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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia 

adalah melalui pendidikan. Kualitas pendidikan tidak dapat lepas dari 

peran dan fungsi guru, dimana keberadaannya menjadi salah satu bagian  

yang signifikan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar 

merupakan interaksi tatap muka dengan siswa. Dalam rangka untuk 

memastikan proses tersebut berlangsung dengan baik, guru dituntut 

memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sesuai profesi yang diembannya. 

Tuntutan terhadap profesi guru termasuk kompleks (Dewi, 2015) 

dimana guru diharapkan memiliki keterbukaan pikiran untuk menerima 

keberagaman siswa, memilih metode yang bervariasi, strategi mengajar 

yang efektif. Guru melayani siswa dari kanak-kanak sampai remaja.  

Remaja sudah memiliki sejumlah gagasan dan mereka datang ke sekolah 

dengan gagasannya sendiri sehingga guru perlu belajar memahami apa 

yang dikemukakan siswa agar dapat merespon dengan tepat terhadap 

gagasan mereka (Santrock, 2003). Guru dalam menjalani profesinya 

bukanlah mudah. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen bab I pasal 1 dikemukakan bahwa guru adalah pendidik profesional 



2 
 

 
 

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. Dalam undang - undang tersebut juga dijabarkan mengenai 

profesionalisme dimana diperlukan adanya keahlian, keterampilan yang 

memenuhi standar tertentu atau kompetensi antara lain; kompetensi 

pedagogis, pribadi, sosial dan profesional.  

Selain kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh guru, hal lainnya 

adalah mengenai beban kerja dimiliki guru dalam melaksanakan kegiatan 

tatap muka di kelas dalam satu minggu adalah minimal 24 jam dan 

maksimal 40 jam (Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 35). Selain 

tugas tatap muka, guru juga memiliki tugas administratif yang wajib 

dikerjakan seperti menyusun perangkat pembelajaran tahunan, semester, 

bulanan, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 

Kurikulum 2013 mendorong pentingnya kesiapan guru dalam 

melaksanakan perannya, dimana pola yang sebelumnya berpusat pada 

guru berubah dan berpusat pada siswa (Hartoyo, 2015). Hal ini 

menekankan pada pengembangan karakter bukan hanya kompetensi 

siswa, memerlukan kemampuan untuk bekerjasama dengan sesama guru, 

serta penilaiannya bukan hanya secara kuantitatif tetapi juga kualitatif. 

Pentingnya peran guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013, guru harus 

lebih peka dan mau meningkatkan kualitas dirinya. Sekolah bukanlah 
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sekedar tempat untuk meraih keterampilan kognitif dan linguistik, tetapi 

juga merupakan tempat berlangsungnya perkembangan pribadi, dimana 

siswa menguasai pola – pola perilaku yang khas dan mengembangkan 

pemahaman dirinya (Ormrod, 2008). Guru adalah model yang dilihat siswa 

di kelas. Hubungan guru dan siswa yang terjaga dan saling mendukung 

memberikan kontribusi penting dalam interaksi di kelas. Santrock (2003) 

mengatakan bahwa remaja membutuhkan guru yang adil dan konsisten 

yang mampu mendorong mereka untuk mencoba mendobrak 

keterbatasan mereka. Menyadari bahwa kehadiran guru di kelas 

memberikan dampak yang akan ditiru oleh siswa-siswanya, guru perlu 

mengembangkan kepribadian yang mantap, stabil, dan dewasa, sehingga 

dapat menjadi teladan dan berkontribusi bagi pengembangan karakter dan 

moral yang dapat ditiru oleh siswanya.  

Pemahaman mengenai karakter siswa SMP menjadi salah satu 

tantangan tersendiri bagi guru. Siswa SMP berada pada masa transisi 

antara anak dan dewasa dimana sedang mencari jati dirinya yaitu identity 

versus role confusion (Ormrod, 2008). Erikson (dalam Santrock, 2003) 

mengungkapkan bahwa guru yang baik dapat menghasilkan perasaan 

mampu bukan perasaan rendah diri dalam diri siswanya. Guru diharapkan 

dapat mengetahui cara menghargai usaha dan menyakinkan siswa untuk 

menunjukkan kemampuannya. Selain itu bagaimana mereka dapat 

menciptakan situasi nyaman sehingga siswa merasa betah di sekolah. Di 

sisi lain,  profesi guru bukan hanya mendidik, mengajar, membimbing, 
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mengarahkan, melatih  dan menilai siswa, tetapi juga memiliki keterkaitan 

dengan pihak-pihak lain seperti pimpinan, rekan guru, orang tua dan 

masyarakat (Hartoyo, 2015). Guru diharapkan mampu membangun 

hubungan dan kerjasama dengan pimpinan, rekan kerja dan orang tua 

siswa, sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas yang diembannya. 

