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PERKElMBANGAN PENDlDIKAN DI SUTvIATER.4 BARA-1' 
( Analisi Data Tahnn 1990,1995 dan 2000) 

Yeniwarti Dalim 

Ahstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi, rnenganalisis dan 
rnernbahas tentang: 
1) Perkembangan pendidikm Sumatera Barat dengan analisis data tahun 1990,1995 dan 
2000. 2) Faktor-faktor yang mendorong perkembangan pendidikan di Sumatera Ba-at. 

Dalam penulisan perkembangan pendidikan ini data dikumpulkan bersurnber dari 
Sensus Penduduk tahun 1990, Survei Antar Sensus 1995 d m  Sensus penduduk 2000 Biro 
Pusat Statistik (BPS) dan BPS dalam Neraca Kualitas Lingkungan Hidup @lKLD) 
daerah Sumatera Barat tahun 1990, 1995 dan 2000. Dari data yang telah diperoleh 
dilakukan pengolahan sesuai dengan arahan penelitian yaitu men2hitun.q prosentase 
perkembangan pendidikan, dan menghitun~ perubahan pendidikan penduduk perkotaan 
dan pedesaan di Sumatera Barat, untuk rnendapatkan faktor-faktor pendorong 
perkembangan pendidikan. 

Populasi dalarn penelitian ini adalah penduduk Sumatera Barat ben~mur 10 tahun 
keatas nlenurut pendidikan tertingqi yang ditamatkan di perkotzm rrlaupu~i di pedesaan. 
sesuai kategori yang sudah ditetapkan. Penarikan s G p e l  dilakukan secara Pocrposive 
Sampling, sehingga terarnbil golongan penduduk: 1) laki-laki + perempuan perkotaan 
dan pedesaan, 2) laki-laki perkotaan dan pedesaan, kemudian 3) perempuan perkotaan 
dm pedesaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan di Sumatem B& baik di 
Perkotaan maupun di Pedesaan, mereka yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD 
terjadi penurunan berarti sudah ada kesadaran rna~yarakat akan pentingnya pendidikan. 
Kemudian mereka yang tamat SD untuk perkotaan tejadi  penurunan sedangkan di 
pedesaan cendrung meningkat kemungkinan terjadi perubahan struktur penduduk atau 
perubahan komposisi penduduk. 

Bagi mereka yang tamat SLTP untuk penduduk laki-laki dan perempuan di 
perkotaan terjadi penurunan tahun 1995, namun tahun 2000 terjadi lagi peningkatan, 
sedangkan penduduk pedesaan te rjadi peningkatan selama priode 1990, 1995 dan 2000 
yang berarti program wajib belajar 9 tahun makin teraktualisasi. 

Bagi mereka yang tarnat SLTA, Akademi, dan Sarjana untuk penduduk laki-laki 
dan perempuan sampai 2000 terjadi peningkatan, h d  ini kemungkinan bahwa pada 
tingkat SLTA sampai dengan Sarjana disebabkan arah kebijaksanaan pendidikan karena 
setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan 
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BAB. I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam bidang pendidikan, otonomi daerah bermakna pelimpahan kewenangan 

Seluruh msan bidang pendidikan dan kebudayaan yang selarna ini berada pada 

pemerintah pusat beralih kepada pemerintah daerah, baik kabupafen maupun kota 

DenLqan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, rnaka salah s a h  tunMan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 

ayat (2) yang rnenyatakan bahwa 'Ternerintah mengusahakan dan menye-lenggarakan 

satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang" telah terpenuhi. 

-. 
Keinudian dalam Tap MPR no.IIIMPIV1993 tentmg Garis-Gar& Besar Haluan Negara 

dibeberkan tujuan Pendidikan Nasional secara lebih luas, yakni : 

Tendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 
Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan 
YangMaha Esa, behudi pekerti luhur berkepribadian, mandiri, 
maju, t-, cerdas, kereatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, 
profesional, bertanggmg jawab, clan produktif serta sehat jasmani 
dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik 
dm mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat 
kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah 
bangsa dan sikap menghmgai jasa para pahlawan, serta berorientasi 
masa depan" (Husain, 1995). 

Berdasarkan tujuan Pendidikan Nasional itu Basri (1999) menjelaskan bahwa 

pendidikan memainkan peranan starategis dalam m&a meningkatkan mutu 

sumberdaya manusia, s e w  secara lcuantitatjf' merelca merniliki kemampuan uatuk 

rnenmgmi tanhmgm dm masalah dalm kehidupan sehari-hari. Peranan ini perlu 

dioptimalkan, mengingat kebehasilan pembanpan di kemudim hari ditentukan oleh 



mutu pendidikan pada hari ini, dalarn rangka menyiapkan tenaga-tenaga profesional 

yang memiliki hnggung jawab sosial dan kemampuan bersaing dalam menghadapi 

kehidupan era globalisasi. 

Oleh sebab itu mutu pendidikan selalu tidak pernah berhenti menjadi 

keprihatianan dan bahan diskusi semua pihak dinamapun juga Di dalam setiap 

periode, jika diamati orang tidak pernah puas terhadap mutu pendidikannya Sering 

kita berkiblat ke negara-negara maiu dan mengira bahwa pendidikan mereka lebih 

hebat dan tidak mempunyai masalah Oleh karena itu kita menim model mereka 

Kadang-kadang "peniman" ini dilakukm Imgsrmg dengat1 skala rrxqi anal, tartpa 

~lielalui ujicoba atau pilot proyek, sehii~gqa jika gqal pengorbanannya menjadi arnat 

besar. Beberapa contoh dijelaskan oleh Sucipto (1995) bahwa pendidikan di negara 

majupun tidak memuaskan myarakatnya Malahan terlihat bahwa makin maju 

masyarakaf makin besar ketidakpuasan terhadap sistim pendidikan 

Pembangumm di Indonesia akbir-khir ini telah memuugkinkan terjadinya matu 

peningkatan kebutuhan dan tuntutan a k a -  pendidikan dalam masyarakatnya Hal itu 

karena desakan pembangunan yang menghendaki tenaga kerja yang lebih berpendidikan 

dan didukung oleh sistim pendidikan semesta Salah satu faktor pendukung 

keberhasilan setiap upaya pembangunan pendidikan adalah sistim dan prosedur 

pengelolaan pendidikan pada berbagai jenis dan tingkat organisasi pusat sampai ke 

kelas. Pengelolaan di tingkat sekolah oleh kepala sekolah dan dikelas oleh guru 

merupakm falEtor penent. digunakan atau tidaknya semua sarana yang telah disediakan 

(Badan Pertimbangm Pendidikan Nasional 1992). 



D e n p  demikian akan dapat menunjang perkembangan pendidi kan, salah satu 

terjadinya perubahan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun yang diikuti pula 

penurunan jurnlah penduduk yang tidak pemall sekolah, tidak tarnat Sekolah Dasar,atau 

tidak tamat pada satu jenjang pendidiknn tertentu. 

Sensus penduduk tahun 1990 memperlihatkan bahwa persentase penduduk usia 

10 t h  ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditmatkan di Indonesia 

dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 1980 dan Supas tahun 1985 

menunjukkan perkembangan yang berarti. Persentase penduduk yang berhasil 

menamatkan tingkat pendidikan SD ke atas pada tahun 1980 di Indonesia adalah 

sebesar 43,44 9%. Kemudian naik menjadi 45,27 % pada tahun 1985. 

Pada tahun 1990 meningkat menjadi 52,29 %. Disarnping itu hasil Sensus 

Penduduk tahun 1990 juga menggambarkan keadaan pendidikan yang ditamatkan 

penduduk secara keseluruhan dimana proporsi penduduk yang m q u  menamatkan 

pendidikan SD, SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 30,36 %, 10,72 % d m  9,69% 

sementara sisanya 1,5 1 % adalah mereka yang berpendidikan Akademi/-Universitas 

(Yulmardi, 1995). 

Pendidikan sebagai salah satu komponen kual itas sumberdaya manusia 

menunjukkan perkembangan selarna dasawarsa terakhir. Hasil penelitian Yulmardi 

dkk (1995), menyatakan bahwa di Sumatera proporsi penduduk yang tamat Sekolah 

Dasar ke bawah cendrung menurun, dari 85,27 % pada tahun 1980 tunm menjadi 81,30 

% pada tahun 1985 kemudian tunm lagi menjadi 75,19 % pada tahun 1990. Proporsi 

jenj ang pendidikan lebih tinggi (SLTP, SLTA d m  AklUniv) memperlihatkan 



peningkatan, yaitu masing-masing dari 8,99 %, 5,48 % ,dm 0,26 % pada tahun 1980 

naik menjadi 13,10, 10,66 dan 1,OS % pada tahun 1990. 

Pendidikan bukan hanya milik orang kota, pelaksanann sistim pendidikm 

sttrnssta nien11,cri pcngwuh besar tel-hadap ken~ajuai pendidikan penduduk pedesaan 

Surnatera Untuk jenjang pendidikan tidak tarnat Sekolah Dasar dari 63,72 % pada 

tahun 1980 turun menjadi 58,98 % pada tahun 1985, kemudian pada tahun 1990 turun 

menjadi 52,18 %. Sementara pada. jenjang pendidikan SLTP, SLTA d m  

Akademi/Universitas meningkat dengan cepat dari (6,40 % , 3,419'6 dm 0,2196) pada 

tahun 1980 naik menjadi (10,49% ,6,5 10/0 d m  0,609'0) pada tahun 1990. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Yulmardi (1995), bahwa propinsi D.I. Aceh, 

Sumatera Utara clan Sumatera Barat secara mum memperlihatkan proporsi terbesar 

untuk jenjang pendidikan SLTP ke atas. Berarti kualitas surnber dayamanusia di ketiga 

propinsi ini relatif lebih dibandingkan propinsi lairmya di Sumatera 

Perkembangan pendidikan di Sumatera mempunyai imp1 ikasi di b idang 

ketenagakerj aan. Tenaga kerj a yang memasuki pasar kerj a cendnmg semakin terdidik 

Proporsi angkatan kerja yang berpendidikan tamat SD ke bawah menunjukan 

penunman dari 86,55 % pada tahun 1980 turun menjadi 79,72 Yo pada tahun 1985, 

kemudian tunm lagi menjadi 73,03 % pada tahun 1990. Sememtara angkatan kerja yang 

berpendidikan SLTP, SLTA AkademiAJniversitas meningkat dengan cepat, dari 

(6,66% , 6,100/0 dan 0,6g0?) pada ta lm 1980 naik menjadi (1 1,58% , 13,7294 dan 

1,67%) pada tahun 1990. 

