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1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan unsur penting dari pembangunan manusia, 

karena pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan taraf hidup, 

peningkatan kemampuan, dan kebebasan individu. Pendidikan juga 

mempengaruhi kesejahteraan generasi masa depan melalui transmisi 

antargenerasi, orang tua yang berpendidikan, serta anak-anak yang sehat.  

Pendidikan juga mempengaruhi kesejahteraan anggota masyarakat lainnya 

karena eksternalitas positif yang dihasilkannya (Tilak, 2008). Bahkan Thomas 

et al. (2001) menyatakan bahwa pendidikan dapat menciptakan aset baru 

dan meningkatkan sosial kesejahteraan tanpa membuat orang lebih buruk 

melalui efek spillover.  

 Oleh kerana itu, penyelenggaraan pendidikan, tidak hanya diarahkan 

untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta rata-rata nilai saja, 

tetapi pendidikan harus juga merata sehingga dapat dinikmati oleh semua 

masyarakat (Tomul, 2009). Dalam hal ini, pemberian kesempatan yang sama 

dalam memperoleh pendidikan bagi semua penduduk tanpa memandang 

latar belakang sosial ekonomi, gender, ras, dan sebagainya merupakan sebuah 

kewajiban bagi pemerintah. Sedangkan, Hanushek dan Kimko (2000) 

menyatakan bahwa pengembangan pendidikan untuk kelompok usia muda 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

BAB 1. Pendahuluan 
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dapat meningkatkan modal manusia, karena modal manusia sangat penting 

dalam upaya utuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia salah satunya adalah 

mencerdasakan kehidupan bangsa, yang diamanatkan dalam pembukaan 

UUD 1945 pada alinea ke empat. Pada isu global peningkatan pendidikan 

terus disuarakan, salah satunya adalah program sistem pembangunan SDGs 

(Sustainable Depelopment Goals), pengganti program MDGs (Milenium 

Depelopment Goals). Salah satu tujuannya adalah “menjamin pendidikan 

yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur 

hidup bagi semua orang”.  

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen 

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisitem 

Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Pada pasal 11, UU No 20 Tahun 2003, 

yang menyatakan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna 
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terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh 

sampai dengan lima belas tahun.  

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak bisa bekerja 

tanpa sebuah pijakan dasar kebijakan yang legal. Kekuasaan pemerintahan 

yang diemban terdiri dari berbagai urusan pemerintahan, dalam hal ini seperti 

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan 

pemerintahan umum. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud 

“Pelayanan Dasar”adalah: “Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 

dasar warga Negara, yang meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) 

pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat; dan (f) sosial. Luasnya cakupan pelayanan dasar tersebut yang 

membutuhkan pengkajian secara mendalam, maka fokus yang akan dikaji 

pada pelayanan dasar ini pada urusan pendidikan”.  

Penguatan kualitas pendidikan akan menentukan maju tidaknya suatu 

bangsa. Maka mutu pendidikan nasional tidak dapat terlepas dari 

ketersediaan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang layak, 

memadai, dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri serta peserta didik 

(murid) yang berkualitas.  Urusan pendidikan tersebut merupakan fokus dari 

kajian ini, hal itu berkaitan dengan urusan pemerintahan kongruen pada 

kewenangan urusan wajib yang bersentuhan dengan pelayanan dasar. 

Fenomena permasalahan pelayanan dasar hingga saat ini masih menjadi 

pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah baik pusat maupun 
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pemerintah daerah demi terwujudnya kesejahteran masyarakat yang adil dan 

beradab. 

Kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini menempati urutan ke 57 dari 

total 65 negara, hal tersebut menurut World Education Ranking yang 

diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

dalam Portal Pendidikan Indonesia atau edupost.id (2016). Peringkat tersebut 

dinilai berdasarakan segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan 

(Portal Pendidikan Indonesia: http://edupost.id. diakses 4 Maret 2017). Dari 

peringkat tersebut Indonesia masih harus berjuang keras untuk terus 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Upaya pemerintah sebenarnya 

tidak bisa ditampikan, karena telah melakukan berbagai usaha yang 

berkaitan dengan meningkatakan kualitas pendidikan. Salah satu upayanya 

dengan menambah dan mengembangkan fasilitas sekolah untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan pendidikan yang bermutu. 

Dalam pembagian urusan penyelenggaraan pendidikan oleh 

pemerintahan berdasarakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 hingga saat 

ini masih dalam penyesuaian sesuai kewenangan yang berlaku. Berdasarakan 

UU tersebut bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan 

pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, beserta 

penetapan kurikulum muatan lokalnya. Selain itu Pemerintah Provinsi 

berwenanga melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 

lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Selanjutnya 

pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan 

pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan informal, beserta 
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penetapan kurikulum muatan lokalnya. Kemudian, berewenaang melakukan 

pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah 

kabupaten/kota.  

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sudah secara tegas 

disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 31 bahwa Negara memprioritaskan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Dengan besarnya anggaran pendidikan tersebut, sebenarnya banyak harapan 

masyarakat khususnya para murid dan para orang tua bisa meningkatkan 

mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Namun jika melihat kondisi 

kenyataannya di lapangan, masih ada sekolah-sekolah yang terbengkalai 

tidak terurus dan rusak.  

Pembiayaan dalam urusan pendidikan (di luar transfer daerah) di 

Provinsi Banten, berdasarakan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud 

pada tahun 2016, mencapai Rp. 396,35 miliyar atau lima koma tujuh persen 

(5,7%) dari total APBD Banten. Jadi persentase anggaran urusan pendidikan 

dalam APBD (di luar transfer daerah) untuk Provinsi Banten setara dengan 

Rp. 196.000 per siswa per tahun. Meski lebih tinggi persentasenya dibanding 

Tahun 2015 yang hanya empat koma empat persen (4,4%). Hal tersebut 

Banten berada di posisi ke 14 atau masih di bawah 13 daerah provinsi lain di 

Indonesia yang berada di atasnya termasuk DKI Jakarta yang tertinggi. 

Artinya amanat UUD 1945 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus 

direalisasikan dengan konsisiten oleh pemerintah daerah di Banten. Sementara 
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itu, dana BOS (biaya oprasional sekolah) Provinsi Banten yaitu sebesar Rp. 

1.905,30 triliun (Kemendikbud: http://npd.data.kemdikbud.go.id, diakses 5 

Maret 2017). 

 

       Sumber: Kemedikbud: http://npd.data.kemdikbud.go.id diakses 5 Maret 2017 

Gambar 1.1 Persentase Anggaran Urusan Pendidikan dalam APBD 

(di luar Transfer) 

Standar pembiayaan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 

No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa 

standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan 

biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan tersebut meliputi biaya 

penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan 

http://npd.data.kemdikbud.go.id/
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modal kerja tetap. Selanjutnya biaya personal ini meliputi biaya pendidikan 

yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses 

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Kemudian biaya operasi 

satuan pendidikan terdiri dari : (a) gaji pendidik dan tenaga kependidikan 

serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan 

pendidikan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa 

daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 

lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.  

Penyelenggaraan pendidikan secara tegas juga diatura dalam 

Peraturan Pemerintah No 66 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

Disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan pengaturan 

kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh 

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara 

pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan. Pengaturan 

tersebut agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.  

Kualitas pendidikan penduduk Banten sepanjang periode 2013-2015 

cukup mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari meningkatnya 

rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase 

penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai 

8,3 tahun dan 5,8 persen pada tahun 2015. Bahkan, kualitas penduduk Banten 

ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan 

APT hanya 7,8 tahun dan 5,6 persen. Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah 



Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni 
(APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten 

2018 

 

| 8  

 

(APS) di Banten untuk kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian 

lebih dari semua pihak. Halini karena dengan nilai APS yang hanya 66,73 

persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk Banten usia 16-18 tahun, yang 

pada tahun 2015 tidak  bersekolah lagi (BPS Provinsi Banten, 2016).  

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Banten, salah satu 

indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS). Berdasarkan data BPS 

Banten (2017), terlihat bahwa  RKS SMA/SMK/MI mengalami penurunan di 

Tahun 2016. Berarti, ketersediaan gedung sekolahnya meningkat melebihi 

pertambahan penduduk usia sekolah. Sementara untuk gedung sekolah 

SD/MI, peningkatannya sedikit di bawah pertambahan penduduk usia 

sekolahnya. 