Guru perlu mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien. Kompetensi sosial guru penting 

sehingga mereka mampu mengembangkan hubungan dengan siswa, 

rekan kerja, pimpinan dan orang tua, mengelola perilaku dalam kelas, 

menjadi role model perilaku untuk siswa.  

Guru sebagai profesi yang bergerak di bidang pelayanan, memiliki 

tuntutan yang kompleks yang dapat menimbulkan situasi yang menekan 

atau ketidaknyaman dalam diri guru. Pada beberapa budaya, profesi guru 

dihormati dan memberikan standar moral yang tinggi, hal ini membuat 

profesi guru membutuhkan komitmen yang tidak bisa dianggap mudah 

(Perkmen, Toy, Caracuel, & Shelley, 2018). Selain itu profesi guru 

dikaitkan dengan berbagai tuntutan, seperti beban kerja yang tinggi, 

perilaku siswa yang buruk, dan hubungan sosial yang yang tidak 

berimbang (Reichl, Wach, Spinath, Brunken, & Karbach, 2014). Dengan 

demikian memberikan bukti bagi guru yang menunjukkan lebih banyak 

gejala stres psikologis dan fisik sehingga dapat memunculkan stres. 

Frenzel (2014) mengungkapkan bahwa emosi dianggap prediktor perilaku 

guru di kelas, dalam hal praktik pembelajaran yang efektif terhadap hasil 
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belajar siswa. Hal ini menggambarkan bahwa guru memiliki tugas yang 

berat dan tidak jarang tuntutan pekerjaan tersebut menyebabkan mereka 

mengalami kelelahan emosional. 

Kelelahan emosional mengacu perasaan kelebihan beban di 

tempat kerja (Schaufeli & Greenglass, 2001). Kebanyakan guru berhasil 

mengatasinya dengan menemukan pemecahan masalah secara aktif, 

mendapatkan dukungan emosional, bekerjasama dengan orang tua, dan 

mengubah model pembelajaran yang digunakan. Namun ada juga yang 

mengalami kegagalan mengatasinya dan mengalami kelelahan (Jennet, 

Harris, & Mesibov, 2003). Maslach, Schaufeli, dan Leiter (2001) 

mengungkapkan bahwa kelelahan emosi adalah inti dari burnout dimana 

jika kelelahan emosional terhadap sumber stres yang dirasakan tidak 

dibarengi dengan pengelolaan stres yang tepat dapat menimbulkan 

burnout. 

Burnout (Maslach dkk, 2001) merupakan sindrom yang terdiri dari 

kelelahan emosi, depersonalisasi dan kurangnya pencapaian personal 

untuk jangka panjang dari stres dan emosi yang akut pada individu yang 

pekerjaannya berhubungan dengan orang lain. Burnout berkaitan erat 

dengan profesi dalam bidang pelayanan termasuk pada guru (Maslach 

dkk, 2001). Guru yang mengalami burnout menunjukkan reaksi yang 

nampak antara lain menunjukkan kemarahan berlebihan, kecemasan, 

depresi, kelelahan, sinisme, rasa bersalah, reaksi psikosomatik dan 

gangguan emosional (Talmor dalam Bataineh, 2009). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 18 Juli 2016 

terhadap Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Sekolah Menengah 

Pertama (MKKS SMP) Kabupaten Maluku Tenggara di sekretariat MKKS 

mengemukakan bahwa sejalan dengan adanya perhatian pemerintah 

terhadap kesejahteraan guru membuat tuntutan terhadap pelaksanaan 

tugas seorang guru semakin meningkat. Guru memiliki tuntutan untuk 

lebih aktif dalam mengembangkan diri di tengah persaingan yang  

kompetitif bukan saja penguasaan terhadap materi yang diajarkan di 

kelas. Selain itu, guru diharapkan mampu memanfaatkan penggunaan 

teknologi dalam membantu tugasnya, dapat menularkan nilai-nilai hidup 

yang baik dan benar. Hal ini mendorong upaya yang berkesinambungan 

untuk memperoleh solusi dalam meningkatkan kinerja bawahan.  