Kecendnmgan perkembangan pendidilcea Bi atas juga akan ditemui di Sumatera 

Barat dalarn kaitan dengan ini menarik mtuk diamati, apaksh laju pdernbangaa 



pendidikan di Sumatera Barat merulpakan respon masyarakat terhadap sistim 

pendidikan. Variasi perkembangan pendidikan antar daerah sebagai refleksi persepsi 

masyarakat terhadap pendidikan merupakan salah satu sisi yang menarik untuk diteliti. 

Perkembmgan pendidikan secara kuantitatif disatu pihak telah mernberikan kontribusi 

tersendiri dalarn proses pembangunan. 

Untuk Sumatera Barat bila dibandingkan proporsi penduduk I&-laki dan 

perempuan di perkotaan d m  di pedesaan untuk tahun 1994 dibandingkan d e n p  

proporsi penduduk laki-laki d m  perempuan di pedesaan tahun 1993. Pe rband inp  

mereka menurut tamatan pendidikan dalarn persen adalah bahwa jurnlah penduduk 

tidak pernah sekolah clan tidak tamat SD jumlahnya berkurang pada tahun 1994 untuk 

daerah pedesaan, sedangkan untuk penduduk yang rnenarnatkan pendidikan dari SLTP 

sampai Sarjana meningkat dibandingkan dengan penduduk perkotam (Ishaq, dkk., 

1999). 

B. Perumusan Masalah 

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan m e m e p g  

peran dalarn proses peningkatan kualitas surnber daya manusia tersebut. Peningkatan 

kualitas pendidikan merupakan suatu proses ymg terintegrasi dengan proses 

peningkatan kualitas surnber daya manusia itu sendiri. Mengingat bahwa Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan pendidikan saling terkait, maka peran pendidikan menjadi sangat 

pentins dan strategis. Hal ik lebih terasa lagi bila kita bandingkan pelaksanasn 

pendidikan saat ini dengan sebelumolya, yaitu pendidikan yang cendrung sentralistik 

dm terlalu menekankan in* oriented (Enes T.  ,2001). 
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Menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka 

pemerintah bersama swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat 

tersebut melalui berbagai usaha membangun pendidikan yang lebih berkualitas melalui 

pengembangan d m  perbaikan kurukul~un dan sistim evaluasi, perbaikan sarana 

pendidikan, pengembangan dan pengadaan meteri ajar, serta pelatihan bagi Lp.tu d m  

tenaga kependidikan lainnya 

Selanjutnya dijelaskan oleh Umaedi (1999), bahwa pada kenyataannya upaya 

pemerintah tersebut belum cukup berarti dalarn meningkatkan kualitas pendidikan 

~ d a h  satu indikator kekurang berhasilan ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa 

untuk berbagai bidang studi pada jenjang SLTP dan SLTA ymg tidak memperlihatkan 

kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ketahun, kecuali pada 

beberapa sekolah dengan jurnlah yang relatif sangat kecil 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dijelaskan perumusan masalah 

1. Sejauh mana perkembangan pendidikan di Sumatera Barat ( analisis data tahun 

1990 - 1995 - 2000). 

2. Apa saja -or-faktor pendorong perkembangan pendidikan di Sumatera Barat 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latarbelakang dan permasalahan yang dikemukakm maka tujuan 

penelitian dapat dijelaskan sbb: 

1. Mendapatkan data, idommi, serta menpal is is  perkembagan pendidilcen di 

SumateraBarat ( analisis data tahun 1990 - 1995 - 2000). 



Mendqatkan informasi dan membahas faktor-faktor pendorong perkembangan 

pendidikan Sumatera B d -  

Ke gunaan Penelitian 

Secara teoritis akan bermanfaat bagi para ilmuan dalam mengkaji perkernbangan 

pendidikan berdasarkan data kependudukan, dan dapat mengetahui tingkat dan 

arah pendidikan di Sumatera Barat khususnya . 

Secara praktis akan bermsnfaat bagi praktisi sebagai dasar dalam pengambilan 

kebijaksanaan dan s m e g i  yang tepat dalam meningkatkan partisipasi sekolah 

sesuai dengan p r o p  Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 

dan mengantarkan sampai j enj ang Perguruan Tingi. 



BAB. II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peranan Pendidikan 

Berbicara mengenai kualitas surnberdaya manusia, pendidikan memegang 

peranan penting dalam proses peningkatan kualitas m b e r d a y a  manusia Peningkatan 

kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terinteUmi dengan proses 

peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya peoses 

peningkatan kualitas m b e r d a y a  manusia, maka pemerintah bersarna kalangan was ta  

sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui 
..- 

pengembangan pembangunan pendidikan. 

Pendidikan arl;llah usaha s d a r  untuk u~c~~yiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, d d a t a u  latihan bagi peranannya pada masa yang 

akan d h g  (Depdikbud, 1989). Selanjutnya Rarnidjo (1999) menyatakan bahwa saat 

ini pemerintah memiliki 4 kebijakan pokok untuk jenjang pendidikan dasar dan 

menengah yaitu pemerataan kesempatan beiajar, peningkatan mutu pendidikan, 

peningkatan relevansi pendidikan, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pendidikan. Dalarn setiap proses pendidikan seldu berkaitan dengan input, proses, dan 

outplrt/outcome dimana ketiga jenis masukan ini akan sangat mempengaruhi terhadap 

proses belajar merigajar yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Dengan demikian pendidikan akan dapd merubah kualitas seseorang ke arah yang 

lebih baik, ini berarti memberikan kemungkinan-k-an dapat memperoleh 

pekerjaan dengan mudah dan layak serta rneningkatkan ketrampilm bekerja dan tiw 
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penghasilan seseorang Oleh sebab itu dituntut manajemen yang mampu meningkatkan 

proses belajar mengajar. 

Untuk itu manajemen peningkatan mutu berbasi s sekol ah menurut Umaedi 

(1999) merupakan alternatif yang baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih 

menekankan kepada kernandirian dan kreatif sekolah Konsep ini diperkenalkan oleh 

teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. 

Selmjutnya Umaedi (1999) menjelaskan bahwa ada beberapa karakteristik 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah antara lain: 1) l i n h g a n  sekolah 

yang arnan dm tertib, 2) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, 3) 

sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, 4) adanya harapan yang tinggi dari 

personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan s t d  lainnya termasuk siswa) untuk 

berprestmi, 5) adanya pengembangan st& sekolah yang terus menerus sermai hrntutan 

IPTEK, 6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek 

akademik dan administrati< dan p e m a n f w  hasilnya uutuk 

penyempurnaan/perbaikan mutu, dan 7) adanya komuni kasi dan ddcungan intenslf dari 

orang tua murid/masyarakat 

Di Indonesia dari data yang dianalisis oleh Simanjuntak (1985) rnenyahkm 

hubungan tingkat pendidikan dengan produldivitas kerja tercermin dalam trngkat 

penghasilan Pendidikan yang lebih tinggi meqpkibatkan produktivitas kerja yang 

lebih tinggi pula d m  oleh sebab itu memungkinkan penghasilarmya lebih tinggi juga 

Pendapatan rata-rata seorrmg sarjana adalah 52,80 % lebih dari pendapatan 

rata-rsta seorang sarjaua muda, 139,60 %, 187,70 % dan 300,OO % lebih ti@ dari 

masing-masing pendapatan SLTA, SLTP, dan tamatan SD. 



Namun penelitian Nawi (1992) menjelaskan bahwa tidak terdapat korelasi 

yang n~eyakinkan antara tinteat pendidikan dennan tin&& pendapatan. Hal ir l i  

disebzbkam oleh lokas-i penelitiari y a ~ g  dilakukan di pedesaan di~llarla pekerjaan 

seseorang utnumnya tidak menuntut t i n w  pendidikan tertsntu. Hal lain juga dikatakan 

bahwa umurnnya lapangan kerja di pedesaan sifatnya homogen yaitu bertani. 

Pendidikan sebagai wahana rnencerdaskan kehidupzn bangsa m q u n  sebagai 

transrnisi ilrnu pengetahuan dari generasi ke generasi mempunyai arti yans pentins 

Edgar (1972) menyatakan education is the getting and giving of knowledge so as to 

p&s on our culture fiom degeneration on the next Selanjutnya Sukirno (1978) 

mengemukakan lagi bahwa pendidikm eraf sekali hubunnrmnya d e n p  : 

1). adanya rasionalisasi pemikiran, 2). mengarnbil keputusan yang bi-iaksana, serta 3) 

pengetahuan yang lebih baik, yang merangsang untuk menciptakan pembahman dalam 

bidang teknik, ekonomi, sosial dan aspek kehidupan lairmya 

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan menppa upaya perbaikan rnutu 

pendidikan selarna ini kurang ahu tidak berfiasil karena adanya faktor birokrasi dari 

atas, jadi tidak tumbuh dari bawah Pertamn, M e g i  pernbanwan pendidikan selama 

ini lebih bersifat input-on'enred. Kedaa, pengelolaan pendidikan selama ini lebih 

bersifat macro-oriented, yang diatur oleh jajaran b i r o h i  di hgkat pusat sehingga 

aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, seringkali ti& dapat terpikirkan secara 

utuh dan akurat (Umaedi, 1999). Pendidikan yaqg beroriedasi pada pernerataan dapat 

dikaji dengan mengmati pennasalahan-perrnasalahan beriknt : 

Pertamn, bqpknana respon masyaraket tehadap sistem pendidikan .Sistem 

pendidikan yang bercirikan demokratisasi dengan xuum-a efisiensi ekonomis, berarti 



keikutsertaan semua pihak dalam proses pendidikan sangat diperlukan. Dengan 

demikian pendidikan sebagai wahana mencerdaskan banpa merupakan t a n w g  

jawab semua pihak. Namun kual iatas produk sistem pendidikan merupakan kaj ian yans 

menarik. 

Kedua, variasi perkembangan pendidikan antar daerah. D e w  admya ber- 

bagai macam potensi dan kelemhan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah 

di Sumatera Barat, menarik untuk diarnati faktor-faktor apa saj a yang turut mempe- 

ngaruhi variasi perkembangan pendidikan. 

Ketiga, implikasi perkembangan pendidikan terhadap pasar kerja Dampak 

sistem pendidikan semesta telah memacu laju perkembanpn pendidikan Disatu pihak 

telah terjadi pergeseran pendidikan untuk tenaga kerja, sedangkan dipihak lain terjadi 

peningkatm pengmgguran terdidik pada pasar kerja 

B. Perkembangan Pendidikan 

Perkembangan bermti proses, cara, perbuatan untuk mengernbaqkm s e c m  

bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki (Balai Pustaka, 1990). 