 

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017) 

Gambar 1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah di Banten 2015 - 2016 

Permasalahan pendidikan di Banten merujuk pada data-data di atas, 

bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Banten dipandang 

masih perlu dituntaskan. Menurut data publikasi Kemnddikbud Tahun Ajar 
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2016/2017 bahwa jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di Banten ada 

sebanyak 35.834 ruang, dalam kondisi baik sebanyak 11.343 ruang, sementara 

itu dalam kondisi rusak ringan ada 19.530 ruang, rusak sedang 1.726 ruang, 

rusak berat 1.785 ruang, dan rusak total 1.450 ruang. Kemudian, data ruang 

sekolah pada tingkat Sekolah Mengenah Pertama (SMP) berjumlah 13.405 

ruang, kondisinya baik 4.885 ruang, rusak ringan 6.824 ruang, rusak sedang 

690 ruang, eusak berat 562, dan rusak total 444 ruang. Selanjutnya data 

ruang sekolah pada tingkat Sekolah Mengenah Atas (SMA) ada sebanyak 

5.405 ruang, dalam kondisi baik 2.668 ruang, rusak ringan 2.316 ruang, rusak 

sedang 212 ruang, rusak berat 122 ruang, dan rusak total 87 ruang. Data 

Terakhir yaitu kondisi ruang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 

6.476 ruang, dalam kondisi baik sebanyak 2.644 ruang, rusak riangan 3.346 

ruang, rusak sedang 203 ruang, rusak berat 83 ruang, dan rusak total 200 

ruang (Kemendikbud: http://publikasi.data.kemdikbud.go.id, diakses 5 Maret 

2017).  

Merujuk pada kondisi dan fenomena pada latar belakang di atas, perlu 

dilakukan penelitian untuk mengatahui strategi peningkatan Angka 

Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan Tingkat Menengah di 

Provinsi Banten Provinsi Banten. Hal tersebut dengan mengacu pada UUD 

1945 Pasal 31, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 

2005, dan PP No. 66 Tahun 2010.  

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  
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1. Bagaimana gambaran Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang 

pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten  

2. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam rangka upaya peningkatan 

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan Tingkat 

Menengah di Provinsi Banten.  

3. Bagaimana strategi yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Banten 

dalam rangka upaya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk 

jenjang pendidikan Tingkat Menengah. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan kegiatan penelitian ini yaitu:  

1. Menyajikan profil Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan 

Tingkat Menengah di Provinsi Banten.  

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam rangka upaya 

peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan 

Tingkat Menengah di Provinsi Banten.  

3. Melakukan strategi yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Banten 

dalam rangka upaya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada 

jenjang pendidikan Tingkat Menengah. 

1.4. Sasaran  

Sasaran dari kegiatan penelitian ini adalah mendorong peningkatan 

angka partisipasi murni untuk jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas.   

1.5 Keluaran yang Diharapkan  

Keluaran (output) yang diharapkan dalam kegiatan penelitian ini yaitu: 
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1. Tersusunnya dokumen kajian kebijakan daerah provinsi Banten tentang 

upaya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang 

pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten.  

2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah provinsi Banten untuk 

rencana strategi peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk 

jenjang pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten. 

1.6. Ruang Lingkup 

1.6.1.  Ruang Lingkup Kegiatan 

Cakupan dari pelaksanaan Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi 

Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten ini 

antara lain: 

a. Rapat Pembahasan Proposal   

b. Rapat yang dilakukan untuk membahas proposal yang diajukan oleh 

tim peneliti disertai masukan dari narasumber, pakar dan peserta.  

c. Pengumpulan dan Analisis Data  

d. Pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian  

e. Rapat Pembahasan Laporan Antara Kajian   

f. Rapat yang dilakukan untuk membahas laporan antara yang diajukan 

oleh tim peneliti disertai masukan dari narasumber, pakar dan peserta.  

g. Rapat Pembahasan Draft Laporan Akhir Kajian  

h. Rapat yang dilakukan untuk membahas  laporan akhir yang dibuat 

oleh tim peneliti disertai masukan dari narasumber, pakar, dan peserta.  
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1.6.2. Ruang Lingkup Wilayah 

Kegiatan Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni 

(APM) jenjang pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten ini akan 

dilaksanakan pada wilayah Provinsi Banten khususnya yang menjadi 

kewenangan provinsi Banten dan selanjutnya hasil kajian ini disampaikan 

kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Banten. 
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Bab ini menguraikan berbagai leteratur teoritis tentang angka partisipasi 

murni (APM) dan leteratur empiris yang relevan. Konsep teoritis meliputi meliputi 

dasar-dasar teoritis dari faktor penentu terhadap angka partisipasi pendidikan. 

Sedangkan tinjauan literatur empiris meneliti studi empiris sebelumnya pada faktor-

faktor penentu untuk angka partisipasi pendidikan. Di samping itu, pada bagian ini 

akan juga dibahas tentang kerangka pikir penelitian dan pengajuan hipotesis 

penelitian. Pada akhir bab ini diakhiri dengan simpulan dari ulasan atau tinjauan 

literatur. 

2.1 Sistem Pendidikan Nasional 

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara”. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “Pendidikan 

nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 

agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman”. 

Sistem pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan terpadu dari 

semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk 

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

 

BAB 1. Pendahuluan 
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mengusahakan tercapainya tujuan nasional pendidikan. Tujuan nasional 

pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, sistem pendidikan telah dilengkapi 

dengan berbagai perangkat sistem yang langsung dapat memberikan peran 

dalam pengembangan sumber daya manusia. Sistem pendidikan memiliki 

bagian-bagian sistem yang terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia meliputi jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan.  Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan 

informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya yang diselenggarakan 

dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. 

Sedangkan jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun jenis pendidikan mencakup 

pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat. Sedangkan Pendidikan menengah merupakan lanjutan 

pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah 

umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 
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Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 

sederajat. Adapun pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, 

atau universitas. 

Di Indonesia pengelolaan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah 

atau sering disebut dengan sekolah publik (negeri) dan sekolah swasta (domestik 

dan asing). Hampir semua anak usia 6 -12 tahun telah memasuki sekolah-sekolah 

dasar negeri, tetapi persentase anak yang masuk sekolah-sekolah swasta lebih 

besar di tingkat menengah dan tinggi. Dari segi kualitas, tidak ada konsensus 

khusus bahwa sekolah negeri lebih unggul dibandingkan sekolah swasta. Namun, 

beberapa peneliti mengklaim bahwa sekolah-sekolah negeri menyediakan 

kualitas pendidikan yang lebih baik (Lanjouw et al 2001;. Newhouse dan Beegle 

2006).  

2.2 Pendidikan sebagai Barang Publik Tidak Murni 

Pada teori ekonomi publik, pendidikan merupakan salah satu bagian dari 

barang publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena ada 

indikasi kegagalan pasar pada sektor pendidikan, sama halnya kesehatan. Rosen 

(2008) mengemukakan bahwa dalam pendidikan terdapat indikasi kegagalan 

pasar yang disebabkan oleh keberadaan eksternalitas. Eksternalitas dalam 

pendidikan ini dihubungkan dengan adanya keuntungan suatu negara jika 

memiliki rakyat yang terdidik. Keberadaan rakyat terdidik memungkinkan suatu 

negara untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan pada akhirnya akan 

meningkatkan produktivitas.  
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Pendidikan sebagai barang publik dapat diartikan bahwa ketersediaannya 

dijamin oleh pemerintah. Jaminan pemerintah atas ketersediaan pendidikan bisa 

melalui berbagai bentuk misalnya, berupa penyediaan sarana dan prasarana 

maupun berupa penyediaan pembiayaan seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz 

(2000) bahwa pendidikan dikatakan sebagai barang publik bukan karena 

keharusan pemerintah dalam memproduksinya tetapi keharusan pemerintah 

dalam membiayainya. Keharusan pemerintah dalam membiayai ini diakrenakan 

tidak adanya lembaga keuangan atau private lender yang bersedia memberikan 

pinjaman untuk membiayai pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu 

alasan mendasar tentang pentingnya bantuan public dalam pembiayaan 

pendidikan. Rosen (2008) menambahkan bahwa sangat sulit menyediakan 

jaminan atas pinjaman untuk investasi modal manusia yang akan digunakan 

masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya.  

Lebih lanjut Stiglitz (2000) menyatakan bahwa kebanyakan orang tua 

memandang bahwa pengeluaran mereka untuk pendidikan anaknya pada 

tingkat pendidikan dasar dan menengah sifatnya berupa kerelaan (altruistically), 

tetapi ada juga sebagaian orang tua yang tidak memiliki pendangan demikian. 

