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ABSTRACT

l-he purpose oJ'this researclt is to examine the educatiott de.veloprnertt (the hwnart
resoltrce clu.aliQ) that hased on the 1990 national ptopulalion strn;e)' ctnd the l9B5
.\'arional population sttrve)) in .Iambi Province . Fur'ilrcrnrore, the purpose is also to
exantine the societlt educ'cttion det,elopmerrt thal irfluence,s lnbor (labor force and job
opportunill,) in Jcrmbi P rov i r r:e.

The data used wos r-econdary resolrrce y,lic:lt c:ame./i'ont the I99t) ttational

1tr>pulatiort sltvey and the 1985 National population surve1'. The ctnalysis was used
the comparative ntethod, nanrely by comparing tlte 1990 national populatiotr survey
anci the 1985 hratiotrcil poptrlatiott surt)e),,

fhe result shows that generully,, lhe huftran re,tource quctlih, tlevelopmett i,>^ cluite
sig:ri"/icant itt Jarnbi Prr.nince. Tlrc nmtter could be indicate bt; tlze rtumber of each
graduate level, neither male nor Jbmale tlrctt shou,s high grovtlh. In the percentage
nteast,tre, the numl:er oJ'enq;loyment had been shftedJrrnt l9B5 to 1990.

The recontntendatiott o/' this re.r€orch is thal the government .should be pa.y illore
(tttention, especictlll' societv- rurcl private sector support of the nilrc .yerrs contpulsory
educa.tion pt'ogram. lt is ner:essar1, to anticipqte beh+,eenjob opportunig supplied by
rhe needs ot,er the labor force.

I. PENDAHTJLTJAN
1.1. Latar tselakang

Perrdidikan rnerupakal salah satu indikator yang dipahai untuk rnenilai
kem:ijuatr suafu bangsa. Urrtuk itu seringkali dipaldang balrrva rnasalah pendidikan
menempati prioritas utatna dalarn masalah-rnasalah sosial, Sehubrmgax dengan itu telah
banyak upaya clan kebljaksanaan pernedrrtah dalarn mernajukan pendidikan antara lain
rnelalui pembangunan fisik dan pencanangan wajib belajar.g tahun.

Persentase penduduk usia l0 tahun ke atas yang berhasil menamatkan
pendidikarr tamat SD atau lebih pada tahrrn 1980 di Janrbi aclalah 38.62 persen. Pada
tahun 1990 keadaan ini telah rneningkat menjadi 50,27 perseil. .suatu peningkatan yang
cukup berafti selarna l0 tahun Berdasarkan daerah desa - kota memu{ukkan bahwa
penduduk daerah kota yang telah rnampu menamatkan jenjang pendidikan di Jambi
adalah sebauyak 73,28 pefsen pada tahun 1990, sedalrgkan paria tahun 1980 keadaan

JuralManaJenrcn dan Pembangtmgem. Eclisi-7, Jtrti 1997 FE lLnia l9



ini baru mencapai 59,88 persen. Untuk daerah perdesaan tahun 1990 mencapai 43,62
persen. Sementara pada tahun 1980 keadaan ini baru mencapai 34,78 persen.

Hasil senzus tahur 1990, menggambarkan keadaan pendidikan yang ditamatkan
oleh penduduk umur l0 tahrrn, secara total penduduk yang mampu menamatkan
jenjang pendidikan SD sebanyak 56,76 persen, SMTP sebesar 22,19 persen, SMTA
sebesar 18,51 persen dan sisa:rya 2,54 persen menamatkan pendidikan tinggl.
Penduduk daerah perkotaan secara runuln mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi
dari penduduk pedesaan. Keadaan ini tercermin dari persentase lulusan sekolah dasar
lebih besar di daer:ah pedesaan dibanding dengan daerah perkotaan. Sementara
persentase penduduk kota yang menamatkan pendidikal SD ke atas lebih besar di
daerah pedesaan. Penduduk kota yang dapat menamatkan pendidikan SD hanya
sebesal 39,56 persen, sedang didaerah pedesaan mancapai sebesar 65,11 persen.