D e n p  demikian perkembangan pendidikan berarti proses kegiatan bersama yang 

dilakukan oleh para pihak dalam lingkungan pendidikan secara balahap untuk 

meningkatkan mutu dan jurnlah peserta didik. Pada kesempafan ini pericembmgan 

pendidikan yang dimaksud adalah, j~lnllah peserta didik yang dapat menamatkan 

pendidikan tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu, untuk dapat menguh salah satu 

keberhasilan pembangunan. 



Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, disatu pihak merupakan 

indikator kenlajuan suatu b q s a ,  sedangkan di pihak lain berdampak pada 

penarnbahan pengangqran tenaga kerja terdidik pada pasar kerja Kecen&ungan 

peningkatan penganggurm terdidik secara absolut suatu pertanda adanya kesenj angan 

antara dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar. 

Menurut Suriadi (1993) ketidakserasian antara perkembmgan pendidikan 

ekonomi dengan dunia pendidikan secara umum menimbulkan kelemahan pada sistim 

penawaran dan permintaan tenaga kerj a Upaya yang sehar-usnya di tempuh adalah 

bagaimana rnempertemukan kebutuhan tenaga kerja pada dunia usaha ymg terus 

mengalanli perkembangan dan pergeseran dengan penawat-an tenaga kerja, y a g  

sesungguhnya merupakan produk dari sistem pendi dikan yang relatif konstan, 

Untuk itu keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada besarnya investasi 

yang dialokasikan kesektor tersebut. Nil ai investasi pemerintah diperkirakan sekitar 5 

% dari GNP ymg diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang lebih efisien dengan 

30,17 % dari GNP yang diinvestasikan di modal fisik. Sedangkan investasi yang 

dilakukan orang tua merupakan refleksi kepedulian orang tua terhadap pendidikan 

anak-anaknya (Boediono, 1994). 

T i n ~ i n y a  tingkat p e n p n g p m  terdidik disebabkan oleh ketidakcocokan 

antara karakteristik lulusan pendidikan yang baru mernasuki pasar kerja dengan 

kesempatan kerja yang tersedia B d  ada suatu penyimpangan antara output 

pendidikan dengan kebutuhan pasar (Yulmardi, 1995). 

Pendidikan yang berorientasi kepada proctuktivitas dan pasar kerja seperti 

yang menjadi konsentrasi pembangunan pendidikan di Indonesia diperlukan relevansi 



pendidikan yang lebih mengarah kepada proses penyesuaian antara output pendidikan 

d e n p  kebutuhan pembangunan. Dengm melakukan analisis perkembangan pendidikan 

di Sumatera Barat merupakan input dasar dalam membuat perkiraan kebutuhan 

masing-masing jenis d m  tin$& pendidikan dimasa yang akan datang sehingga 

memilikki pertautan yang jelas dengan kebutuhan pasar dan sejaiar den'pn konsep Link 

and Match. 

Berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali densan upaya 

penpasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dm teknologi. Oleh karena itu perlu 

dilakukm upaya peningkatan mutu pembela im di sekolah agar mampu berperan 

dalam persaingan global dan dalam rangka menuju pelaksanaan otonorni pemdidikan.. 

Selanjutnya Bahrum, M. (2001) menjelaskan bahwa mutu pembelajaran di 

sekolah ditentukan oleh banyak faktor, antma lain guru yang bermutu, kurikulum yang 

bagus, sarana dm prasarana yang memadai, pengelolaan pendidikan ymg efisipn dm 

efektif serta didukung der~gan dana operasional ymg cukup. Semua faktor itu penting 

dan saling berkaitan, tetapi yang paling menentukan adalah mutu pelayanan y q ~  

diberikan oleh guru kepada siswa dalam pembelajaran Oleh sebab itu perhatian 

terhadap p sebagai surnber daya pembela jm (teaching resources) hams 

memperoleh porsi ymg cukup besar dalam manajemen pendidikan 

Hambatan yang paling berat untuk merealisasikan otonomi pendidikan, 

pertnma, adalah Surnber Daya Manusia (SDM) yang memang masih h g ,  karma 

dahulunya selalu tergwtung kepada pusat Sumber Daya Mawsia itu lebih banyak 

b e d  di propinsi d m  pusat, kedua, menyanght sikap, etos kerja, dm mentalitas 

biasanya diatur, sekarang hams mengatur diri sendiri (Indra Jafi Sidi,(2001). 



BAB. m 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan perurnusan masalah dan tujuan penelitian, rnaka penelitian ini 

tergolong penelitian deskriptit dengan metode penyajian grafis ~lntuk menyusun, 
-- - 

mengikhtiarkan dan melaporkan hubungan antara sebagian dari data statistik dengan 

bagian-bagian lain secara komprehensif dan padat, terang dan visual. Tiga golongan 

bentuk visual yang lazim digunakan dalam laporan-laporan ilmiah ialah tabel, grafik 

dm bagan. Tabel memperlihatkan data yang telah diklasifikasikan menurut sistematika 

tertentu (Koentjaraningrat, 1985). Pada kesempatan ini peneliti mernakai tabel yang 

memperlihatkan data yang telah diklasifikasikan menurut sisternatika yaitu penduduk 

benunur 10 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang 

dibagi atas 9 golongan (BPS, 1990) yaitu: 1) Tidak helurn tamat Sekolah Dasar, 2) 

Tamat Sekolah Dasar, 3) Tarnat Sekolah Menengah Pertarna Umum, 4) Tamat Sekolah 

Pertama Kejuruan, 5) Tarnat Sekolah Menengah Atas Umum, 6) Tamat Sekolah 

Menengah Atas Kejuruan, 7) Tamat Diploma I dan II, 8) Tarnat Akademi/Diploma 

III, 9) Universitas adalah kategori bagi mereka yang tamat program pendidikan 

Sarjana, Pasca Sarjana, Doktor, Diploma IV dan V, atau Spesialisasi pada suatu 

Universitad Institut/Sekolah Tinggi. Program Akta IV dan V sejajar dengan jenjang 

Diploma N dan V. 
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B . P o p u l a s i  d a n  S a m  p e l  

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk 10 tahun ke atas menurut golongsn 

urnur, pendidikan tertir~~gqi ditamatkan, jenis kelamin, daerah perkotmn dm pederzm. 

T .  Dalarn ~en~clornpoksnrlva :c.i-:lit.i dari pL.ndud1~k: j ) laki ~ ; L ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ A ~ ; A ,  i-di'i. 2 )  i::J:i-!:G:i 

blot& 3 )  perrrnpual L ~ t i k  4 )  laki -i pet'etlrpuan Desa 5 )  laki-1.A; Desx 6)). I!rr.erllpuan 

D e s ; ~  7) per-etnpuan (Elota + Desa), 8) laki (Kota + Desa), 9) Iaki + perempuan (!Iota + 

Dalan penelitiarl irli sarnpel diatnbil dengan men\cgmakan teknik Puetposive 

Sarnp1iri.g sehingqa . - pilihan j & ~ h  pada golot\~an penduduk: 1) laki + perempuai Kotq 2) 

laki-laki K o t s  3 )  pere1npua.n Kota, 44) laki + perempuan Desn 5) laki-laki Desa, 6)). 

perempuan Desa 

C . V a r i a b e l  d a n  D e f e n i s i  0 p e r a s i o n a l  V  a r i a b e l  

a .  V a r i a b  e l  

Dnlaril per~elitian ini terdapat 2 variabel: 

1. Variabel perken~bangan pendidikan. 

2. Variabel penduduk berumur 10 tahun keatas menun~t golonpn umur dan 

pendidikan tertingi yang ditarnatkan. 

b .  D e f e n i s i  0 p  e r a s i o a l  V a r i a b  e l  

1. Perkembangan pendidikan dimaksud adalah persentase tingkat pendidikan 

penduduk d m  perubahan tingkat pendidikan penduduk benxnur 10 tahun ke 

afas pemdidikan tertinggi p g  di t rwath  antara tahun 1900 sarnpai 2000. 



2. Pendidikan tertinggi yang ditarnatkan: yang dimaksud dengan tarnat adalah selesai 

mensikuti pelajaran pada kelas tertinmi suatu sekolah sampai akhir den,pn 

mendapatkan tanda tarndijazah baik dari sekolah ne~er i  maupun slvasta 

d9. Data dan Sumber Data 

Dalarn penulisan perkernbangan pendidikan ini data dikump~~lkan bersumber 

dari Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Surnatera Bard tahun 1990, 1995 dan 2000 

dan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat tahun 1990, 1995 d m  

2000. 

Dari data yang telah diperoleh dilakukan pengolahan sesuai dengan arahk 

peneli tian yaitu mengenai perkernbangan pendidikan di Sumatera Barat. Analisis 

tentang pendidikan dalarn penelitim ini dilakukan berdasarkan data sensus penduduk 

tahun 2000. Untuk membandingkqa dengan keadaan pendidikan masa lampay 

digunakan data Sensus Penduduk (SP) tahun 1990, dan data bersumber dari Hasil 

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 Surnatera Barat 

D. Teknik Analisis Data 

Untuk dapat mengetahui arah perkembangau pendidikan penduduk Sumatera 

Barat ini, maka analisis data yang dimaksudkan adalah membmdingkan data 

pendidikan di Sumatera Barat antara tahm 1990 dengan 1995 dan tahun 1995 dengan 

tahun 2000. Untuk menganalisis data dilakukan den- 2 c a m  

1. Menghihmg proporsi pendidikan penduduk perkotasn dan pedesaan umur 10 tahun 

ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 1990, 
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1995, dan 2000, dimana persentase tingkat pendidikan penduduk berbanding lurus 

d e n p  pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan berbanding terbalik dengan 

jurnlah penduduk. Untuk lebih jelaa dapat dituliskan dengan formula seb@ 

berikut: P T D  TPPd = - x 100% 
JPd 

Dimana : TPPd = Tingkat Pendidikan Penduduk 

PTD = Pendidikan Tertinsi Ditarnatkan 

JPd = Jumlah Penduduk 

2. htenghitung perubahan tingkat pendidikan penduduk pedesaan dan perkotaan urnur 

10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 1990, 

1995 d m  2000, dimana perubahan tingkat pendidikan penduduk berbaading lunls 

dengan pendidikan terakhir ditamatkan dan behanding terbalik dengan pendidikan 

ditamatkan tahun sebelumnya Untuk lebih jelas dapat dituliskan dengan formula 

V D  sebagai berikut: PrTPPd = 2 
P DSb 

Dimana : PrTPPd = Perubahan Tingkat Pendidikan Pend~lduk 

PT1-D = Pendidikan terakhir ditamatkan 

PnSb = Pendidikan Ditauatkan Sebelumnya 

Di smnping membahas keadaan sekarang juga menyarlgkut pelaksanaan 

program Wajib Belajar Pendidikan Daaar Sembilan Tahun mula Kemudian melakukan 

evaluasi serta menghubungkatlnya den- kebijaksanam pendidikm yang berlaku 

Selain itu juga melakukan evaluasi terhdap permasatahan yang mungkm terjadi dan 

memberikrm solusi/rekomendasi menyanw perkembrmffan Pendidikm Nasional. 

