sekolah; b) adanya guru yang bekerja 

separu waktu;  c) tingginya kemungkinan guru untuk memiliki tempat pekerjaan lebih 

dari satu lokasi dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup.   

Dalam implementasi Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 Tentang Pemenuhan 

beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan, dibutuhkan kemampuan kepala 

sekolah perumusan dan penetapan kebijakan beban kerja berdasarkan kemampuan 

masing-masing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga seorang 

guru mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan membuat 
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peserta didik merasa nyaman menuntut ilmu bersama gurunya. Menurut Rivai dan 

Murni (2009:432), tujuan utama dari dukungan kinerja adalah untuk mempercepat 

individu-individu dalam pekerjaanya secepat mungkin dan dengan dukungan yang 

minimal dari orang lain.  Dukungan kinerja memiliki tiga tingkatan yaitu :1) dukungan 

eksternal, 2) dukungan ekstrinsik, dan 3) dukungan intrinsik. Harapannya guru 

dituntut memiliki kinerja yang tinggi agar mampu menghasilkan peserta didik yang 

berkualitas, maka tingkat sumber daya manusia di Indonesia sedikit demi sedikit 

meningkat terutama para generasi muda Indonesia yang pada akhirnya tercipta bangsa 

yang cerdas dan mampu menghadapi tantangan-tantangan masa depan. 

Data Depdiknas Tahun 2009 menunjukkan secara Nasional bahwa rasio 

perbandiungan  guru terhadap peserta didik pada jenjang TK 1 : 11,  jenjang SD 1 : 17,  

pada jenjang SMP  1: 14  pada jengajang SMA 1 : 15, pada jenjang SMK 1 : 16 dan 

jenjang SLB 1 : 22. (Depdiknas,2010). Khusus untuk provinsi Nusa Tenggara Timur 

dalam Laporan Gubernus NTT pada sidang evaluasi pertama tahun kerja 2009 

menyebutkan bahwa : rasio guru per siswa pada jenjang SD 1 : 30, pada jenjang SMP 

1 : 37, pada jenjang SMA 1 : 26 dan pada jenjang SMK 1 : 21, sedangkan  rasio siswa 

per kelas jenjang SD  1 : 38, pada jenjang SMP 1 : 36, pada jenjang SMA 1 : 33 dan 

pada jenjang SMK 1 : 30, sedangkan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bulan 

April 2011 menunjukkan bahwa rasio perbandingan guru terhadap siswa yaitu jenjang 

SD/MI 1:14, jenjang SMP/MTs 1:12 dan jenjang SMA/MA 1:14 dan SMK 1:11.  

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan kebutuhan guru 

perlu dibenahi terutama pada rasio perbandingan guru yang bukan hanya dilihat dari 

kuantitas akan tetapi harus dilihat dari segi kualitas juga.      

Kabupaten Alor memiliki 16 SMA/MA/SMTK/SMK yang terdiri dari SMA 

Negeri sebanyak enam sekolah yaitu : SMA Negeri 1 Kalabahi, SMA Negeri 2 
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Kalabahi, SMA Negeri 1 Alor Barat Daya, SMA Negeri 1 Pantar, SMA Negeri 

Baranusa,  SMA Negeri Tamalabang,  dan SMA Swasta sebanyak empat sekolah yaitu  

SMA Muhammadiyah Kalabahi, SMA Kristen 1 Kalabahi, SMA Kristen 2 Kalabahi,  

SMA St Yoseph Kalabahi, serta MA/SMTK sebanyak dua sekolah yaitu MA Negeri 

Kalabahi, dan MAS Hayatul Islam Baranusa, sedangkan SMK sebanyak empat 

sekolah  yaitu SMK 1 Kalabahi (Manajemen dan Bisnis), SMK Negeri 2 Mali 

(Perikanan), SMK Negeri  3 Mebung (Teknik), dan SMK Negeri 4 Kalabahi (tekni).  

Dari 6 SMA Negeri yang berada dibawah asuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, 

terdapat tiga SMA Negeri yang berada di daerah terpencil yaitu SMA Negeri 1 Pantar, 

SMA Negeri Baranusa dan SMA Negeri Tamalabang, sedangkan SMA Negeri 1 

Kalabahi, SMA Negeri 2 Kalabahi, berada di dalam ibukota kabupaten, dan  SMA 

Negeri 1 ABAD berada di pinggiran kota. 