Lebih lanjut, pada seusus penduduk tahun 1990 dapat digambarkan proporsi
penduduk kota yang dapat meramatkar SMTP sebesar 26,77 persen, SMTA (28,45
persen), Akademi (2,50 persen), dan 2,72 persen dan tamat PT (2,72 persen). Untuk
daerah pedesaan keatlaan ini berturut - turut SMTP (19,97 persetr), SMTA (13,69
persen), Akademi (0,86 persen) dan PT (0,38 persen). Rendahnya tingkat pendidikan
yang ditamatkan oleh penduduk di daerah pedesaan diduga karena keterbatasan
fasilitas yang tersedia, dan persepsi tentang pendidikan yang masih rendah. Menurut
jenis kelamin temyata pendidikan laki-laki lebih tinggi dari pada wanita. Keadaan ini
berlaku baik untuk daerah kota maupun didaerah pedesaan.

1.2. Perumusan Masalah
Analisis data kependudukan hasil sensus tahun1990 rutuk wilayah Indonesia

telah bauyak dikupas, tulisan -tulisan tersebut di antaranya migrasi oleh Secha Alatas,
Fertilitas (Aris Ananta), ketenagakerjaan (Aianto S€1t), Pendidikan (Aswatini) dan
bidang lainnya yang tak kalah pentingnya. Kesemuanya ini baru dapat menggambarkan
kondisi utaum keadazur secara nasional. Sementara kebutuhan data kependudukan
pada level Provinsi khususnya hovinsi Jambi..

Mengingat pentinguya data tentang keadaan sosial dan ekonomi khususnya
tentang keadaan sosial dan ekonomi khususnya teiltang perkembangan pendidikan di
Provinsi Jarnbi. Untuk itu penulis menooba menuangkan dalam bsntuk penelitian
dengan judul " Analisis Perkembangan Pendidilmn di Provinsi Jqlltbi Hasil Sensus
Penduduk Tahun 1990 "

Dengan demikian penelitian menjawab pertanyaan berikut :
1. Bagaimana perkemballgan pendidikan (Kualitas Sumber DayaManusia) di Provinsi

Jambi berdasarkan SUPAS 85 dan Sp 90.
2' Bagaimana pengamh perkembangan pendidikan masyarakat terhadap tenaga kerja

(angkatan kerja dan kesempatan kerja) di Provinsi Jambi.
3. Rekomendasi apa yang dapat disuuabangkan dalam usaha meningkatkan pendidikan

di masa yang akan datang khususrya di Provinsi Jambi dalam rangka
pengembangan surnbel daya manusia.
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II, TINJAUAN PUSTAKA
Pend.idikatr.sebagai kunci utapra dulaq menentukan kehidupan manusia baik

sebagai individu maupun sebagai farrgsfl, maka pendidikan harus dilihat dari berbagai

dimensi kepentingan. Dilihat dari kepentingan nasional zuatu bangsa menurut Hayat

(19?3) pendidikan sering diarahkan pada tiga tujuan (a) tujuan politik, pendidikan

dialahkan pada upaya mongguoakan sisitem pendidikan untuk membenhrk warga
negara seusia dengan idiologi dan falsafah negara, mempertahankan stabilirtas politik

dalam membentuk sisitem politik, (b) tujuan sosial pendidikan diara}kur pada upaya
nntuk merefonnasikan masyarakat, bentuk stabilitas sosial, dan (c) toJnun ekonomi,
pendidikan diarahkan pada penggrrnaan sistem peudidikan dalarn upaya memllih bakat
untuk pasar tenaga kerja, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
rnerencanakan pembangunan ekonomi.

Secara implisit tujuan sosial pendidikan memberi arti yzurg sangat luas, bukan

saja proses pemindahan ihnu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya,
tetapi cakupapnya sudah meliputi bagairnana mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia seutuhnya (memanusiakan manusia). Benedict (1934)
seorang antropolog mengatkan bahwa pendidikan berfirngsi utttuk
mengintemallisasikan nilai - nilai luhul suatu bangsa dan mengembangkan etos budaya

-vang dapat dljadikar sebagai benteng pefiahanan bangsa,
Sebagaimana telah diurigkapkan di atas bahwa pendidikan merupakan tolak

ukur penting kemajuan suatu bangsa. Dengan meningkatnya mutu pendidikan jumlah

penduduk tidak lagi merupakan bebau, akan tetapi sebagai modal dalam pembangunan
(Ananta dan Hatmadji, 1985).

Menyadari keadaan-keadaan tersebut dalam Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN, 1993) disebutkan tujuan pendidikan nasional adalah uutuk rneningkatkan
k-ualitas maurusia lndonesia, yaitu uranusia yang beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhul, berkepribadian, rnandjli, maju, tangguh,
cerdas, kleatif, trampil, berdisiplin, sehat rohani da:r jasmani. Upaya tersebut perlu
didukung oleh peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap, disertai
keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaannya sehingga marqpu memenuhi fintutan
dan kebutuhan p gmbangunan.