- .  
- -- 
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BAB IV 

HAS= PENELITWN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Potensi Wiayah S~lmatera Barat 

Pr-opinsi Sunlatera Barat diapit oleh 4 (empat) propinsi yaitu Propinsi Sumatera 

Utara, Rim, Jarnbi dm Bengkulu. Luas daerah ini rnencapai 42.297'30 km2. Secara 

~ e o g ~ s  Propinsi Sumatera Barat terletak pada 0" 54' Lintang Utara sampai 3" 30' 

Lintaqq Selatm dm 98'36' B~!jur Timur sarnpai dengan 101' 3 '  Bujur Timur. 

D e n p  luas 42.297,30 h2, Propinsi Sumatera Barat dibagi atas 15 Daerah 

Tingkat I1 KabupatenIKota serta satu kota Administratif Daerah Tincpkat I1 tersebut di atas 

terdiri dari 9 Kabupaten dan 6 Kota Kabupaten Pasaman merupakan Daerah Tingkat II 

yang terluas, rnencapai 7.835.40 lan2, dan Kabupaten Tanah Datar pang terkecil seluas 

1.336 km2- Kota umunmya mempunyai luas h a n g  dari 100 km2, kecuali Kota Padang 

dengan luas 766,O km2 dan Kota Sawahtunto d e n p  luas 273,45 km2. dan Kabupaten 

Kepulauan Mentawai merupakan kabupaten termuda di Sumatera Barat yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 49/1999 tetang pembentukan Kepulauan Mentawai. 

Dalam rmgka memperlancar dan mempercepat laju pernerintahan dan 

pemblangunan telah ditetapkan tiga pembagian wilayah pembantu guberrmr dan 

membawahi beberapa Daerah Tingkat It KabupatenfKota Per t imbanp pembagian 

wilayah tersebut antara lain didasarkan pada kondisi geografrs, potensi d d  ymg 



hampir bersmaan den pembangunan strategis lairmya (Gubernur Kepala Daerah Tingkaf I 

Surnatera Barat, 1998). 

Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 1990 sebanyak 3.998.900 orang d m  
I 
1 sampai tahun 1999 jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai 4.542.000 orang, yang 

menghuni 42.297,30 Jan2 luas Propinsi Surnatera Barst. Secara Fisik maka kepadatan 

daerah tingkat II di Sumatera Barat sangat bervariasi, dimana kepadatan tertingi dimiliki 

oleh Dati I1 Kota Bukittingqi (3.732,17h2). Dati II Kabupaten Sawah lunto Sijunjung 

mempunyai kepadatan terendah (52 ,77h2)  

a Kemudian secara geografis Propinsi Daerah Tingkat I Surnatera Barat terdiri dari 

daerah pesisir, datar, bergelombang, berbukit dan bergunung dengm ketinggian dari 

permukaan laut 2 sarnpai dengan 927 meter. Sebagian besar daerah ini dari Utara ke 

Selatan membentang gugusan Bukit Barisan yang sebagian besar merupakan kawasan 

hutan lindung. Kondisi di aias jelas akan menyebabkan a d q a  variasi tingkat pendidikan 

antar daerah masing-masing. 

Sasaran pendidikan di Sumatera Bwat adalah terse1ene;garanya pendidikan yang 

makin bermutu dan merata Salah satu sasaran pokok dalam usaha mencapainya adalah 

tercapainya program Waj ib Belaj ar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 

29erkembqan Pendidikan Sumatera Barat 1990--1995--2000 

Program pendidikan secara nasional telah mendapd respon .positif dari 

masyrakat luas, karena bagi mereka yang ekonomi rumah t a n m a  pas-pasan tidak lagi 

dibebani oleh pengeluaran pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Dampak positif 
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program ini terefleksi di semua kawasan Indonesia termasuk di kawasan pulau Sumatera 

diantaranya Sumatera Barat. 

a. Proporvi Pendidikan Penduduk Perkotaan Dan Pedesaan Sumatera Barat 

1. Penduduk Laki-Laki + Pendadak Perempuan 

Penduduk laki-laki ditambah penduduk perempuan yang betumur 10 tahun ke atas 

yang tinggal di perkotaan Sumatera Barat sarnpai tahun 1990 berjumlah 625.800 orang 

diantaranya 2,39 % tidak pernah sekolah; 19,lO % tidak tamat SD; 25,08 % Tmat SD; 

21,34 "/o tamat SLTP; 26,98 % tamat SLTA, 2,66 % tamat AkademiDI-Dm; dan 2,43 % 

Sarjana Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan umur 10 tahun keatas ym.5 tingqal di 

perkotaan menurut golongm umur, pendidikan tertinpgi yang ditamatkan di daerah kota 

Sumatera Barat tahun 1995 berjumlah 846.630 orang y q  terdiri dzri 2,04 % tidak 

pernah sekolah, 19,98 % tidak tarnat SD; 24,19 % tmnat SD; 19,66 % tamat SLTP; 28.08 

Y.6 tmat SLT.4; 2,711 ?4, lunat AkademifDI-DIII dan 3,32 9% Sarjana 

Penduduk laki-laki ditarnbah penduduk perempuan yang bzrun~ur 10 taliur~ ke atas 

yang tinggal di perkotaan Sumatera Barat sarnpai tahun 1999 berjurnlah 1.046.500 orang 

diantarmya 1,50 % tidak pernah sekolah; 15,56 % tidak tamat SD; 22,14 YO Tamat SD; 

20,95 % tarnat SLTP; 31,33 % tarnat SLTA, 3,05 % tamat AkadernifDI-Dm; dan 4,47 % 

Jumlah penduduk laki-laki ditambah pendud& perempuan umur 10  tahun ke atas, 

menurut golongan umur dan pendidikan yang ditarnatkan didaerah pedesaan Sumatera 

Barat tahun 1990 berjumlah 2.329.648 orang yang terdiri dari 9,03 % tidak pmah 
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sekolah; 41,lO % tidak tamat SD; 28,77 % tamat SD; 12,02 % tamat SLTP; 8,07 % tarnat 

SLTA; 0,7196 tama! AkademifDI-DIII d m  0,29 % Sarjana 

Sedangkan untuk tahun 1995 jumlah penduduk laki-laki ditambah penduduk 

perempuan umur 10 tahun ke atas menurut golongan urnur, pendidikan tertinfigi yang 

ditamatkan, di pedesaan Sumatera Barat berjumlah 2.458.998 orang yang terdiri dari 

6,26 % tidak pernah sekolah, 39,33 % tidak tarnat SD; 28,77 % tamat SD; 13,21 

O/o tarnal SLTP: 10.68 % tamat ST,TA: 0.61 %]/:I tamat Akadlmi/nI-DIU d m  U.78 ''co 

Junllah penduduk laki-laki ditarnbah penduduk perelnpuan tnunur 10 tahun ke atas, 

. *.- - .  menurut golon,qan umur d m  pendidikan yang ditamatkan didaerah pedesaan Sumatera 

Barat tahun 2000 berjumlah 2.531.500 orang yang terdiri dari 4,7496 tidak pernah 

sekolall; 36,OO % tidak tarnat SD; 30,61 % tamat SD; 15,lO % tamat SLTP; 15,56 % 

tamat SLTA; 1,13 % tamat AkademYDI-DIII dan 0,86 % Sarjana Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

Tabcl2. Proporsi Pembahan Penduduk Laki-laki + Pcnduduk Perempuan Perkotaan Dan 
Pedesaan Umur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi 
Yang Dltamatkan Tahun 1990, 1 995 Dan 2000 di Sumatera barat.. 

Perkotaan Pedesaan 

1990 1995 2000 1090 1995 2900 
L K + P R  L K + P R  L K + P R  L K + P R  L K + P R  L K + P R  

Tidek Sekolah 139  $04 1,50 9,03 6,26 4-74 
Tidak Tamat SD 19,ll 19.98 16% 41,lO 39,33 36,OO 

25,08 24,19 22,14 2&n 2 8 , n  30,61 
T m t  SLTP 21,34 19,66 20.95 I2,Ol 1x21 15,IO 
Tamat SLTA 26.99 2S.08 31.33 &07 10,68 1 5,s 
Temet Akademi 266 274 3 0 s  471 0.6 1 1.13 

A43 332 4.47 0.29 09% 0.86 

Sumber : Pengolahan Data 1 9 9 0 , 1 9 9 5  dan 2000. 



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kecendrungan pendudtlk tidak sekolah 

jumlahnya menurun baik di perkotaan maupm di pedesaan, namun untuk penduduk tidak 

tarnat SD tahun 1995 di perkotaan prosentasenya naik sedangkan di pedesaan m e n m  

Untuk penduduk yang tamat SD di perkotaan kecendnmgan menurun, sedangkan di 

pedesaan kecendrungan naik, selanjutnya untuk tamat SLTP di perkotaan tahun 1995 

I menurun, tapi tahun 2000 naik. Untuk yang tamat SLTA baik di perkotaan maupun di 

pedesaan cendrung naik. Demikian juga. unttik yang tma t  Akademi dm Sarjana cendrung 

terjadi kenaikan. 

.. 
b. Perubahan Pendidkan Perkotaan d m  Pedesaan Sumbar 1990--1995-2000 

1) Perkotaan 

i. Lakilaki 

Jumlah penduduk laki-laki Sumatera Barat umur 10 tahun keatas menurut golongan 

urnur, pendidikan tertinggi yang ditamatkau, pada tahun 2000 berjumlah 1.605.26 ribu 

orang yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan Komposisi penduduk laki-laki 

daerah perkotaan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Sumatera Barat tahm 

1990,1995 dan 2000 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. 