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka secara realitas cukup representatif 

untuk dikaji secara ilmiah tentang implementasi kebijakan pemenuhan beban kerja 

guru dan kinerja guru, oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji sesuai 

topik penelitian : “ Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Beban Kerja 

Sebagai Upaya Pencapaian Kinerja Guru SMA Negeri di Lingkungan Kerja 

Dinas Pendidikan Kabupaten Alor ”.   

B. Fokus  Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka fokus 

penelitiannya  adalah :  

1. Bagaimanakah proses implementasi kebijakan pemenuhan beban kerja guru SMA 

Negeri di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor  ? 
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2. Bagaimanakah keberhasilan implementasi kebijakan pemenuhan beban kerja guru 

SMA Negeri di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor  ? 

3. Bagaimanakah dampak pemenuhan beban kerja terhadap pencapaian kinerja guru  

SMA Negeri di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor ?  

4. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi 

kebijakan pemenuhan beban kerja guru SMA Negeri di lingkungan kerja Dinas 

pendidikan Kabupaten Alor ?  

5. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi 

kebijakan pemenuhan beban kerja guru SMA Negeri di lingkungan kerja Dinas 

Pendidikan Kabupaten Alor ?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan 

yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengkaji proses implementasi kebijakan pemenuhan beban kerja guru SMA Negeri 

di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten  Alor. 

2. Mengkaji tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pemenuhan beban kerja 

guru SMA Negeri di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor 

3. Mengkaji dampak pemenuhan beban kerja terhadap pencapaian kinerja guru SMA 

Negeri di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor  

4. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

kebijakan pemenuhan beban kerja guru SMA Negeri di lingkungan kerja Dinas 

Pendidikan Kabupaten Alor.   

5. Merumuskan solusi dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan 

pemenuhan beban kerja guru SMA Negeri di lingkungan kerja Dinas Pendidikan 

Kabupaten Alor.  
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E.  Manfaat  Penelitian  

1.  Manfaat  Teoritis 

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah menambah dan 

memperdalam pengetahuan di bidang kebijakan dan mengembangkan pendidikan 

khususnya kebijakan yang berkaitan dengan beban kerja sebagai upaya pencapaian 

kinerja menuju guru profesional. 

2.  Manfaat  Praktis 

Secara praktis, hasil pelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1) Peneliti, menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang 

implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya yang berkenaan 

dengan beban kerja guru dan kinerja guru dalam memberikan pelayanan 

pendidikan.  

2) Sekolah, dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengoptimalkan tugas 

guru dan dapat memudahkan guru dalam memenuhi beban kerja minimal, serta 

meningkatkan kinerja dan kompetensi dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. 

3) Bagi pengawas dan kepala sekolah, memudahkan pengawas dan kepala sekolah 

untuk melakukan pembenaan beban kerja dan penilian kinerja guru berdasarkan 

kebijakan pemerintah. 

4) Pemerintah daerah khususnya Dinas Penddidikan Kabupaten Alor, menjadi 

bahan pertimbangan dalam perencanaan perekrutan guru, penempatan guru, dan 

redistribusi guru agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, sehingga upaya 

pencapaian kinerja guru dapat meningkatkan produktifitas kerja menuju guru 

profesional.   
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5) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang tertarik dengen penelitian 

sepeti ini untuk mengkaji lebih luas dan mendalam  pada skala yang lebih 

komperhensif  di waktu yang mendatang. 

F.  Penegasan   Istilah   

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi, maka instilah yang perlu ditegaskan 

adalah :   

1) Analisis  

Analisis dalam penelitian ini adalah melakukan telaah kritis terhadap implementasi 

kebijakan beban kerja sebagai upaya pencapaian kinerja guru SMA Negeri yang 

berada dibawah lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. 

2) Implementasi  Kebijakan 

Implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

pelaksanaan ketetapan kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi 

melalui tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi.   

3) Beban  Kerja  Guru 

Beban kerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kewajiban kerja 

yang harus dilakukan oleh guru dalam memenuhi jam kerja, beban tatap muka, 

melaksanakan tugas tugas tambahan lainnya. 

4) Pencapaian  Kinerja  Guru 

Pencapaian kinerja guru dalam pengertian ini adalah pencapaian kerja guru dalam 

merencanakan program kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran, dan melaksanakan  tugas  

tambahan.  

 