Jika pembiayaan pendidikan dijalankan dengan mekanisme atas biaya sendiri 

(privately financed), maka akan ada siswa tidak menerima pendidikan dengan 

cukup, yakni mereka yang orang tuanya memandang bahwa pengeluaran 

untuk pendidikan bukanlah semata-mata karena kerelaan. Jadi dasar pemikiran 

atas bantuan publik terhadap pendidikan adalah adanya keyakinan bahwa 

akses anak-anak untuk pendidikan tidak harus tergantung pada kemampuan 

finansial orang tua atau pengorbanan yang dimiliki oleh orang tuanya karena 

pendidikan memiliki eksternalitas positif bagi masyarakat.  
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Dengan demikian barang publik yang dibutuhkan dalam pembiayaan 

pendidikan terutama untuk pendidikan dasar dan menengah, sementara 

pendidikan tinggi melalui extensive financial support. Meskipun pendidikan 

termasuk salah satu barang publik yang diakibatkan dengan adanya 

eksternalitas, tingkat kemurnian barang publik sudah berkurang jika dilihat 

berdasarkan cirinya yang non-rivalry dan non-excludable. Rosen (2008) yang 

mengemukakan bahwa jika ditinjau dari barang publik yang non-rivalry dan 

non-excludable, pendidikan tidak sesuai dengan kedua cirri tersebut. Ada 

persaingan dalam berkonsumsi misalnya kenaikan jumlah siswa menyebabkan 

masing-masing siswa mendapat perhatian secara individual yang kurang dari 

gurunya, kelas menjadi ramai, dan adanya kesulitan-kesulitan lain untuk 

mendapatkan sumber daya pendidikan. Tidak seperti barang yang non-rival 

yang bebas biaya marginal. Pada pendidikan ada tambahan biaya untuk setiap 

tambahan konsumen. Pendidikan juga tidak bersifat non-excludable karena 

seseorang dapat dengan mudah mencegah seorang siswa untuk mendapatkan 

jasa yang disediakan oleh sekolah. Jadi pendidikan pada dasarnya adalah barang 

privat yang memperbaiki kesejahteraan siswanya dengan mempertinggi 

kemampuan mereka untuk mendapatkan mata pencaharian.   

Sebagai barang publik tidak murni, muncul beberapa pendapat mengenai 

investasi pemerintah dalam pendidikan. Investasi pemerintah dalam pendidikan 

atas pertimbangan besarnya manfaat yang dihasilkan pendidikan baik manfaat 

individual maupun manfaat sosial.  Menurut Todaro dan Smith (2006) manfaat 

individual merupakan kecenderungan bagi seorang siswa yang lebih terdidik 

atau mendapatkan pekerjaan lebih baik pada sektor moderen di masa yang 

akan datang. Sedangkan manfaat sosial merupakan manfaat dari pendidikan 

bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara Rosen (2006) berpendapat 
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bahwa manfaat sosial berupa eksternalitas positif dari pendidikan yang 

diwujudkan dalam bentuk pemberian perspektif pemilih untuk mendasari pilihan 

politik mereka. Jadi manfaat sosial dari pendidikan dapat berbeda-beda pada 

setiap jenjangnya.  

2.3 Konsep dan Indikator Partisipasi Pendidikan 

2.3.1 Konsep Partisipasi Pendidikan 

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila 

dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris 

“participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echols & 

Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok 

masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan 

maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, 

waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil -hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46). Pengertian tentang 

partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi, (2001: 201-202) dimana 

partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan 

kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan 

pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti 

bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, 

membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.  

Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari 

keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi 

dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) 

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 
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38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara 

keterlibatannya, yaitu:  

a. Partisipasi Langsung  

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu 

dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat 

mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan 

keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.  

b. Partisipasi tidak langsung  

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. 

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti D (2011: 61-63) membedakan 

patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan 

keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam 

pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok rumah 

tangga/msyarakat dalam pencapaian tujuan pendidikan dan adanya 

pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. 

2.3.2  Indikator Partisipasi Pendidikan 

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu 

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya 

mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. 

Perbedaan diantara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" di 

setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia 

yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang 

pendidikan. 
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Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut 

memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran 

yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah 

murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di 

setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat 

diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut 

dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah 

yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta 

peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak 

berubah atau malah semakin rendah. 

Rasio partisipasi pendidikan untuk berbagai tingkat pendidikan 

digunakan sebagai indikator pembangunan manusia pada tahap awal (Levine 

dan Zervos, 1993). Yang paling umum digunakan untuk mengukur pemerataan 

pendidikan adalah tingkat partisipasi pendidikan dasar, angka partisipasi 

sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah. Untuk mengukur 

pemerataan pendidikan, Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia tidak hanya 

menggunakan angka partisipasi sekolah (APS) tetapi juga menghitung angka 

partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) pada berbagai 

jenjang pendidikan. Namun, rasio partisipasi pendidikan hanya mengukur akses 

pendidikan masyarakat dan tidak menunjukkan tingkat pencapaian atau 

perolehan pendidikan kumulatif. Oleh karena itu, ukuran-ukuran tersebut 

kurang tepat jika digunakan untuk model pertumbuhan. Selain itu, rasio 

partisipasi pendidikan tidak mencerminkan stok modal manusia (Thomas et al, 

2000). 
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Untuk mengatasi kelemahan indikator ini, UNESCO (1996) melengkapi 

kelemahan APS, APK, maupun APM sebagai indikator pemerataan pendidikan 

dengan menggunakan rasio partisipasi kelas berdasarkan distribusi persentase 

siswa menurut kelas dalam sistem sekolah tertentu. Castello dan Domenech, 

(2002) menyatakan bahwa kelebihan indikator ini adalah: Pertama, rasio 

partisipasi kelas dapat menangkap secara detail tentang kinerja siswa. Kedua,  

tingkat rata-rata pencapaian tidak mempengaruhi rasio partisipasi kelas. 

Namun, data tidak mencerminkan penduduk usia kerja sehingga jeda waktu di 

mana siswa di tingkat dasar akan masuk sebagai angkatan kerja setelah lag 

usia  5 sampai 15 tahun (Frankema dan Bolt, 2006). 

Untuk menghitung rasio partisipasi pendidikan menengah adalah: 

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS). 

Angka partisipasi sekolah menengah merupakan proporsi anak sekolah 

pada usia jenjang pendidikan menengah dalam kelompok usia yang sesuai 

dengan jejang pendidikan menengah. Adapun rumus untuk menghitung APS 

adalah sebagai berikut: 

 .. (2.1) 

b. Angka Partisipasi Kasar (APK). 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah adalah rasio jumlah 

siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan 

menengah terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan 

jenjang pendidikan menengah. APK menunjukkan tingkat partisipasi 

penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan 

indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia 

sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Adapun rumus untuk 

menghitung APK adalah sebagai berikut: 
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  ………   (2.2) 

c. Angka Partisipasi Murni (APM). 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang 

berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang 

sama. APM Sekolah Menengah menunjukkan partisipasi sekolah penduduk 

usia sekolah di tingkat pendidikan menengah. Seperti APK, APM juga 

merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang 

pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya 

serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok 

usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. 

Adapun rumus untuk menghitung APM adalah sebagai berikut: 

  …  (2.3) 

Keterangan: • Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 

16 – 18 tahun 

2.4 Studi Terdahulu 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang studi yang dilakukan sebelumnya dan 

menjadi rujukan dalam Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) 

pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten.  

Sementara itu Patrinos and Psacharopoulos (1997) mencoba menganalisis 

dampak penduduk asli, jumlah saudara kandung, kegiatan saudara dan struktur 

umur saudara terhadap kegiatan kemajuan sekolah dan non-sekolah anak. Analisis 

ini didasarkan pada data Standar Hidup Survey Peru tahun 1991. Ada 2 hal yang 

menjadi fokus kajian ini, yaitu kemajuan sekolah yang diukur dengan distorsi rata-

rata usia-kelas dan probabilitas bahwa siswa yang sekolah sambil bekerja. Dalam 

model permintaan rumah tangga sederhana, tingkat progres sekolah adalah fungsi 
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dari individu, rumah tangga dan faktor demografi. Jumlah sampel adalah 2.741 anak 

usia antara 7 – 18 tahun, dengan rincian jumlah anak sebanyak 2.478 atau 90% anak 

yang sekolah dan 262 atau (10%) anak yang tidak sekolah. Sampel anak yang 

belajar sambil bekerja sebanyak 16% atau 372, sedangkan anak yang bekerja tanpa 

sekolah 102 atau 39% dari 262 anak dan 160 atau 61% sampel anak yang tidak 

sekolah dan tidak bekerja. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran keluarga dan saudara kandung 

merupakan variabel penting yang mempengaruhi progres sekolah. Namun, analisis 

juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kegiatan saudara kandung. 