Tabel 2. Perubahatl Penduduk L&i-laki Perkotaarl Umur 10 Tahun Keatas 
Menurut Tingkat Pendidikan Tertingi Yang Ditamatkan 1990 - 2000 

Juml ah Pertambahan 
Pendidikan ymgditarnatkan 1990 1995 2000 1990 - 1 9 9  - 2000 

Tidak pernah sekolah 3.929 3.308 3.800 - 0.158 0.451 
Tidak tmat SD 55.836 85.054 83.800 -0.523 -0.015 
Tan~at SD 74.570 97.729 120.300 0.311 0.231 
Tamat SLTP 65.556 78.423 102.000 0.196 0.301 
Tamat SLT.4 88.746 118.819 164.500 0.339 0.384 
Tmat AkdmfDI-DIII 8.288 10.110 9.900 0.2 10 -0.02 1 
Satjailla 9.739 16.025 24.900 0.635 0.554 

Sumatera Barat 304.666 409.470 510.200 0.344 0.246 
Sumber : Pengolahan Data 1990, 1995 dan 2000. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk laki-laki daerah perkotaan ymg tidak 

pernah bersekolah pada tahun 1995 berjumlah 3.308 orang, sudah berkurang jurnlatmya 

dari jumlah mereka pada tahun 1990 yaitu 3.929 oran:$ dencp.n penurunan 15.80 % yang 

berarti berarti ter jdi  suatu kemajuan 

Untuk tahun 2000 berjumlah 4.800 orang, sudah berkurang jurnlahnya dari jumlah 

mereka pada tahun 1995 yaitu 85.054 orang dengan ker~aikan 45.10 % yang berarti berarti 

terjadi juga suatu kemunduran. Demikian juga halnya dengan mereka yang tidak tamat SD 

(putus sekolah) pada tahun 1995 berjumlah 85.054 o m g ,  sudah bertambah jumlahnya 

dari jurnlah mereka pada tahun 1990 yaitu 55.836 orang dengan peningkatan 52.30 % 

berarti terjadi terjadi penurunan dibidang pendidikan Untuk tahun 2000 berjumlah 

83.800 orang, sudah berkurang jumlahnya dari jurnlah mereka pada tahun 1995 yaitn 

85.054 orang dengan penunman 01.50 % berarti terjadi peningkatan dibidang 

pendidikan secara bantitatif 
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Adapun mereka yang tamat SD, SLT'P, SLTA, Akademi dm Perguruan Tinggi 

rtambah jumlahnya dari tahun 1990-2000. Untuk tamat SD pada tahun 1995 

97.729 orang sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 74.570 orang dengan 

an 31,lO %. Untuk tahun 2000 bejumlab 120.300 orang, bertambah 

dari jumlah mereka pada tahun 1995 yaitu 97.729 orang dengan penarnbahan 

erarti terjadi peningkatan. 

Mereka yang tamat SLTP berjumlah 78.423 orang tahun 1995 sedangkai pada 

berjumlah 65.556 orang sehinga terjadi penambahan 19.60 %. Untuk tahun 

lah 102.000 orang, bertambah jumlahnya dari jumlah mereka pada tahun 

.423 orang dengan penarnbahan 30.10 % berarti terjadi peningkatan. 

Untuk mereka yang tarnat SLTA j u p  bertambah pada tahun 1995 berjumlah 

g sedangkan tahun 1990 berjumlah 88.746 orang dengan penambahan 

%. %. Untuk tahun 2000 berjrlmlah 164.500 orang, bertambah jumlahnya 

eka pada tahun 1995 yaitu 118.819 orang dengan penambahan 30.10 % 

Mereka yang tamat Akademi/DI-Dm juga bertambah untuk tahun 1995 berjumlah 

pada tahun 1990 berjumlah 8.288 orang sehingga terjadi 

8 %. Untuk tahun 2000 berjumlah 9.900 orang, berkurang 

ka pada tahun 1995 yaitu 10.110 orang dengan penunman 

02.10 % berarti terj adi kemunduran. 

Terakhir untuk tingkat Sarjana pada tahun 1995 mereka berjumlah 16.025 orang 

sedangkan pada tahun 1990 b e r j d a h  9.739 orang dengan penambahan sebesar 64,50 %. 

Untuk tahun 2000 berjumlah 24.900 orang, bertambah jumlahtlya dari jumlah mereka 



Selanjutnya rnereka yang tamat SD, SLTP, SLTA, dan Pergunian Ting3i juga 

bertanlbah jurnlahnya kecuali yang tarnat Akademi/DI-DIII terjadi penurunan. Untuk tarnat 

SD pada tal~un 2000 berjumlah 120.300 orang sedangkan pada tahun 1995 berjumlah 

97.729 orang dengan pertambahan 23,lO 94. Mereka yang tarnat SLTP berjurnlah 102.000 

orang tahun 2000 sedangkan pada tahun 1995 be~jurnlah 78.423 orang sehin'qea terjadi 

penambahan 30,lO %. Unhk mereka yan,~ tamat SLT.4 juga bertambah pada tahun 2000 

berjumlah 164.500 orang sedangkm tahun 1995 berjumlah 118.819 orang dengan 

penambahan sebanyak 3 8,40 %. Mereka yang tamat Akaderni.431-DIII berkurang 

jumlahnya untuk tahun 2000 berjumlah 9.900 orang sedangkan pads tahun 1995 

berjumlah 10.110 orang sehingga terjadi pernurunan sebesar 55.40 %. Terakhir untuk 

tingkat Sarjana pada tahun 2000 mereka berjumlah 24.900 orang sedan* pada tahun 

1995 berjumlah 16.025 orang dengan penambahan sebesar 55,40 %. 

Berdasarkan data di atas jelas bahwa untuk laki-laki perkotaan terjadi 

perkembangan pendidikan dengan prosentase perkembangan pemgkat pertama adalah 

pada tingkat Sarjana, kedua Akademi dan ketiga adalah SLTA yaw mempunyai imlikasi 

terhadap pasar kerja 

ii. Perempuan 

Jumlah penduduk perempuan umur 10 tahun ke atas memnut golongan umur 

pendidikan tertinggi yang ditarnatkan, di daerah pedcotaan Sumateta Barat pada tahun 

2000 mereka berjumlah 536.300 orang. Komposisi perempuan daerah Kota menurut 



pendidikan tinmi yang ditamatkan di Sutnatera Bard tahun 1990,1995 dan 2000 dapat 

dilihat pada tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 3. Perubahan Penduduk Perempuan Kota Umur 10 Tahun Keatas Menurut 
Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 1990 - 2000 

Jumiah Pertmbahan 
Pendidikan yang ditarnatkaxi 1990 1995 2000 1990 - 1995 - 2000 

. - - - - . . - -. . .- - - - . . - - - . . . - .- - 
Tidak pzr-r;~!! sckolafl I l .WC ! ? ? X  i *.?1!0 ;'.25:1 0.230 
. . 
L idak ra111ar Y, 1 > 6.3.733 84.117 89..<Ci!i 0 . . 3 2 0  0.064 
Tan& SD 82.386 107.063 11 1.400 0.230 0.041 
Tamat SLTP 67.989 87.97 1 1 17.200 0.234 0.320 
Tanlat SLTA 82.107 118.879 163.400 0.448 0.371 
Tamat Xk&n:DI-Dm 8.381 13.076 22.000 0.560 0.682 
Sai-jala 5.479 12.073 21.900 1.204 0.817 

Sumatera Barat - -- 3 21.134-437J662__2? 6 , @ 0 - -  0.361 0.227 -_.-- 

Sumber : Pengolahan Data 1990, 1995 dm 2000. 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penduduk perempuan daerah kota yang 

tidak pernah bersekolah pada tahtm 1995 berjumlah 13.983 orang, bertambah jumlahnya 

dari jumlah merekapada tahun 1990 yaitu 11.055 orang dengan kenaikan 26.40 % dengan 

demikian terjadi kemunduran Untuk tahun 2000 jurnlah nlereka 10.900 orang dengan 

penyrangan 22.00?/0 yang berarti ada kemajuan. Demikian juga halnya dengan mereka 

yang tidak tamat SD (putus sekolah) pada tahun 1995 berjumlah 84.117 orang, 

bertambah jumlahnya dari jumlah mereka pada tahun 1990 yaitu 63.737 orang dengan 

kenaikan 32.00 % berarti terjadi penurunan dibidang pendidikan Untuk tahun 2000 

mereka tidak pernah bersekolah jumlahnya 89.500 o q  berkuraug jumlahnya dari 

jumlah mereka pada tahun 1995 yaitu 84.1 17 orang dengan kenaikan 06.40 % bersrti 

terjadi kemunchnan. 



sudah bertambah jurnlahnya. Untuk tam& SD pada tahun 1995 berjumlah 107.063 orang 

I sedangkan tal~un 1990 berjtunlah 82.386 orang dengan pertarnbahan 23.00 %. Untuk tahun 
I 1 2000 mereka tidak pernah bersekolah jurnlahnya 111.400 o r a q  bertambah jumlahnya 

dari junllah mereka pada tahun 1995 yaitu 107.063 orang dengan kenaikan 04.10 Oh 

I berarti terjadi kemajuan. 

Demikian jyga halnya dengan mereka yang tamat SLTP be~jumlah 87.971 orang 

tahun 1995 sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 67.989 oran3 sehingcp terjadi 

penambahan 29.40 YO. Untuk tahun 2000 mereka tidak pernah bersekolah jumlahnya 

117.200 orang bertambah jumlahnya dari Jurnlah mereka pada tahun 1995 yaitu 89.971 

orang dengan kenaikan 32.00 % berarti terjadi kemqjuan 

Untuk mereka yang tamat SLTA juga bertambah pada tahun 1995 berjumlah 

118.879 orang sedangkan tahun 1990 be rjumlah 82.107 orang dengan penambahan 

sebanyak 44.80 %. Untuk tahun 2000 mereka tidak pemah bersekolah jumlahnya 163.400 

orrtng bertambah jurnldmya dari jumlah mereka pada tahun 1995 yaitu 118.879 orang 

dengan kenaikan 37.10 % berarti terjadi kemajuan 

Mereka yang tamat AkademiDI-Dm juga bertambah untuk tahun 1995 berjumlah 

13.076 orang sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 8.381 orang sehingga terjadi 

pertambahan sebesar 56.00 %. Untuk tahun 2000 mereka tidsk pernah bersekolah 

jumlalmya 22.000 orang bertambah jumlahnya dari jumlah mereka pada tahun 1995 yaitu 

13.076 orang dengan kenaikan 68.20 % berarti terjadi kemajuam 

Terakhir untuk tingkat Sarjana pada t a b  1995 mereka berjurnlah 12.073 orang 

sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 5.479 orang dengan penembahan sebesar 120.40 
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%. Untuk tahun 2000 berjurnlah 21.900 orang sedangkan pada tahun 1995 berjumlah 

12.073 orang dengan pertambahan 81.70 %.berarti suatu kemajuan. 

Secara rata-rata penduduk perempuan aritara tahun 1995 (437.162 orang) dengan 

penduduk perempuan tahun 1990 (321.134 orang), denpn pertambahan rata-rata 36.10 % 

sedangkan penduduk perempuan tahun 2000 (536.300) dengan pertarnbahan 22,70 ?lo. 