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada 20 Juli 2016 

terhadap tiga orang guru SMP Kristen Anugerah Langgur di Kabupaten 

Maluku Tenggara, dimana mereka mengatakan bahwa guru memulai 

tugas mengajar dengan harapan dapat membuat perbedaan dalam 

kehidupan para siswa yang diajar. Mereka merasakan adanya 

kesenjangan antara kebutuhan, harapan dan realitas pekerjaan. Salah 

satu fenomena yang mereka rasakan adalah kelebihan beban kerja, 

dimana mereka menjalankan beberapa tanggung jawab sekaligus dengan 

waktu yang sedikit. Guru diharapkan dapat menyiapkan perangkat dan 

rencana pembelajaran, menyelesaikan materi di kelas, keterlibatan dalam 

berbagai jenis kegiatan sekolah, melakukan evaluasi, menghadapi anak 
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yang bermasalah di kelas, kerjasama dengan orang tua dan mendapat 

supervisi dari pengawas. Aktfitas mengajar menguras banyak energi, 

selain itu mereka juga menjalankan peran dan tanggung jawab di rumah. 

Mereka merasakan timbulnya perasaan bosan terhadap tugas yang 

diterima sehingga tidak jarang memengaruhi kehadiran di sekolah baik 

terlambat maupun alpa. Selain itu banyaknya tanggung jawab yang 

diterima menyebabkan kelelahan dan terkadang kurang konsentrasi saat 

di kelas. Selain itu mudah marah dan membentak serta kurang memiliki 

semangat dalam meningkatkan kemampuan diri menguasai materi. 

Guru yang mengalami burnout dapat mempengaruhi lingkungan 

kerjanya (Wulan & Nurmalasari, 2015). Dampak burnout pada orang- 

orang disekitar individu dirasakan oleh penerima pelayanan dan dapat 

mengganggu hubungan sosialnya dengan orang lain. Burnout juga dapat 

memengaruhi efektifitas dan efisiensi individu dalam melaksanakan 

pekerjaannya sehingga dapat merugikan organisasi yang bersangkutan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Adawiyah (2013) menyatakan bahwa 

terjadinya burnout dapat mengkhawatirkan karena memiliki 

kecenderungan menular. Bila di sebuah sekolah ada guru yang merasa 

tertekan dan mengalami burnout, guru-guru lain dapat dengan mudah 

menjadi tidak puas, sinis, serta bermalas-malasan.  

Salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya burnout pada guru 

yaitu karakteristik kepribadian (Maslach dkk, 2001). Pervin, Cervone, dan 

Jhon (2010) mengungkapkan bahwa kepribadian adalah karakteristik 
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seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, 

pemikiran dan perilaku. Hal yang menarik bahwa pemikiran, perasaan dan 

perilaku individu berbeda dan unik dengan individu yang lain.  Byrne 

(dalam Vandenberghe & Huberman, 1999) mengungkapkan bahwa faktor 

kepribadian menjelaskan mengapa individu di lingkungan kerja yang 

sama, memiliki atasan yang sama, dan memiliki latar belakang pendidikan 

dan pengalaman yang sama sering merespon secara berbeda terhadap 

stresor yang sama.  

Kepribadian adalah kumpulan karakteristik yang ditampilkan secara 

konsisten yang unik bagi individu dan memisahkannya dari orang lain. 

Meskipun tidak mudah untuk mengenali individu dengan semua 

karakteristik yang membentuk kepribadiannya, adalah mungkin untuk 

mengembangkan berbagai penilaian berdasarkan karakteristik yang dia 

tunjukkan secara konstan. Kepribadian bisa dilihat sebagai kumpulan 

karakteristik yang mewakili siapa individu itu. Salah satu pendekatan teori 

yang digunakan secara luas dalam penelitian mengenai kaitan 

kepribadian dan burnout adalah traits kepribadian The Big Five. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Kokkinos (2007) diungkapkan bahwa 

burnout guru merupakan hasil interaksi antara lingkungan dan karakteristik 

kepribadian.  