Jumlah saudara kandung tidak sekolah terbukti menjadi variabel kontrol penting. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui hubungan antara jumlah 

saudara kandung, kegiatan dan struktur usia mereka. Dengan kata lain, ada upaya 

yang harus dilakukan untuk menemukan cara memperhitungkan "efek siklus hidup" 

dari seseorang saudara terhadap perolehan dan kinerja sekolah dan partisipasi anak 

dalam bekerja. Analisis juga menunjukkan bahwa struktur umur saudara kandung 

adalah penting, tetapi dalam hubungannya dengan kegiatan mereka. Artinya, 

memiliki jumlah adik-adik banyak berarti pendidikan berkurang, serta terjadi distorsi 

lama di kelas dan menjadi pekerja anak. 

Studi lain yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi dan performen pendidikan adalah Zimmerman (2001) di Bulgaria. Model 

yang digunakan adalh regresi probit menurut usia, yaitu partisipasi sekolah usia 7 – 10 

tahun, usia 11 – 14 tahun, dan usia 15 – 17 tahun. Zimmerman menggunakan data 

Bulgarian Integrated Household Survey tahun 1995, dengan jumlah sampel sebanyak 

342 anak  usia 7 -10 tahun, 366 anak usia 11 – 14 tahun, dan 280 anak usia 15 – 17 

tahun. Hasil estimasi model Probit menunjukkan bahwa usia, jumlah saudara 

kandung, dan wilayah perkotaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
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partisipasi pendidikan usia 7 – 10 tahun dan usia 15 – 17 tahun, tetapi tidak untuk usia 

11 – 14 tahun. Sedangkan tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap partisipipasi pendidikan anak usia 7 – 10 tahun, tetpai tidak pada 

usia 11 – 14 tahun dan usia 15 – 17 tahun.  

Pendidikan ibu lebih berpangaruh pada partisipasi pendidikan anak usia 11 – 

14 tahun dan usia 15 – 17 tahun, sedangkan tingkat pendapatan orang tua yang 

diukur dengan tingkat pendapatan permanen per bulan hanya berpengaruh pada 

tingkat partisipasi pendidikan anak usia 15 – 17 tahun. Hal ini menujukkan bahwa 

pendapatan yang diterima oleh orang tua berperan penting dalam keputusan anak 

untuk melajukan sekolah ke tingkat SMA/sederajat, demikian juga pendidikan ibu, 

semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, akan menentukan pencapaian pendidikan 

anaknya. Orang miskin di Bulgaria cenderung tidak menyekolahkan anaknya di 

SMA/sederajat dibandingkan dengan orang kaya dan cenderung memiliki tingkat 

kegagalan sekolah yang lebih tinggi.  

Studi tentang pengaruh pendapatan orang tua terhadap pendidikan anaknya 

juga dilakukan Maurin (2002). Pengukuran variabel bebas pendapatan orang-tua 

dan kakek-nenek menggunakan pendapatan upah atau non upah yang bekerja di 

industry manufaktur atau non manufaktur, sehingga variabel pendapatan diset 

menjadi variabel boneka (dummy). Untuk kepentingan analisa variabel pendapatan 

dikelompokkan menjadi 4 kategori untuk pekerjaan bapak dan kakek, yaitu  (a) 

jabatan di manufaktur / upah-pendapatan yang sesuai dengan keahlian  insinyur, 

teknisi, mandor, terampil / pekerja kasar, (b) poisisi pembuatan / non-upah-

pendapatan (pengrajin dan petani), (c) posisi non-manufaktur / non-pencari nafkah 

(semua non-upah-penerima), (d) non-manufaktur / penerima upah (semua penerima 

upah lainnya). Selanjutnya status pekerjaan orang tua tersebut dikelompokkan 

menjadi 5 kuintil.  
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Variabel bebas berikunya adalah gender (laki-laki atau perempuan), jumlah 

saudara kandung (tidak punya atau satu dan dua atau lebih), serta struktur atau 

urutan kelahiran saudara kandung. Sedangkan variabel terikat yang digunakan 

adalah kemungkinan tinggal kelas (mengulang) di sekolah dasar. Data yang 

digunakan adalah data survey dari keadaan rumah tangga oleh Institut Nasional 

Statistik dan Studi Ekonomi di Prancis pada bulan Januari, Mei, dan Oktober 1997 

terhadap sampel rumah tangga sebanyak 3.000 rumah tangga, sedangkan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 592 anak sekolah dasar. Hasil 

penelitian menujukkan bahwa tingkat pengulangan kelas di Sekolah Dasar rata-rata 

21,1% dari total observasi sebanyak 592 siswa. Tingkat persentase pengulangan anak 

dari orang tua yang memiliki tingkat pendapatan kuintil 1 (K1) terendah adalah 

hampir tiga kali lebih besar dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga di 

kuintil teratas (keluarga kaya).  

Hasil estimasi model ekonometrik OLS maupun GMM menunjukkan bahwa 

pendapatan berpengaruh tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan variabel gender 

terhadap tingkat kemungkinan pengulangan kelas di sekolah dasar. Hasil ini tentu 

mengkonfirmasi dari data statistik dasar sebelumnya. Sementara itu, jika 

memasukkan tingkat pendidikan Bapak, maka menghasilakan pengeruh yang 

negatif dan tidak signifikan terhadap kemungkinan tinggal kelas. Sedangkan tingkat   

pendidikan memiliki pengaruh yang positif tetapi relatif lemah secara statistik 

terhadap kemungkinan tinggal kelas.     

Hasil etimasi status sosial ekonomi kakek dengan menggunakan model probit 

pada persamaan pertama menujukkan semakin besar tingkat sosial ekonomi kakek, 

maka semakin rendah risiko milik keluarga berpenghasilan rendah. Persamaan 

kedua menegaskan bahwa efek kemiskinan orang tua secara parametrik adalah 

lima kali lebih besar dari efek jenis kelamin (perbedaan antara perempuan dan laki-
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laki [1,63/0,33], yang berarti bahwa dampak kemiskinan dapat meningkatkan 

kemungkinan tinggal kelas sekitar 35 poin). Sedangkan jika menambahkan status 

pekerjaan bapak, maka efek pendapatan tetap berpengaruh secara signifikan dan 

besar terhadap anak-anak tinggal kelas kembali. Terakhir, jika semua variabel bebas 

dimasukkan, maka tingkat pendapatan orang tua, jumlah saudara kandung, dan 

tanggal kelahiran tidak berpengaruh secara signfikan terhadap tingkat pengulangan 

kelas di sekolah dasar.  

Studi lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi 

pendidikan adalah Suryadarma, Suryahadi, dan Sumarto (2006) di Indonesia.  

Variabel yang digunakan dalam studi ini adalah Tingkat melanjutkan SMP ke SMA, 

tingkat partisipasi sekolah SMP/SMA/sederajat, karakteristik individu (usia, status 

pekerjaan, dan gender), karakteristik rumah tangga (log pengeluaran 

perkapita/bulan, agama, pendidikan orang tua), karakateristik masyarakat 

(wilayah, jalan raya, pasar, tingkat pengangguran), dan karakteristik sekolah (jumlah 

sekolah SMP, rasio guru-siswa). Data yang digunakan berupa data Susenas, Sakernas, 

IFLS, serta data Potensi Desa (Podes) sedangkan model yang digunakan adalah 

model regresi probit.  

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat tiga variabel bebas yang 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi pendidikan menengah. Variabel 

tingkat kesejahteraan rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap rendahnya 

partisipasi pendidikan. Sedangkan anak dari keluarga muslim memiliki probilitas 

siginifikan mengurangi rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, serta anak 

perempuan mempunyai peluang yang signifikan untuk melanjutkan ke sekolah 

SMA/SMK. Di samping itu, membangun lebih banyak sekolah berpeluang mendorong 

anak-anak untuk melanjutkan ke sekolah menengah. Akhirnya, kesempatan kerja 
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yang lebih tinggi di masyarakat berdampak negatif terhadap kelanjutan sekolah 

anak-anak di sekolah menengah pertama. 

Garnier dan Schafer (2006) secara khusus mengkaji dampak gender dan 

agama terhadap pemerataan pendidikan di Sub-Sahara Afrika. Obyek studi adalah 

negara-negara Afrika bekas jajahan Inggris dan jajahan Perancis setelah 

kemerdekaan. Studi ini menggunakan data panel sebanyak 28 negara Sub-Sahara 

Afrika dari tahun 1970 – 2000. Setiap negara dikumpulkan data partisipasi 

pendidikan dan variabel independen utama selama tujuh periode lima tahunan. 