Berdasarkan data di atas jelas bahwa untuk penduduk perempuan perkotaan terjadi 

perkembangan pendidikan dengan prosentase perkembangan perinnkat pertama adalah 

terhadap pasar kerja 

i. Laki-laki 

Jurnlah peiiduduk laki-laki daerah pedesaan Suarnatera Barat umur 10 tahun ke 

atas menutut golongan umur, pendidikan tertingsj yang di tamatkan pada tahun 2000 

mereka berjumlah 1.213.000 orang Komposisi penduduk laki-laki daerah pedesaan 

menurut pendidikan tertingi yang ditamatkan di Sumatera Barat tahun 1990,1990 dan 

2000 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini. 



Tabel 4. Peruballm Penduciuk Laki-laki Pedesaan Umur 10 Tahun Keatas 
Menunit Tingkat Pendidikan Tertingqi Yang Ditamatkan 1990-2000. 

Jumlah Pertambahan 
Pendidikm yang ditarnatkan 1990 1995 2000 1990 - 1995 - 2000 

Tidak pernah sekolah 64.708 41.639 32.400 -0.36 -0.22 
Tidak tamat SD 461.235 462.088 430.800 -1.85 -0.07 
Tarnat SD 337.113 359.857 393.300 0.07 0.09 
Tamat SLTP 140.599 151.945 190.100 0.08 0.25 
Tamat SLTA 98.045 131.740 145.700 0.34 0.11 
T~imat AkdWDI-Dm 8.462 9.879 1.0.400 0.17 0.05 
S arj ana 4.417 11.765 10.300 1.50 -0.13 

Sumatera Barat 1.114.909 1.168.913 1.213.000 0.05 0.04 
Sumber : Pengolahan Data 1990,1995 dan 2000. 

Penduchk laki-laki daerah Desa yang tidak pernah bersekolah pada tahun 1995 

berjumlah 41.639 orang sudah berkurang jumlahnyrt dari jumlah mereka pada tahun 1990 

yaitu 64.708 dewan penurunan 36 %, demikian juga berarti terjadi suatu kemajuan Lain 

halnya dengan mereka yang tidak tamat SD (putus sekolah) pada tahun 1995 berjumlah 

462.088 orang,, bertambah jumlahnya dari jumlah mereka pada tahun 1990 yaitu 461.265 

orang dengan pertambahan 185.00 % juga disini mereka y m g  putus sekolah bertambah 

berarti terjadi kemunduran dibidaqg pendidikan. Untuk tahun 2000 jumlah mereka 

430.800 orang, terjadi p e n m a n  kembali 07.00 % yang secara kuantitatif terjadi 

kemajuan. 

Adapun mereka ymg tamat SD dari tahun1990-2000 terjadi kenaikan dimana pada 

tahun 1995 mereka berjurnlah 359.857 orang sedangkan pada tahm 1990 mereka 

berjumlah 337.113 orang dengan penarnbahan 07.00 %. Untuk tahun 2000 barjumlah 

393.300 orang, juga terjadi peningkatan dengan penambahan 09.00 % beratti ada 

kemajuan 
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Mereka yang tamat SLTP berjumlah 15 1.94 5 orang tahun 1995 sedangkan pada 

tahun 1990 berjumlah 140.599 orang sehingqa terjadi penambahan 08.00 %. Untuk tahun 

2000 mereka berjumlah 190.100 orang, terjadi penmbahan 25.00% yang berarti terjadi 

Untuk mereka yang tamat SLTA juga berkuran.8 pada tahun 1995 jumlahnya 

13 1.740 orang sedang tahun 1990 berjumlah 98.045 orang dengan kenaikan 34.00 %. 

Untuk tahun 2000 mereka berjumlah 145.700 orang, terjadi penambahan ll.OO?? yang 

berarti terjadi kemajuan. 

Mereka yang tamd AkademiDI-Dm ,iu,m l~~~r.irnn't,crI~ tiiii-:ik t a l i ~ ~ i  l?9? 

berjuunlrrh 9.879 orang sedan&an p'da t&un 1990 be+nnlah 8.462 oran3 sehingqa 

terjadi kenaikan sebesar 17.00 %. Untuk tahun 2000 mereka berjumlah .10.400 orang, 

terjadi penambahan 05.00% yang berarti terjadi kemajuan. 

Terakhir untuk tingkat Sarjana pada tahun 1995 juga terjadi penambahan mereka 

berjumlah 11.765 sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 4.417 orang dengan peningkatan 

sebesar 150.00 %. Untuk tahun 2000 nlereka berjumlah 10.300 oramg, terjadi penurunan 

13.00 % yang berarti terjadi kamundurau tingkat pendidikan secara kuantitatif 

Berd~lsarkan data di atas jelas bahwa untuk penduduk laki-laki pedesaan 1990- 

2000 terjadi perkembangan pendidikan untuk yang tidak pernah sekolah, yang tidak tamat 

SD untuk tahun 1995 terjadi kemunduran tetapi tahun 2000 terjadi kemajuan, sedangkan 

untuk tingkat SD, SLTP,SLTA, Akademi dan Sarjana terjadi peningkatan kecuali untuk 

tingkat sarjana tahun 1995-2000 terjadi penunman jmlah yang tamat sarjana 



ii. Perempuan 

Jumlah penduduk perempuan umur 10 tahun ke atas menurut golongan umur, 

pendidkan tertinggi yang ditamatkan, di daerah Sumatera Barat pada tahun 1990 mereka 

berjumlah 1.329.4 ribu orang Komposisi perempuan daerah pedesaan menurut 

pendidikan ter t ind  yang ditamatkan di Sumatera Baral tahun 1990 - 2000 dapai dilihat 

pada tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5 .  Perubahan Penduduk Perempuan Pedesaan Unlur 10 Tahun Keatas 
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamdan 1990-2000. 

Pendidikan yang ditamatkan 1990 

Tidak pernah sekolah 145.683 
Tidak tamat SD 496.189 
Tarnat SD 333.091 
Tamat SLTP 139.334 
Tamat SLTA 90.028 
Tamat AkdmtDI-DIII 8.278 
Sarjana 2.139 

Jumlah 
1995 

Sumatera Barat 1.214.742 1.290.085 1.318.600 0.06 0.02 
Sumber : Pengolahan Data 1990,1995 dan 2000. 

Penduduk perempuan daerah pedesaan yang ti dak pernah berseko lah pada tahun 

1995 berjumlah 112.393 orang mdah berkurang jumlahnya dari jumlah mereka pada 

tahun 1990 yaitu 145.683 orang dengan p e n w a n  23.00 %, Untuk tahun 2000 mereka 

bejumlab 87.600 orang, terjadi penunman 22.00 % dengan dernikian terjadi suatu 

kemajuan. Lain halnya dengan mereka yang tidak tamat SD (pubs sekolah) pada tahun 

1995 be jumlah 505.022 orang bertambah jumlahnya dari jumlah mereka pada tahun 

1990 yaitu 496.189 orang dengan pertambahan 02.00 % juga disini mereka yang putus 



sekolah bertambah berarti terjadi kemunduran. Untuk tahun 2000 mereka berjurnlah 

87.600 orang, terjadi p e n m a n  22.00 Oh dengan demikian tterjadi suatu kemaiusn. 

T.~.in h9Jnq.n mereka ymg tanat  SD sar~pai tin,+at Sarjana t e r j  adi kenaikan 

ditnana pada tahun 1995 tnereka berjtmllah 347.541 orang sedangkan pada tahun 1990 

n~ereka be~iumlah 333.091 orang den,pn penambahan 04.00 5%. Untuk tahun 2000 mereka 

berjumldl 38 1.600 orang, ter-iadi kenaikan 10.00 O/'o dengan demikian terjadi suatu 

kemaiuan. 

Untuk tingkat pendidikan SLTP terjadi juga peningkatan mereka untuk tahun 1995 

berjunllah 172.846 orang sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 139.334 omng dengan 

penambahan sebesar 24.00 %. Untuk tahun 2000 mereka berjumlah 191.100 orang, terjadi 

kenaikan 11.00 Oh dengan demikian terjadi suatu kemajuan. 

Untuk mereka yang tamat SLTA jumlah mereka tahun 1995 berjumlah 130.747 

orang sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 90.028 orang dengan penarnbahan sebesar 

45.00 %. Untuk tahun 2000 mereka berjumlah 148.100 orang, terjadi kenaikan 13.00 % 

dengan demikian terjadi suatu kemajuan. 

Mereka yang tarnat AkademiDI-DIU juga bertambah untuk tahun 1995 berjumlah 

14.179 orang sedmgkan pada tahun 1990 berjumlah 8.278 orang sehingp terjadi 

p e n m a n  sebesar 71.00 %. Untuk tahun 2000 mereka berjumlah 18.100 orang, terjadi 

kenaikan 28.00 % dengan demikian terjadi suatu kemajuan. 

Terakhir mtuk tingkat Sarjana pada tahun 1995 juga terjadi kenaikan mereka 

berjmlah 7.357 orang sedangkan pada tahun 1990 berjumlah 2.139 orang den- 

kenaikan sebesar 244.00 %. Untuk tahun 2000 mereka berjumlah 11.500 orang, terjadi 

kenaikan 56.00 % dengan demikian terjadi suatu kemajuan. 



Secara rata-rata penduduk perempuan antara tahun 1995 (1.290.085 o m g )  

dengan penduduk perempuan tahun 1990 (1.214.742 orang), dengan perlambahan rata-rafa 

06.00 9%. %. Untuk tahun 2000 mereka berjurnlah 1.3 18.600 orang terjadi kenaikan 02.00 

% dengan demikian terjadi suatu kemajuan. 

Berdasarkan data di atas jelas bahwa untuk penduduk perempuan pedesaan 

terjadi perkembangan pendidikan untuk yang tidak pernah sekolah jurnlahnya berkurang 

sedangkan yang tidak tamat SD kecederungan tahun 2000 terjadi p d e m b m g m  kecuali 

pada tahun 1995, tamat SD dan tamat S L P  meningkat berarti ada dampak program 

pendidikan 9 tahun. Kemudian untuk tin&& pendidikan SLTA, Akademi dan Sarjana 

terjadi peningkatan pendidikan. Penurunan tin@& pendidikan d e n p  prosentase 

perkembangan peringkat pertama adalah pada tin&& SLTA, kedua Sajana dan ketiga 

adalah Akademi. 