Pernbangunan dan hasil pembangunan telah menuntut masyarakat a9ar
manusia-manusia harus terus menjadi lebih baik. Swift dalam ftamlie dkk. (1993),
menulis bahwa pada setiap tingkatan kemajuan sosial ekonomi dan industrq tiap
angkatan manusia baru harus " Berpend"id"ikan lebih baik dalarn keterar:npilan yang
menjadi dasar pekerjaan yang sukses. Pendidikan diharapkan akan mampu
menyediakan tenaga-ttenaga terampil yang dibutuhkan dalam proses pembangunan
sehingga dapat meningkatkan Produktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pentingnya arti pendidikan menurut Kartono (1991) berguna untuk
memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu yang diinginkan. Pada
bagian lain Sukirno (1978) mengemukakan bahwa pendidikar erat foufungannya
dengan (l) rasionalisasi pemikiran, (2) mengambil keputusan yang merangsang untuk
menciptakan pembaharuan dalam bidang tehnik ekonomi, sosial dan aspek kehidupan
lain:rva.
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Dengan penjelasan di atas, berarti pendidikan merupakan bagian terpenting
dalam pembangunan surnber daya manusia yang berfirngsi sebagai media untuk
merrbina watak dan kemaryuan manusia. Menuruut Napis. (1992) sejalan dengan
kemajuan pengetahuan dan orie,lrtasi wawasan manusia tnaka pendidikan bukati
sebagai *un*r untuk menimba ilnu pengetahuan semata-matL, tetupipendidikan juga
sebagai instrumen rmtuk membeirtuk manusia produktif Dengan demikian ada zuatu
indikasi bahwa terdapat korelasi positif antara pendidikan de,lrgan hoduttivitas;

III. METODE PENELITIAN
3.1 Desain penelitian

Penelitian tentang perkembangan pendidikan di Provinsi Jambi, dengan
menganalisis SUPAS 85 dan SP 1990 yang dilaksanakan di'I'rovinsi Jambi.
Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat ekqplanatory yang dimakzudkan 'sebagai

upaya memberikau penjelasan rinoi atas fakta yang ditemukan'sezuai dengan tujuan
penelitian. :

3.2. Sumber data
Seperti telah di ungkapkan terdahulu, data yang digunakan untuk analisis

pendidikan penduduk di Provinsi Jambi adalah data hasil sonsus penduduk 1990.
Untuk membandingkan dengan masa lampau, digunakan data hasil SUPAS 1985.
Untuk hasil sensus penduduk tahun 1990 dan tahun 1980, tabel-tabelnya bersumber
pada penerbitan serie S-2, Sementara unhrk SUPAS tahun 1985 digrmakan penerbitan
serie D No.5.

3.2. Analisis Data
Untuk mengetahui pola dan tren pendidikan penduduk di Provinsi Jambi maka

dikerjakan dengan metode koryaratif Melalui metode ini dimakzudkan
membandingkan dengan hasil SIIPAS 1985. Metode komparatif ini memungkinkan
untuk dikerjakan karena konsep ini digunakan pada selrsus penduduk tahun 1990.
SUPAS 1985 sama dan hanya sedikit berbeda dalam konsep pendidikan tertinggi yang
ditamatkan

TV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAI{ASAN

4.1. Perkembangan Pendidikan (Kualitas Sumber Daya Manusia) di Provinsi
Jambi.

' Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui
jalur pendidikan..FIal ini rlimaksudkan agar sumber daya manusia dapat dimnnfatkan
secara maksimal dalam pembangunan. Pada saat ini program pendidikan zudah dapat
diterima oleh hampir semua lapisan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di
daerah pedesaan.

' Sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel'1, dike-
tahui bahwa penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas yang bertempat tinggal'di
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daerah per*otaan Jambi pada tahun 1985 berjumlah sebanyak 89,550 orang. Sekitar
20, 9A persen di antaranya tidak dapat menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD).
Pada tahun 1990 j'rmlah penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas meningkat menjadi
140.101 orang, kendatipun demikian secara relatif persentase penduduk yang tidak
tamat SD telah menunrn 14,68 persen.
Tabel 1. Keadaan penduduk laki-laki umur 15 tahun ke atas di daerah perkotaan

Jambi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 1985 - 1990

No Pendidikan I  985 1990
Absolut Relatif Absolut Relatif

1"
)
3.
4.
5.
0.
n

8.