Variabel yang digunakan adalah APK Sekolah Dasar dan APM (menurut jenis 

kelamin) sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebasnya adalah GDP 

perkapita, INGO, rasio guru-siswa, penegluaran pemerintah untuk pendidikan, serta 

persentase Penduduk Muslim. Garnier dan Schafer (2006) menggunakan Prais-

Winston Model atau model regresi data panel dengan koreksi standar kesalahan.  

Hasil estimasi model 1 dengan memasukkan 30 periode dan model 2 – 3 menset 

data 15 tahunan. Model 1, 2, dan 3 menghasilkan temuan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendidikan. 

Persentase Muslim dalam suatu negara tidak signifikan mempengaruhi peningkatan 

pemerataan partisipasi pendidikan. Selanjunnya peneliti, melakukan estimasi dengan 

model derjat pertama untuk mengetahui lebih lanjut peran Agama dan gender 

terhadap partisipasi pendidikan. Pada periode 1970 – 1985, Francohpone non-Muslim 

dan Francophone Muslim berpengaruh negatif signifikan terhadap partisipasi 

pendidikan. Namun,   Francophone Muslim lebih besar pengaruhnya dibandingkan 

Francophone non-Muslim, baik ketika diestimasi menurut gender maupun secara 

keseluruhan. Sementara, untuk negara non- Muslim, anak perempuan lebih 

berpengaruh dalam meningkatkan pemerataan pendidikan dibandingkan dengan 
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laki-laki. Sedangkan, di negara Muslim, anak laki-laki lebih banyak sekolah 

dibandingkan dengan anak perempuan.  

Sementara itu pada periode 1985 – 2000, hanya anak perempuan Muslim yang 

berperan meningkatkan partisipasi pendidikan dan non-Muslim berpengaruh postif 

dan signifikan terhadap perumbahan partisipasi pendidikan, dimana laki-laki non 

muslim lebih berpengaruh dibandingkan dengan non-Muslim perempuan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Agama mempunyai peran penting dalam meningkatkan 

pemerataan pendidikan di negara-negara Sub-Sahara Afrika, meskipun penelitian ini 

belum menghasilkan temuan yang konsisten. Namun, penelitian ini dapat 

memberikan gambaran dan penjelasan tentang pentingnya agama dan gender 

dalam pemerataan pendidikan suatu negara.  Hasil studi   Garnier dan Schafer ini 

melengkapi studi yang dilakukan Ravallion dan Wodon (2000) dan Borooah dan Iyer 

(2005). 

Selain agama, gender, pendapatan dan pendidikan orang tua, faktor etnis juga 

berperan penting dalam pmerataan pendidikan. Hazans, Trapeznikova, Rastrigina 

(2008) menggunakan data Living Conditions Survey NORBALT II dari tiga negara 

Baltik  tahun 1999 dan Labor Force Survey (LFS) Estonia (2001 dan 2004), Latvia 

(2002 dan 2004), dan Lithuania (2002 dan 2003). Jumlah sampel masing negara 

adalah Estonia sebanyak 4.000 rumah tangga, Latvia sebanyak 3.000 rumah 

tangga, dan Lithuania sebanyak 3.000 rumah tangga.  Untuk melihat pengaruh 

variabel tingkat pendidikan orang tua, usia, pendapatan orang tua, residential, dan 

etnis terhadap partisipasi pendidikan SD – PT menggunanakan model reduced form 

probit model.   

 Hasill temuan penelitian Hazans, Trapeznikova, Rastrigina (2008) menunjukkan 

bahwa etnis minorotas berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap pertisipasi 

pendidikan tinggi. Pendidikan orang tua berpengaruh kuat terhadap kecenderungan 
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melanjutkan ke pendidikan tinggi sebelum dan sesudah masa uni-Soviet; Jika 

didekomposisi tingkat negara, bahwa kelompok minoritas di Lithuania dan Estonia 

cukup memperoleh pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan Latvia. Studi ini 

mendukung studi-studi sebelumnya yang membahas tentang penting etnis dalam 

peningkatan pemerataan pendidikan di beberapa negara, diantaranya adalah Gang 

(1996, Jerman), Cameron dan Hekman (2001, US), Gang dan Zimmermann (2000; 

Jerman), Kartu et. al (2000; US) Bauer dan Riphahn (2006; Swiss), Colding (2006, 

Denmark). 

Menurut Hayden dan Carpenter (1990), tiga konseptual pendekatan dapat 

diidentifikasi untuk menangkap penentu akses terhadap pendidikan tinggi: model 

ekonomis, sosiologis model, dan model psikologis. Dari sudut ekonomi melihat, 

keputusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dipengaruhi oleh pengembalian 

investasi dalam pendidikan tinggi. Permintaan untuk pendidikan tinggi meningkat 

saat tingkat nilai balik pendidikan lebih besar dari return dari peluang investasi 

lainnya. Ada banyak penelitian yang menganalisis permintaan pendidikan tinggi 

dengan pendekatan ini (Handa dan Skolnik 1975; Mingat dan Eicher 1982; Manski dan 

Wise 1983; Post 1990; Jiménez dan Salas-Velasco 2000). Hipotesis Teori Modal Manusia 

menyatakan bahwa penerimaan pendidikan memungkinkan seorang individu untuk 

mengakumulasi modal manusia dan menentukan meningkatkan produktivitas 

individu, yang mampu meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang. Hal 

ini mungkin kurang penting bagi seorang individu apakah pendapatan masa depan 

yang lebih tinggi disebabkan oleh peningkatan produktivitas atau pendidikan 

sebagai sinyal dari kemampuan individu dalam pasar tenaga kerja (Spence 1973). 

Selain itu, Jiménez dan Salas-Velasco (2000) berpendapat perlu mempertimbangkan 

motif konsumsi, serta perspektif kerja, dalam model permintaan pendidikan.  
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Sebagian besar penelitian ekonomi berdasarkan karakteristik individu 

menunjukkan pentingnya faktor-faktor latar belakang keluarga. Sudah banyak 

dilaporkan bahwa tingkat pendidikan orang tua dan,  tingkat pendapatan keluarga 

yang lebih rendah, memiliki pengaruh yang kuat terhadap permintaan pendidikan 

tinggi (Psacharopoulos dan Soumelis 1979; Manski dan Wise 1983; Kodde dan Ritzen 

1988; Burnhill, Garner dan McPherson 1990; Hayden dan Carpenter 1990; Nakamura 

1993; Menon 1998; Albert 2000). Selain itu, tingkat pendidikan orang tua berkaitan 

dengan pilihan anak untuk jenis dan jenjang pendidikan tinggi (Budria 2006). 

Menurut Becker (1981), keluarga berinvestasi dalam pendidikan anak, tetapi 

terhambat oleh sumber daya ekonomi dan pendidikan keluarganya. Mereka 

berinvestasi jika mereka memiliki sumber daya untuk dibelanjakan. Yang lebih 

penting lagi, signikansi faktor-faktor ini berlaku untuk negara-negara maju seperti 

Amerika Serikat dan negara-negara sedang berkembang dengan budaya dan / atau 

struktur ekonomi yang berbeda (Post 1990; Li dan Min 2001). Semenatara itu, 

karakteristik individu seperti kemampuan akademik telah dilaporkan memiliki 

pengaruh yang sangat kuat. Faktor psikologis/individu, kemampuan siswa umumnya 

diteliti dan sering menjadi penentu utama dari aspirasi pendidikan siswa (Kodde dan 

Ritzen 1988). Persepsi dan sikap mahasiswa terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan 

terbukti sangat penting (Psacharopoulos dan Soumelis 1979; Jiménez dan Salas-Velasco 

2000). Disamping itu, variabel demografi seperti jenis kelamin, ras, dan etnis juga 

dapat berdampak keputusan untuk masuk pendidikan tinggi.  

Blau dan Duncan (1967) berpendapat dari sudut pandang sosiologis, latar 

belakang keluarga yang juga signifikan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah 

hubungan antara asal sosial siswa seperti sarana rumah, struktur keluarga, etnis, 

wilayah, kelompok sebaya, aspirasi, dan kemampuan dengan prestasi dengan masuk 

ke pendidikan tinggi. Pentingnya budaya dan lingkungan keluarga pada anak usia 
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dini terhadap pendidikan selanjutnya juga menadi alasan (Haveman, Wolfe dan 

Spaukling 1991), yang memperkuat hubungan karakteristik keluarga untuk 

memprediksi masa depan anak-anak. Ketika evolusi kronologis tentang pengaruh 

latar belakang keluarga dianalisis, dampaknya terhadap pencapaian pendidikan 

anak-anak relatif rendah karena ekstensi wajib belajar dan pendidikan yang lebih 

banyak (Carpenter dan Hayden 1993), atau karena meningkatnya ego individu 

(indvidualistis) dan penurunan perubahan sosial (Kuo dan Hauser 1995). Ketika 

variabel yang berhubungan dengan status sosial ekonomi dari lingkungan diperiksa, 

tingkat pendidikan daerah dimana siswa tinggal mempengaruhi permintaan 

pendidikan tinggi (Hopkins 1974; Stafford, Lundstedt dan Lynn 1984; Mora 1997). 