B. Pembahasan 

a. Proporsi Pendidikan Penduduk Perkotaan Dan Pedesaan Sumatera Barat 

Dari hasil analisis data pada penelitian ini ternyata bahwa selama priode 1990- 

2000 di perkotaan penduduk laki-laki dan perempuan tidak pernah sekolah dan tidak 

tamat SD jurnlahnya menurun, mereka y a q  tidak tamat SD pada tahun 1995 jumlahnya 

meningkaf, pada tahun 2000 terjadi penurunan, berarti sudah ada kesadaran masyarakat 

akan pentingnya pendidikan. Hal ini sejalan dengan apa yang clikemukakm oleh Ba4ri 

(1999) bahwa pendidikan mcn~punyai peranan dalam rangka meningkatkan glrmberdaya 
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ia, sehitlgsg secara haltitatif rrlereka nlenliliki kemanlpuan nierlat~gani masalah- 

ddam kehidupan sehari-hari. 

Kemudian mereka yang tanlat SD dl perkotaan periode 1990-2000 terjadi 

penurunanuntuk tahun 2000 sedangkan di pedesaan cendrung menin_&st ini besar 

inan hmiya disebabkan oleh struktur penduduk atau kompos~si penduduk menurut 

lanjutnya untuk mereka yang tma t  SLTP di perkotaan untuk periode 1990-2000 

ningkatan berarti program nlencerdaskan b a n , ~ a  melalui prop ran^ Walib Belajar 

Dasar Sembilan Tahrln seniakin teraktualisasikan Hal in1 mengingat 

pendidikan sebagai wahana rnencerdaskan kehidupan bangsa maupun sebagai 

Imu pengetahuan dari generasi ke generasi sebagaimana di-ielaskan oleh 

978) bahwa pendidikan erat hubungmmya dengan admya rasionalisasi 

adanya pengambilan keputusan y m g  bijaksana, dan adanya pengetahuan ymg 

tuk menciptakan pembaharuan disegala bidang. 

Bagi mereka yang menamatkan pendidikan di SLTA smpai  Perguman T i n a  di 

perkotaan periode 1990-2000 untuk SLTA meningkatbaik di perkotaan maupun di 

pedesaan, dan untuk Akademi/DlI/DIII cendnmg meningkat baik di pedesaan maupun di 

perkotaan kecuali untuk tahun 1995 di pedesaan terjadi sedikit penurunan selanjutnya 

untuk tingkat Sarj ana baik di perkotaan m q u n  di pedesaan terjadi peningkatan Dugam 

sernentara bahwa yang rnemilih jenjang pendidikan ini adalah mereka yang segara &an 

memasuki pasar kerja Untuk ini &an memmtut keserasian mtara perirernbangau 

pendidikan ekonomi dengan dmia pendidikan secara umum dalam ran@ rnenunjrmg 

penawaran daa permintaan t e m p  kerja (Sujadi, 1993). Kemudian ditambahkan lagi oleb 

Boediono (1994) bahwa alokasi investmi pendidikan lm6Jk menlmjaog keberfiasilan 



pendidikan sangat tergantung pada besarnya investasi ymg dialokasikan kesektor tersebut 

Pendapat ini diperkuat lagi oleh Simanjuntak (1985) menyatakan bahwa ada hubungan 

yang erat antara tingkat pendidikan dengan produktivitas kerja, yang tercermin dalam 

penghasilan. Pendidikan yang lebih tinggi mengakibakan produktivitas kerja yamg lebih 

tinggi oleh sebab itu kemungkinan penghasilannyajuga lebih tinggi. 

b. Perubahan Pendidikan Perkotaan dan Pedesaan Stunbar 1990--1995- 2000 

Selama priode 1990-2000 pendidikan penduduk laki-laki daerah perkotaan di 

Sumatera Barat mereka yang tidak pernall sekolah tahun 2000 terj adi kenaikatl dm1 tidak 

tamat SD tahun 2000 terjadi penurunan. Keadaan jauh berbeda dengan penduduk laki- 

laki di pedesaan dimana mereka yang tidak pernah sekolah d m  tidak tamat SD jurnlahnya 

juga menurun. Hal ini disebabkan kem~gkinan karena sistim pendidikan nasional yNiQ 

lebih bersifat demokratiutlsi. Pola pernbmlgunan di sehor pendidikan selama ini lebih 

mengutamakan pemerataan untuk menciptakan keadaan dimana setiap orang mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan menurut UU No. 2/ 1989 tidak dibedakan menurut jenis kelarnin, status sosial 

ekonomi, agama dan lokasi geografis. Kebij akan penlerataan dan perluasan kesempatan 

it~i menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang maupun 

jalur pendidikan. 

Kalau diperhatikan pula penduduk laki-Iaki perkotaan pada priode 1990-2000 

mereka yang menamatkan pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA, sampai Ak/Univ 

terjadi peningkatan kecuali untuk Akademin)IIfl)ID terjadi penurunan 



Kondisinya tidak berbeda dengan penduduk laki-laki pedesaan dimana terjadi 

i peningkatm tamatan SD, SLTP, SLTA, Akademi/DII/DIU sarnpai Sarjana, berarti bahwa 

peranan pendidikan bagi penduduk I&-laki perkotaan maupun pedesaan tidak jauh 

berbeda, karena adanya peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Arah penselolaan 

sistem pendidikan secara efisien teiah dilakukan secara bertahap dengan menciptakan dan 

mengembangkan berbagai faktor penunjang seperti profesionalisrne dalam managemen 

sistem pendidikan yang didalamnya terkanchmg disiplin, kesetiaan, keahliar~, etos kerja 

dan efektifitas biaya seperti tercantum pada bjuan pendidikan nasional (Husain, 1995). 

Bedasarkan kenyataan di atas bemrti penduduk perkotaan maupun pedesaan 

mempunyai motifasi yang tinggi untuk pendidikan, dan bagi penduduk pedesaan 

ditunjukkan bahwa telah terjadi urbanisasi yang secara konseptual lebih menekankan 

kepada perubahan dan peningkatan porsi penduduk yang berrnukim didaerah pedesaan. 

Menelaah urbnisasi pada masa sekarang, sebagai akibat perubahan struktur ekonomi baik 

pada tingkat nasional maupun daerah memunculkan ha1 yang spesifik Keberadaan industxi 

dan perkembangan sektor non industri lainnya, akan men@ kepada perubahan sosial 

yang lebih luas. Di samping itu juga ketersediaan sarana dan prasarana di d a d  kota 

mempunyai pengamh Ian- terhadop pendidikan penduduk Dari suatu kota yang 

merupakan pusat-pusat perkembangan ilmu pengetahuan d m  teknologi, diharapkan 

perkembangan itu merambat ke daerah sekitamya Hal ini kemungkinan karena adanya 

pembahan dari persebaran penduduk berdasdan  d a d  tempat ti@ disebabkan arah 

dan kebijaksmaan pembangunan yang masih menciptakan akses ke "urban", sehingga 

menyebabkan kawasan rural cendrung tertinggal. Semakin lengkapnya "infhmhP di 

kawasan perkotaan (urban) merupakan mekanisme penarik terjadinya gerak atau 
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ndahan penduduk. Selain itu ndanya kecenhmgan p e n m a n  kontribusi sektor 

pet-t:mian rrlenvebahkan pula !,ernes~r-an :111tw sekor  ~Lor~orrli. I<oncllsi ir~i nizliyebalk;ui 

in menin@mtnya proporsi penduduk ke daerah perkotaan (Jalil, A.1995). 

c. Faktor Pendorone Perkemtban~an Pendidikan S~matera  Barat 

Dari apa rang telah ditemukan di atas terdapat beberapa faktor pendorong 

bangal pendidikan di Surnatera Barat: 

Pertama, sistem pendidikan nasional >Tans lebih bersifat demokra-tisasi.dimana 

setiap orang nienlpunyai kesempatan ymg sama untuk memperoleh pendidikan. 

Kesempatan memperoleh pendidikan sesvai UCr No. 2 / 1989 tidak dibedakan menurut 

lamin, status sosial ekonomi, a g m a  dan lokasi geogmfis. Kebijakan pernerataan 

dan perluasan kesempatan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memmdang asal- 

usulnya mernpunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua 

jenis, jenjang maupun jalur pendidikan. 

Kedua, alokasi investasi pendidikan, dimma keberfiasilan pendidkan sangat 

tergantung pada besarnya investasi yang dialokasikan kesektor tersebut. Nilai investasi 

langsung pemerintah diperkirakan sekitar 5 persen dari GNP yang diperlukan untuk 

mencapai keseimbangan yang lebih efisien d e n p  30,17 persen dari GNP yang 

diinvestasikan di modal fisik (Boediono, 1994). 

Ketiga, Kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan dimana 

pembiayaan investasi yang dilakukan orang tua merupskan refleksi kepedulian o m g  tua 

terfiadap pendidikan anak-maknya Dari suciut ekonomi, investasi terbesar sejauh ini 

dibuat oleh orang tua cialam bentuk pendapatm anak a t a ~ ~  ni lai dari bantuan anak di ladang 



yang hilang p d a  saat sang anak bersekolah. Selana priode itu orang tua melakukan 

penghematan dengan membatasi konsumsi untuk menan-g pondokan dan biaya makan 

anak-anaknya Sementara biaya pendapatan yang hi lang seluruhnya di t a n g y g  01 eh orang 

tua pada tingkat dasar dan menengah, dan kadang-kadang tambahan biaya buku, seragam 

dan pelengkap gaji guru (biaya BP3). 

Keempat, Keikhlasan murid untuk menanggung sebagian biaya investasi 

pendidikan, dimana bentuk pembiayasn pendidikan oleh murid d q a t  berupa pinjaman 

murid dan kerja belajar (work and study). Menurut Mahon dalam (Yulmardi, 1995) rata- 

rata pinjaman murid di negara berkembang sebesar U$2.694 dan rata-rata penghasilan 

pertahurn dari kerja-belajar sebesar U$ 900. Sementwa biaya tidak langsung (opportunity 

cost) berupa pengorbanan penghasilan yang seyogianya diterima bila tidak bersekolah. 