Salah satu teori kepribadian yang digunakan dalam menjelaskan 

burnout pada guru adalah Five Factor Theory atau sering disebut Big Five 

(Kokkinos,  2007 & Yilmaz 2014). Teori Big Five yang dicetuskan oleh 
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McCrae dan Costa (dalam Pervin, Cervone, & John, 2010), menjabarkan 

lima dimensi kepribadian yaitu Extraversion, Agreeableness, 

Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness yang merupakan hasil 

dari faktor analisis. Yilmaz (2014) mengemukakan bahwa ada hubungan 

antara Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism 

Openness dengan burnout. Kepribadian menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap burnout guru, dimana guru yang memiliki 

karakteristik kepribadian Extraversion tinggi, terlihat lebih ceria dan optimis 

sehingga lebih memungkinkan untuk mengatasi kondisi stres. Extraversion 

adalah berkorelasi terkuat kedua dari burnout, terutama dengan efek 

terkuat untuk penurunan pencapaian personal (Alarcon, Eschleman, 

Bowling, 2009; Swider & Zimmerman, 2010).  

Agreeableness memiliki korelasi sedang dari burnout (Alarcon, dkk, 

2009; Swider & Zimmerman 2010). Individu tersebut memiliki adanya 

kecenderungan untuk terus terang, mudah percaya pada orang lain, suka 

menolong dan rendah hati. Mereka  dapat membangun hubungan baik 

dengan rekan kerja, kooperatif dan berperilaku baik sehingga dapat 

menciptakan lingkungan kerja positif yang mengurangi perasaan 

kelelahan di tempat kerja. Conscientiousnes berkorelasi kuat dengan 

burnout, dan terutama sangat terkait dengan domain depersonalisasi 

(Alarcon, dkk, 2009; Swider & Zimmerman 2010).  Individu dengan 

Conscientiousness  cenderung berorientasi pada pencapaian prestasi, 

sangat bertanggung jawab, dan terorganisir (Jhon, Naumann, & Soto, 
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2008). Dalam mengajar, Kokkinos (2007) menemukan bahwa 

Conscientiousness guru sangat penting untuk dua dari tiga domain 

burnout: depersonalisasi dan penurunan prestasi personal. Artinya, guru 

yang kurang kuat berkemauan dan gigih dalam mengejar tujuan lebih 

rentan untuk membangun perasaan emosional, menarik diri dari situasi, 

dan menjadi sinis untuk menghindari stres dan ketegangan lebih lanjut.  

Kokkinos (2007) menemukan bahwa Neuroticism merupakan 

prediktor umum dari Burnout. Neuroticism identik dengan penyesuaian 

emosional dan ketidakstabilan emosi. Hal ini tergambarkan dari 

kecenderungan individu yang rentan terhadap tekanan psikologis seperti 

cemas, kasar, kesulitan yang berlebihan dalam menoleransi frustrasi 

ketika tidak sesuai dengan keinginannya. Openness biasanya berkorelasi 

paling lemah dengan Burnout (Alarcon, dkk, 2009; Swider & Zimmerman 

2010). Individu dengan level tinggi di trait ini memiliki keingintahuan 

secara intelektual dan berpikiran terbuka. Hal ini membuat mereka melihat 

kesulitan kerja sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi daripada 

hambatan. 

Kaplan (dalam Kokkinos, 2007) menyebutkan bahwa karakteristik 

kepribadian yang stabil memengaruhi individu dalam menangani 

persoalan secara baik dengan tetap memperhatikan proses adaptasi, 

psikologis dan kesehatan fisiknya. Kepribadian memiliki pengaruh 

terhadap kesejahteraan psikologi individu yang berakibat terhadap 

bagaimana individu bereaksi terhadap situasi yang penuh dengan 



11 
 

 
 

tekanan, hingga pada coping yang tidak efektif saat berada dalam situasi 

stres. 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh mengenai hubungan antara traits kepribadian The Big Five dengan 

burnout pada Guru SMP di Kabupaten Maluku Tenggara. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara traits kepribadian The Big Five (Extraversion, Agreeableness, 

Conscientiousness, Openess, dan Neuroticism) dengan burnout pada 

guru SMP di Maluku Tenggara. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

pada bidang psikologi pendidikan terutama yang berkaitan dengan 

hubungan antara traits kepribadian The Big Five dengan burnout. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai gambaran burnout guru bagi para guru, praktisi pendidikan, 

lembaga-lembaga pendidikan sebagai salah satu bahan referensi  yang 

dapat berguna untuk meningkatkan kualitas guru.  