Variabel sosial lain yang mempengaruhi permintaan pendidikan tinggi individu 

adalah efek teman sebaya pada aspirasi pendidikan, dan pengaruh guru, serta guru 

BK (Williams 1972; Menon 1998). 

Selain ketiga kategori tersebut di atas, beberapa studi menemukan bahwa 

variabel kelembagaan variabel seperti status sekolah menengah (Meyer 1970; Nelson 

1972), Alur mekanisme dan titik transisi dalam sistem pendidikan (Yuchtman dan 

Samuel 1975), dan kurikulum sekolah menengah cenderung mempengaruhi masuk ke 

pendidikan tinggi. Variabel kelembagaan umumnya memiliki dampak yang 

signifikan terhadap masa depan pendidikan siswa sekolah menengah, tetapi variabel 

tersebut kurang berdampak terhadap permintaan pendidikan tinggi dibandingkan 

dengan kemungkinan pengaruh lain (Menon 1998). 

Terakhir, dari sudut pandang psikologis, studi-studi tidak membentuk 

pengelompokan diskrit seperti yang dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan 

sosiologis. Sebaliknya, mereka umumnya memulai dari titik aspek yang jelas dari 

kepribadian seseorang, dan aspek yang berinteraksi dengan elemen-elemen kunci 

dalam pengambilan keputusan untuk mempengaruhi perilaku (Hayden dan 
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Carpenter 1990). Mereka juga menunjukkan keterbatasan pendekatan ekonomi dan 

sosiologis. Adapun pendekatan ekonomi, banyak potensi yang relevan dengan yang 

diserap oleh selera dan preferensi, sedangkan pendekatan sosiologis terbatas dalam 

bagaimana memilih pengaruh yang relevan, seperti atribut motivasi yang berbeda, 

keberadaan kuota, dan ketersediaan bantuan siswa sehingga mereka tidak mudah 

menggunakan pendekatan. Hal ini menunjukkan hal penting dalam penelitian yang 

menggunakan data cross-sectional untuk meneliti permintaan pendidikan tinggi yang 

sifatnya semenatara dan hanya memberikan sebagaian pengaruh terhadap pilihan 

siswa untuk pendidikan tinggi (Menon 1998). Namun, juga dibenarkan berbagai 

penelitian telah menggunakan pendekatan ini. 

Dalam kasus Indonesia, Hansen, Saleh, Flinn, dan Hotchkiss (1989) menunjukkan 

bahwa status sosial ekonomi memiliki efek yang penting pada akses ke perguruan 

tinggi negeri, tetapi efeknya diukur melalui keputusan memilih ujian masuk. Karena 

Hansen dan rekan memfokuskan pada dua jenis status sosial, yaitu status yang 

dianggap tidak mudah diubah oleh usaha apa pun, dan mencapai status yang dapat 

diubah dengan usaha, mereka menilai isu yang lebih sosiologis, atau butuhkan untuk 

sistem meritokrasi dari akses pendidikan. Para penulis mengakui bahwa mereka 

menguji terhadap siswa yang mengikuti ujian masuk (sekitar 16 persen dari kelompok 

usia) dan para pelamar untuk universitas swasta. Studi mereka tidak mencerminkan 

permintaan pendidikan tinggi yang mewakili populasi. 

Di sisi lain, Chen (2009) menggunakan data yang relatif lebih lengkap dan 

menunjukkan faktor-faktor yang memprediksi kemungkinan partisipasi dalam 

pendidikan tinggi, dengan fokus pengaruh sekolah menengah kejuruan (Sekolah 

Menengah Kejuruan [SMK]). Chen menunjukkan bahwa keberadaan SMK memiliki 

dampak negative yang signifikan pada hasil tes, dan jika mengabaikan nilai tes, akan 

mengurangi kesempatan untuk memasuki pendidikan tinggi. Dia menyimpulkan 
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bahwa tidak ada stigma yang melekat pada SMK dengan hasil yang kurang 

menguntungkan dalam akses ke pendidikan tinggi. Chen (2009) juga menunjukkan 

pentingnya pencapaian pendidikan orang tua dan penghasilan keluarga untuk 

mempengaruhi akses ke pendidikan tinggi. Namun, pendapatan keluarga hanya 

mempengaruhi anak laki-laki. 

Sedangkan studi di perdesaan Indonesia oleh Takahashi (2011) yang 

menggunakan data rumah tangga IFLS (dari Rand Corporation) kerja sama dengan 

Lembaga Demografi Fakulytas Ekonomi Universitas Indonesia dan Center for 

Population and Policy Studies - Universitas Gajah Mada. Data yang digunakan 

adalah 13 provinsi tahun 1993 sebanyak 7.224 rumah tangga dan sebanyak 13.535 

rumah tangga tahun 2007. Untuk dapat memperoleh data jumlah sekolah SMP 

/sederajat dan SMA/sederajat, maka penulis juga menggunakan data potensi desa 

(Podes) dari BPS tahun 1993, 2000, dan 2007, serta dilengkapi dengan dengan data 

Susenas untuk mempeoleh data partisipasi pendidikan anak usia 13 – 15 dan 16 – 18 

tahun di kabupaten/kota.   

Untuk mengetahui determinan partisipasi pendidikan SMP/SMA di perdesaan 

Indonesia, Takahashi menggunakan model permintaan sekolah dengan regresi probit, 

yang diestimasi secara terpisah untuk anak usia 13 -15 tahun dan usia 16 – 18 tahun. 

Model Takahashi (2011) dapat ditulis: 

   ……………………………………..     (2.10) 

dimana Eihjt= bilangan binary, yang bernilai 1 jika anak dalam rumah h wilayah j yang 

terdaftar di sekolah pada waktu t dan 0 adalah lainnya, eihjt = error term yang 

bernilai 0. Terdapat 4 faktor dalam f(), yang meliputi karakteristik anak “X”, 

karakteristik rumah tangga “H”, karakteristik wilayah “C”, dan karakteristik sekolah 

“S”. 
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Variabel tersebut dapat dirinci yaitu karakteristik individu (dengan jenis 

kelamin, usia anak, dan agama), karakteristik keluarga (gender dummy kepala 

keluarga laki-laki = 1, usia kepala rumah tangga dan dipangkat 2, tingkat 

pendidikan kepala rumah tangga, jumlah tanggungan yang berusia kurang dari 16 

tahun dan lebih dari 65 tahun, serta log nilai kepemilikan tanah pertanian), 

karakteristik wilayah (jumlah sekolah SMP dan SMA, dummy jalan aspal = 1, dummy 

keberadaan bank di wilayah = 1, dummy keberadaan pabrik = 1, dan log rata-rata 

konsumsi perkapita masyarakat, serta proporsi partisipasi sekolah SMP dan SMA), dan 

karakteristik sekolah (rata-rata pengalaman guru, rata-rata beban kerja guru SMP 

dan SMA, serta rata-rata gaji bulanan guru SMP dan SMA).  

Lebih lanjut Takahashi (2011) menyatakan bahwa kondisi geografis (letak 

geografis) akan lebih murah dan mungkin akan bermanfaat kepada rumah tangga 

miskin. Hasil studinya juga menunjukkan bahwa kehadiran tetangga kaya dan 

proporsi yang tinggi dari anak-anak terdaftar di sekolah menengah di wilayah ini 

berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi pendidikan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di komunitas kaya lebih mungkin untuk 

memperoleh kesempatan pendidikan menengah dibandingkan dengan keluarga 

yang berada pada masyarakat miskin, bahkan jika keluarga mempunyai standar 

hidup yang sama dalam kedua kasus. Sedangkan dari sisi gender, studi ini 

menemukan bahwa hilangnya kesenjangan gender dalam partisipasi sekolah 

menengah antara tahun 1993 dan 2007 memberikan kontribusi signifikan terhadap 

kenaikan angka partisipasi sekolah secara keseluruhan. 