Kelima, Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan dimana arah pengelolaan 

sistem pendidikan secara efisien telah dilakukan secara bertahap dengan meciptakan dan 

mengembandcan berbagai faktor penunj ang seper-ti propesionalisme dalam manaj emen 

sistem pendidikan yang didalarnnya terkandung disiplin, kesetiaan, keahlian, etos kerja 

dan efektivitas biaya 

Keenam, kurikulum yang kita pakai selalu kurikulum nasional dimma ku~.ihllunl 

t ~ s e b u t  berlah ~lntrlk sernua wilayah cli Indonesia &ic:trlang rdda kurikulum  nua at an lokal, 

tetapi itu bukan berarti sebagai pengganti kurikulum nasional. Sebab kurikulurn nasional 

tetap hams dipakai disetiap daerah, tmpa memperhitungkan latar belakang budaya, sosial 

ataupun ekonomi daerah yang bersangkutan, bahkan buku paketpun diberlakukan secara 

nasional, sehingga guru-guru sebagai tenaga profesional tidak bisa memperl ihatkm 

keprofesi onal annya 
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BAB. V 

KE SIRIIPULAN DAN SARAN 

1 . Proporsi Pendidikan Penduduk Perkotaan Dan Pedesaan Sumatera Barat 

Untuk priode 1990-2000 penduduk laki-laki dan perempuan 10 tahun keatas yang 

menarnatkan pendidikan tertinggi di Sumatera Barat baik di Perkotaan mwpun di 

Pedesam mereka yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD terjadi pen~~nman berwi 

sudah ada kesadaran masyat-akat &an pentinpya pendidikan. Kemudian mereka yan9 

tarnat SD imtuk perkotaan terjadi penunman sedangkan di pedesaan menin&at 

kemungkinan terj adi perubahan struktur penduduk atau perubahan kompos~ si penduhk. 

Bagj mereka yang tamat SLTP untuk penduduk iaki-laki dan perempuan di 

perkotaan terjadi penurunan tahun 1995, narnun tahun 2000 te rjadi lagi peningkatan, 

sedangkan penduduk pedesaan terjadi peningkatan selarna priode 1990, 1995 dan 2000 

yang berarti program wajib belajar 9 tahun makin teraktualisasi. 

Bagi mereka yang tamat SLTA, Akademi, dan Sarjana untrlk penduduk laki-dan 

2000 terjadi peningkatan, ha1 ini kemunglnnan bahwa pada tingkat SLTA sampai dengan 

Sarjana telah terj adi karena arah kebijaksanaan pendidikan karena setiap orang tanpa 

memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sarna untuk memperoleh 

pendidikan pada semua jenis, jenjang, rnaupun jalur p e n d i d i h  

b. Perubahan Pendidkan Perkotaan d m  Pedesaan Sumbar 1990--1995- 2000 

Selama priode 1990-2000 pendidikan penbduk laki-laki daerah perkohn di 

Sumatera Barat mereka yang tidak pernah sekolah tahun 2000 terjadi kenailcan dan tidak 

-- 



tmnat SD tnhurill 2000 terjadi penurunaill. Keadaan j& berbeda dengan penduduk laki- 

laki di pedesaan dimana mereka yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD jurnlahnya 

juga menunm. Kalau diperhatikan pula penduduk laki-laki perkotaan pada priode 1990- 

2000 mereka yang menamatkan pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA, sampai Ak/Univ 

ter-jadi peningkatan kecuali untuk AkadernilDIltDIlI terjadi penurunan 

Kondisinya tidak berbeda dengan penduduk laki-laki pedesaan dimana terjadi 

peningkatan tamatan SD, SLTP, SLTA, Akademi/DIYDIII sampai Sarjana, berarti bahwa 

peranan pendidikan bagi penduduk laki-laki perkotaan maupun pedesaan tidak jauh 

berbeda, karena adanyapeningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. 

c. Faktor Pendorong Perkembangan Pendidikan Sumatera Barat 

Adapun faktor-faktor yang memdorong perkembangan pendidikan secara urnurn 

dapat diidentifikasi antara lain; 

- sistim pendidkan nasional lebih bersifat demokratisasi yaw berarti bahwa 

setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama 

untuk niernperoleh pendidikan. 

- besax-nya investasi yang dialokasikan kesektor pendidikan tersebut yang, 

biasanya sudah d i W  sedenillikian mpa, 

- kesadarnn paraorang tua akan pentingnya pendidikan yang merupakan refleksi 

- dari kepedulian orang tua terhadap pendidikan an&-anaknya 

- Keikhlasan murid untuk menanggung sebagian biaya investasi pendidikan bisanya 

berupa pinjaman murid dan kerja belajar (work and study) 

- Peninlgkatan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan menciptakan dan 

mengembangkan bebagai faktor pentmj ang. 
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B. Saran-Saran 

Pertama, diperlukan upaya koordinasi antara program pendidikan mmyarakat 

dengan program pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan program pendidikan yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya 

Kedna, dalarn konteks pelaksanan Program Wajib Belqar 9 tahun, jen-jans 

pendidikan SLTP tidak semata-mata terdiri dari program pendidikan urnurn, tapi juga 

pro,qarn pendidikml ketranipilan setwg. rian sesrliti rletlgan k-al-~!!tuh>ui. i:t;i;uinar~. 

Ketigit, utlhk memperkecil xl&a penSangSuran tet-didik di dacrah perlu 

diupayakm s~iatu siste~n pendidikan yang d q a t  memnperte~nukim antma p r o m  

pendidikar~ dengan kebutuhan dunia ket-ia Oleh karena itu sudah s&ya dilaksanakan 

desentralisasi pendidikan oleh pihak yang benvenmg sejalan dengan kemauan politik 

dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. 

Keemyat, pemerintah hams memperdayakan institusi pendidikan pada level 

"grass roof', dalam rangka otonomi daerah pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 

1999, s e h i t l ~ a  terjadi keser-asim d m  keterpaduan antara i n s t m e n  lokal d m  alur beszu 

kurikulurn nasional. 



KEPUSTAKAAN 

B d m ,  M. (2001). Pendidikan di Era 0 tonomi Daerah. Guru, Kemerdekaan Diri, 
dan Kreativitas. Gerbang Majalah Pendidikan Edisi NO. 1 Th. 1, Juli 200 1. 

, . I 

Basri, AS. 1994. Pembinaan Profesi Guru Di Lingkungan Kami l  Depdikbud. Dept. 
Pendidikan Dan Kebudayaan kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat. 

Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatem Bamt, 1990 

/ Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat, 1995 

1 Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Surnatera Barat, 2000 

Bapedalda Prop. Sumatera Barat, 1995. Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. 
Buku I,& IXL Padang. Propinsi Sumatera Barat. 

1 Bapedalda Prop. Sumatera Barat, 1998. Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. 
Buku I,II, Padang. Propinsi Sumatera Barat 

Bapedalda Prop. Sumatera Barat, 2000. Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. 
Buku I,& I l l  Padang. Propinsi Sumatera Barat. 

Boediono, 1994. Pendidikrn, Perubahan Struktural Dan Investasi di Indonesia. 
Prisma No. 5.  LP3E5. Jakarta 

Depertemen Pendidikan & Kebudayam, 1990. Kamus Bes ar  B ahasa Indonesia. Tim 
penyum karnus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta. 

Edgar, I?. 1972. Learning to be the World of Education Today and Tomorrow, 
London Unesco. 

Enes T. , 2001. Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Guru, Kemerdekaan Diri, dan 
Kreativitas. Gerbana Maialah Pendidikan Edisi NO. 1 Th 1. Juli 200 1. 

Husain, RA 1995. Sbtim Pendidikan NasionaL Pegangan Untuk Guru dan Dosen. 
Penerbit CV Aneka Solo. 

Indra Jati Sidi, (200 1). Pendidikan di Era 0 tonomi Daerah. Guru, Kemerdekaan Diri, 
dan Kreativitas. G e h q  Majalah Pendidikao msi No. 1 Thl, Juli 2001. 

Ishaq, dkk, 1999. Perkembangan Pendidikan Df Smnatera Barat Analisis Data Tahrm , 
1994 -1998. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan SMU Negeri 2 Padang 
Panjang. Sumatera Barat. 



42 

shaluddin, 1995. Perpindahan Penduduk Dan Urbanisasi Di Pulau Sumatera. 
Seminar Hasil-Hasil Penelitian PSK Daerah Tanggal 28-29 Desernber 1995, 

t, 1982. Metode-Metode Penelitian bTasyar:<l:!zf. Tgl:;~rt:~ Penesbit PT 

1992. Pcngaruh Status Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan 
gkat Kesejahteraannya Di Kodga Padang. Padang. FPIPS 

ropinsi Slimatera Barat, 1995. N eraca Kualitas Lingkungan Hidup 
Dnerah. Propinsi Derah Tingkat I Sumatera Barat. Padat1.g. 

nan Organisasi Profesi Dalarn Meuingkatkan Profesional Guru. 
Makalah disajikan pada seminar sehari tentang : Peranan Profesi Dalarn 
Meningkatkan Profesinal Guru Di Sumatera Barat Kantor Wi layah Departemen 
Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat. Padang. 

Simanjuntak, J. Payarnan, 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. LP. FEU1 

Sucipto, 1995. Eksistensi Program Managemen Pendidikan Dalam Konstelari 
Pendidikan Nasiona1.- Makalah Temu Ilmiah Nasional Manajemen Pendidikan 
Ddam rangka menyongsong 50 tahun Kernerdekaan Indonesia dan Dies Natalis 
XLI IKIP Padan% Tanggal 30,31 Agustus dm 1 September 1995 di Padang. 

Sukirno, S. 1978. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar. Kebijaksanaan. 
Borta Gorat. Jakarta 

Suryadi, A. 1993. Hubungrn Antara Pendidikan dengan Ketenagakerjaan. Makalah 
disampaikan pada seminar ISEL Jakarta 

Umaedi, 1999. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Depertemen 
Pendidikan Dan kebudayaan Jakarta 

Yulrnardi, 1995. Perkembangan Pendidillan Di Pulau Sumatera Anahis Data SP 
1980, Sapas 1985 dan SP 1990. Seminar Hasil Peneli-tian 
PSK Daerah Tanggal 28-29 Desember 1995. 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

L E M B A G A  PEFIELHTIAN 

Nomor : 0828154 1.2/PG/200 1 27 Agustus 200 1 
: Mohon izin Mengumpulkan 

data penelitian 

Yth. Sdr. : BPS TK. X Sumatera Barat 

Sehubungan dengan surat Dekan FIS Universitas Negeri Padang nomor 19851K12.1.61 
PGl2001 tgl. 10 Agustus 2001 perihal seperti pokok surat, dengan ini kami mohon kiranya 
Saudara memberi izin : 

N a m a : Ir. Yeniwarti Dalim. MS 

: 130675866 

untuk mengumpulkan data penelitian : 

Atas bantuan 

J u d u 1 ' : Perkembangan Pendidikan di Sumatera Barat Analisis Data 
Tahun1990,Tahun1995 danTahun2000 

Lokasi : BPS Tk. I Sumatera Barat 
W a k t u : 27 Agustus s.d 3 1 Desember 2001 

Ternbusan : 
1. Rektor Uni 

dan kerjasarna Saudara, 

.versitas Negeri Padang 

!i sarnpaikan terima kasih. 

S 

2. Dekan FIS Universitas Negeri Padang 
3. Ketua Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang 
* "mg bersangkutan 