Tidak tamat SD
Tamat SD
SLTP Umurn
SLTP Kejuruan
SLTAUmum
SLTAKejuruan
Diploma/Akademi
Perguruan Tinggi

r8,719
28,072
15,726
3,507

12,088
9,228
l, l7o
L,0+0

20,90
31"35
I7 "56

?q,

13,50
10,30
1,3 I
1,16

20,568
37,229
3 1,553
2,180

24,76r
15,5 l3
3,352
4,954

14,68
26,57
1) <J

1,58
17,67
lL,07

2,4
3,53

Jumlah 89.550 100.00 140.1 0 1 100.00

Sumber : SUPAS 1985 dan SP 1990 (data diolah)

Di sisi laiu penduduk yang telah mampu menarnatkan pendidikan tamat SD,
persentasenya juga menurun dari 31,35 persen tahun 1985 menjadt26,57 persen pada
tahrur 1990. Kondisi ini lebih renalah bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatra Barat
can DLAceh dengan propor:si penduduk tamut SD masing-masing sebesar 28,00
persen dan 28,3 pelsen. Suatu hal yang menggembirakan adalah peningkatan yang
terjadi dalam lulusan SLTP sampai dengan Perguruan Tinggr, Kecuali untuk SLTP
Kejuruan dari SLTA Kejuruan. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya penutupan
sebagian sekoiah kejuruan baik padq tingkat pertama maupun tingkat atas.

-1.2. Pengaruh Perkembangan Pendidikan Terhadap Ketenagakerj aan

Uurur mempengaruhi penduduk mazuk angkatan kerja, unnrk pria karena
l-rsasnya adalah menoari naftah maka perbedaanya adlah struktur umur usia kerja.
Lain halnl'a dengan wanita akibatnya adalah TPAK wanita baik seoara keseluruhan
rrlrupun berdasarkan umur sangat berbeda dari masa ke masa. Hal ini dapat kita lihat
;ada perbedaan antara SUPAS 1985 dan sensus penduduk tahun L990. Pada
L'eionrpok umur 15 -19 tahun, umwnttya mereka diharapkan semuanya masih sekolah
,ehingga belurn masuk angkatan kerja. Tahun 1985 penduduk laki-laki yung berumur
iq - 2-i tahur rnasuk angkatan keqa 43,7 persen dan pada tahun 1990 meningkat
n:njadi 51.65 persen. Sedangkan pada wanita tahun 1985 hanya sebesar 25,2 percen,
trremudian rneningJiat menjadi 3L,27 persen pada tahur 1990. Kemudian untuk
lgtatan keria di atas usia 65 tahun untuk laki-laki TPAK-nya pada tahun 1985
.ebesar :-i.18 persen dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 61,44 persen. Untuk
.\;-tlta pada tahun 1985 sebesar 16.59 persen kemudian pada tahun 1990 menajdi
l : . - :  a:rsen
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4.3.,Proporsi Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Dari data yang ada terlihat pada tahun 1985 jumlah pekerja yang merniliki

tingkat pendidikan kurang atau sama de,ngan SD berjumlah 80139 perser, kemudian
pada tahun 1990 menjadr 72,44 persen. Untuk tingkat pendidikan yang lain yang
ditamatkan oleh tenaga kerja pada SLTP pada tahur 1985 sebesar 8,74 persen.
menjadi 11,96 persen pada tahun 1990.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

1. Secara umum perkembangan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Jambi
selama kurun waktu i985 - 1990 memrnjukkan peningkatan yang cukup berarti
baik untuk laki - laki rnaupun perempuaq demikian juga unnrk desa dan kota,
keadaan ini dapat ditunjukkan oleh perkembangan pendidikan yang dialami
selarna periode 1985 , 1990 tersebut.

2. TPAK baik untuk laki - laki maupun perempuan mengalami peningkatan, secara
rata - rata TPAK laki -laki adalah meningkat sebesar 0,54 persen dal perempuan
sebesar 2,34 percen

Saran

1. Mengingat perkembangan kualitas sumberdaya di Provinsi Jambi relatif lebih
rendah dibandingkan dengan h'ovinsi lain di Sumatra, rurtuk itu perlu perhatian
yang sungguh-sungguh bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia ini.

2. Meningkatnya TPAK peremuuan merupakan suatu indikasi positi{ namun
demikian perlu mendapat pelhatian terutama menyangkut hak-hak wantta.
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