Penelitian terbaru oleh Tharmmapornphilas (2013) di Thailand menguatkan 

penelitian sebelumnya yang mendukung bahwa pendapatan orang tua berperan 

penting dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, khususnya partisipasi 

pendidikan usia 15 – 17 tahu. Dengan memanfaatkan data Labor Force Survey tahun 
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2005 dan 2006 yang dikeluarkan oleh BPS Thailand. Sementara model yang 

digunakan adalah model regresi Probit dan Non-Linear Decomposition Model dengan  

yang digunakan adalah APS 15 – 17 tahun, pendapatan rumah tangga, pendidikan 

orang tua, jumlah orang dewasa dalam rumah tangga (18 – 60 tahun), jumlah orang 

usia di atas 60 tahun dalam keluarga, serta jumlah anak dalam keluarga. Model 

yang dispesifikasi oleh Tharmmapornphilas (2013) adalah model regresi probit, yang 

ditulis sebagai berikut: 

  …………………………………………   (2.8) 

dimana Y* = binary yang bernilai 1 jika anak terdaftar di sekolah, Xk = variabel 

penjelas sebanyak k, βk = koefisien variabel, ui = disturbance term yang mengikuti 

distribusi normal. 

 Penelitian yang dilakukan Tharmmapornphilas (2013) juga membedakan 

antara kota madya dengan non kotamadya (di Indonesia antara Kota dan 

Kabupaten) dengan menggunakan teknik Fairle (2003). Hasil penelitian 

menunjukkan peningkatan kemungkinan hadir di sekolah disebabkan oleh 

peningkatan pendapatan per kapita rumah tangga bulanan sehingga pendapatan 

keluarga yang tinggi memberikan kontribusi sumber daya rumah tangga yang lebih 

besar untuk mendukung pendidikan seorang pemuda. Dengan kata lain, ada 

hubungan yang positif antara pendapatan rumah tangga dengan partisipasi sekolah 

baik laki-laki maupun perempuan muda. Namun hubungan linier hanya untuk 

pemuda laki-laki, sementara untuk perempuan memiliki hubungan bentuk U-

terbalik. Sedangkan penggunaan teknik Fairlie untuk mengestimasi perbedaan 

pendaftaran sekolah antara daerah kota dan non-kota, menunjukkan hasil bahwa 

perbedaan kelompok di semua variabel penjelas dapat menjelaskan sekitar 70% dari 

kesenjangan partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan.  
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2.5 Kerangka Pemikiran 
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Permasalahan Partisipasi  

Pendidikan Menengah 

 Anggaran Pendidikan (log_AP) 

 Pendapatan Orang Tua (log_I)  

 Gender (gender) 

 Jumlah Anggota Keluarga (JAK) 

 Rata-rata lamsekolah (RLS) 
 

Variabel Kontrol: 

 Jumlah Sekolah (JS) 

 Kemiskinan (POV) 

 Rasio Guru-Siswa (RGS) 

 Infrastruktur jalan (IJ) 

 Otonomi Daerah (D_OT) 

 Karakteristik Wilayah  (KW) 

Analisis Kuantitatif: 

Analisis inferensi 
Indikator: Angka Partisipasi 

Murni (APM) SMA 

APM 

SMA 

Analisis Kualitatif:  

 Deskriptif APM 

SMA 

 Identifikasi Faktor 

Penyebab Rendahnya 

APM SMA 

 Solusi dan Strategi 

Peningkatan APM 

SMA 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian 

Rekomendasi Kebijakan 

Peningkatan APM SMA. 
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Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang 

Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan dalam melakukan review atas kebijakan pemerintah 

(pusat maupun daerah), membuat deskripsi atas perkembangan APM apakah sesuai 

dengan target atau tidak. Pendekatan kualitatif juga digunakan dalam mendeskripsikan 

teori dan metodologi yang digunakan dalam kajian ini. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan kuantitatif yang menjadi bagian utama 

dari kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang 

Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten. Pendekatan kuantitatif berkaitan 

dengan penggunaan metode analisis yang digunakan, yaitu: pertama analisis time-series 

untuk menghitung laju pertumbuhan APM. Kedua, analisis linier regresi berganda. 

Dengan analisis kuantitatif inilah akan dihasilkan keluaran berupa hasil analisis yang 

terukur untuk menjawab kebutuhan dan tujuan dari kajian ini serta melengkapi dari 

pendekatan kualitatif. 

3.1. Pendekatan Kualitatif  

Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang umumnya 

berkaitan dengan pengumpulan data primer berupa teori-teori yang digunakan atau 

teori-teori yang mendukung, informasi tentang perkembangan objek kajian dan 

kebijakan maupun peraturan pada bidang yang terkait dari fokus utama kajian ini. 

Beberapa metode pendekatan kualitatif yang dapat digunakan dalam kegiatan ini 

antara lain adalah: 

3.1.1. Desk Study 

BAB 3. METODOLOGI 

 

BAB 1. Pendahuluan 
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Desk study dilakukan dengan mengkaji secara lebih mendalam dari berbagai 

literatur dan kajian sejenis dan lainnya yang berkaitan yang pernah dilakukan 

sebelumnya tentang kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada 

Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten atau di daerah lain sebagai 

banchmark-nya. Desk study juga dilakukan terhadap teori-teori yang terkait dengan 

keterkaitan antara variabel-variabel yang berpengaruh terhadap APM khususnya di 

Provinsi dan teori yang terkait dengan pendekatan kuantitatif yang akan digunakan 

dalam kajian ini yaitu analisis time-series. Hal yang juga sangat penting terkait metode 

Desk Study adalah dalam melakukan review atas kebijakan dan peraturan dalam 

bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi peraturan-

peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. 

3.1.2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data sekunder yang telah 

dipublikasikan oleh berbagai instansi baik dari pemerintah pusat maupun daerah. 

Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan instrumen khusus untuk mengumpulkan 

data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan adalah berbagai dokumentasi tentang 

situasi dan kondisi yang eksis atau ada saat ini, terkait dengan Angka Partisipasi Murni 

(APM) SMA/SMK di Banten. Instansi yang dimaksud adalah BPS Provinsi Banten, 

Bappeda Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, BPS 

Kabupaten/Kota, SKPD Kabupaten/Kota, dan instansi yang terkait. Data sekunder 

yang dibutuhkan adalah data dari Provinsi Banten dan data dari kabupaten/kota 

periode 1996 – 2016, yakni data APM SMA/sederajat, penegeluaran perkapita, 

anggaran pendidikan, rata-rata jumlah anggota rumah tangga, jumlah penduduk 

wanita usia 15 tahun ke atas, jumlah penduduk miskin, rasio guru siswa, jumlah sekolah 

SMA/sederajat, dan infra struktur jalan. 
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3.2 Pendekatan Kuantitatif 

Pendekatan kuantitatif sangat penting digunakan dalam melakukan kajian ini, 

mengingat kajian jenis ini memerlukan hasil yang terukur dengan jelas karena akan 

menjadi dasar kebijakan. Pembangunan pendidikan memerlukan indikator-indikator 

kuantitatif yang sangat jelas dan terukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan 

pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan metode kuantitatif untuk kajian ini dapat 

memberikan hasil yang dapat melengkapi hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif. 

Dalam kajian ini, digunakan beberapa pendekatan kuantitatif yang terkait satu sama 

lain untuk dapat menjawab tujuan penelitian. 

3.2.1  Time-series Analysis 

Analisis time series adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun 

berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel 

pada interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang diatur. Metode ini 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang perkembangan 

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/sederajat. APM merupakan indikator daya serap 

yang lebih baik, karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di 

jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Adapun rumus untuk 

menghitung APM adalah sebagai berikut: 

  .... (3.1)
 

dimana APM (16-18) = angka partisipasi murni SMA/SMK kelompok usia 16 – 18 tahun. 

Untuk menghitung perkembangan APM dari satu periode ke periode yang lain, 

dapat digunakan rumus: 

%100
1

1 x
APM

APMAPM
g

SMAt

SMAtSMAt
APM SMA




    ............................................    (3.2)  
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dimana gAPM = pertumbuhan/perkembangan APM SMA, APMSMAt = angka partisipasi 

murni (APM) SMA pada periode t, dimana APMSMAt-1 = angka partisipasi murni (APM) 

SMA pada periode t – 1.   

3.2.2 Analisis Regresi Data Panel  

Menurut Gujarati dan Porter (2012), data panel atau data longitudinal adalah 

gabungan antara data kerat lintang (cross section) dan data runtut waktu (times 

series). Data cross section (kerat lintang) adalah nilai dari satu atau lebih variabel yang 

diambil dari beberapa unit sampel, atau subyek pada periode waktu yang sama. 

Menurut Baltagi (1995) dalam Gujarati dan Porter (2012) bahwa metode data panel 

memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode yang lain, yaitu: 

a. Dapat mengatasi heterogenitas dalam unit tertentu secara eksplisit dengan 

memberikan variabel spesifik; 

b. Lebih banyak memberikan informasi, lebih banyak variasi, mengurangi kolineritas 

diantara variabel, memperbesar derajat bebas, dan lebih efisien; 

c. Karena dilakukan observasi kerat lintang (cross section) yang berulang-ulang, data 

panel baik untuk mempelajari dinamika yang berulang-ulang; 

d. Paling baik untuk mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat hanya 

dideteksi dalam model data kerat lintang murni maupun runtut waktu murni; 

e. Data panel memudahkan untuk mempelajari dan menguji model perilaku 

(behavioral model) yang lebih kompleks; 

f. Dapat meminimumkan bias yang mungkin terjadi bila kita mengagregasi 

individu-individu atau satuan-satuan (perusahaan-perusahaan) ke dalam 

agregasi yang lebih luas; 

Dalam penelitian ini model data panel yang kemungkinan digunakan adalah 

tiga metode, yaitu metode OLS Pooled (Common Effect), metode fixed effect (FEM) 

atau Least Square Dummy Variable (LSDV), dan metode random effect (REM). 
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3.2.2.1 Metode Pooled Least Square 

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan mengkombinasikan 

data tersebut tanpa melihat perbedaan antar unit individu dan antar waktu, maka 

estimasi menggunakan OLS atau disebut Model Common Effect. Asumsinya perilaku 

antar individu sama dengan antar pelaku. Model persamaan data panel dapat ditulis 

sebagai berikut: 

   untuk i = 1, 2, …, N dan t = 1, 2, …,T  ….......   (3.3) 

dimana N adalah jumlah cross section (individu) dan T adalah jumlah periode 

waktunya. Dengan mengasumsikan komponen error dalam estimasi OLS biasa, maka 

dapat melakukan proses estimasi secara terpisah untuk unit cross section. Untuk 

periode t = 1, akan diperoleh persamaan regresi cross section sebagai berikut: 

    untuk i = 1, 2, …, N       …………..............    (3.4)  

Persamaan (3.14) memiliki implikasi didapatnya persamaan sebanyak T persamaan 

yang sama dan persamaan runtut waktu sebanyak N persamaan untuk setiap T 

observasi. Namun, untuk memperoleh parameter αo dan αj yang konstan dan efisien, 

dapat diperoleh dalam bentuk regresi yang lebih besar dengan melibatkan N dan T 

observasi.   

3.2.2.2 Metode Fixed Effect 

Adanya asumsi bahwa konstanta dan slope dari persamaan regresi yang 

dianggap konstan, baik antar individu maupun antar waktu adalah jauh dari realita 

sebenarnya. Karena karakteristik unit individu berbeda-beda, sehingga perlu 

memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk memungkinkan terjadinya 

perbedaan nilai parameter baik antar unit individu maupun antar waktu. Model 

yang memasukkan variabel dummy ke dalam persamaan disebut model Fixed Effect 
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atau Least Square Dummy Variable (LSDV) atau Covariance Model. Model fixed effect 

didasarkan adanya perbedaan intersep antar unit individu, tetapi intersepnya sama 

antar waktu (time infariant). Sedangkan slope adalah tetap antar unit individu dan 

antar waktu.  

Secara umum model fixed effect dengan k variabel bebas dan t = T dan i = N 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

       …..……..…………...........…......…    (3.5) 

Dimana uit adalah: 

      ……………………….................….     (3.6) 

dimana   dan  adalah variabel dummy sebanyak N – 1 dan T – 1 untuk 

mengidentifikasi komponen residual spesifik cross section dan times series yang bersifat 

konstan. Dengan memasukkan (3.15) ke (3.16), maka diperoleh: 

     ……….....    (3.7) 

dimana yit = variabel terikat pada waktu t untuk unit individu i, αo = konstanta yang 

berubah-ubah antar unit individu, Xi,it = variabel bebas j di waktu t untuk individu i,     

αj = parameter untuk variabel ke j, e = komponen error, serta derajat bebasnya (df) 

sebesar NT – N – K.  

Karena df (degree of freedom) model fixed effect adalah NT-N-K, maka 

memasukkan variabel boneka guna mengurangi df-nya, sehingga mempengaruhi 

efisiensi parameter yang diestimasi. Penggunaan metode ini juga dapat 

membandingkan nilai jumlah kuadrat error setelah memasukkan variabel dummy 

dengan menggunakan statistik F. Statistik F dapat dihitung dengan formulasi berikut: 

      …………….............………...   (3.8) 

dimana ESS1 dan ESS2 adalah jumlah kuadrat error dari OLS biasa dan metode fixed 

effect. Sedangkan statistik F mengikuti distribusi F dengan derajat bebas NT – 1 dan 
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NT – N – K. Selanjutnya untuk memilih model, maka membandingkan nilai F-stat 

dengan F-tabel. 

Dalam model  fixed effect, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa atau 

dengan pembobot (weighted). Model fixed effect yang tidak memasukkan pembobot 

disebut Least Square Dummy Variable (LSDV), sedangkan yang menggunakan 

pembobot disebut cross section weight atau general least square (GLS). Tujuan 

dilakukan pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit individu 

(Gujarati dan Porter, 2012).    

Penggunaan model fixed effect memiliki kelemahan, yaitu: 1) jika sampelnya 

kecil, maka df- nya berkurang, akibatnya terjadi inefisiensi parameter yang diestimasi; 

2) karena memasukkan banyak variabel dummy, maka berakibat munculnya 

multikolineirtas; 3) keterbatasan kemampuan estimasi, terutama jika terdapat 

variabel yang bersifat tidak berubah berdasarkan waktu (time invariant); serta 4) 

kemungkinan terjadi korelasi diantara komponen residual spesifik (cross section dan 

runtut waktu). 

3.2.2.3 Metode Random Effect 

Estimasi data panel yang ketiga adalah model random effect atau model efek 

acak. Model random effect merupakan model dimana variabel gangguan mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar indiviu, sehingga model OLS tidak dapat 

digunakan. Variabel gangguan dalam model random effect ada dua komponen, 

yaitu variabel gangguan secara menyeluruh (kombinasi cross section dan times series) 

dan variabel gangguan secara individu.  Dalam model random effect, parameter-

parameter yang berbeda antar individu atau antar waktu dimasukkan ke dalam 

error, sehingga model ini juga disebut sebagai model komponen error (error 

component model). Model persamaan random effect dapat ditulis: 
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      ………………………........................…....…….     (3.9) 

dimana αit diasumsikan sebagai variabel acak dari rata-rata nilai intersep (αi).  

Sedangkan nilai konstanta untuk masing-masing unit individu dapat 

dituliskan: 

         i = 1, 2, …..,N         …………..…..…….................     (3.10) 

dimana αi adalah rata-rata konstanta, ℇit = random error (yang tidak dapat diamati) 

yang mengukur perbedaan karakteristik masing-masing individu. 

Persamaan (3.10) dapat ditulis kembali menjadi: 

    

      …………………………..….................….     (3.11)   

dimana    

Bentuk ωit terdiri dari dua komponen error term yaitu εit sebagai komponen 

unit individu dan uit adalah gabungan dari komponen error runtut waktu dan 

komponen error kombinasi, sehingga model random effect dapat ditulis kembali 

menjadi persamaan: 

  

      …………………......................…...……...…….     (3.12)    

dimana   = komponen cross section error,  = komponen time 

series error, dan  = komponen error kombinasi.    

dalam persamaan tersebut diasumsikan bahwa error secara individual tidak saling 

berkorelasi begitu juga dengan error kombinasi. 

Model random effect ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menghemat 

pamakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang 
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dilakukan pada model fixed effect. Hal ini berimplikasi parameter yang dihasilkan 

akan menjadi semakin efisien.  

Beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk memilih antara 

model fixed effect dengan efek acak, adalah: 

1) Bila T besar dan N kecil, maka hasil model efek tetap dan model efek acak tidak 

jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk 

dihitung, yaitu model efek tetap. 

2) Bila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda 

jauh. Jika unit individu yang dipilih secara acak (random), maka model random 

effect harus digunakan. Sebaliknya, jika unit individu yang dipilih tidak secara 

acak, maka harus menggunakan model fixed effect.   

3) Apabila komponen error individual (ℇi) berkorelasi dengan variabel bebas X, 

maka parameter yang diperoleh dengan model random effect akan bias, 

sementara parameter yang diperoleh dengan model fixed effect tidak bias. 

4) Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari model random 

effect dapat terpenuhi, maka model random effect lebih efisien dibandingkan 

dengan model fixed effect. 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel merupakan suatu nilai yang mempunyai sifat berubah-ubah. Dalam 

penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) 

SMA/sederajat. Indikator yang digunakan untuk membentuk variabel ini adalah jumlah 

siswa SMA usia 16 – 18 tahun dan jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun. Penggunaan 

Angka Partisipasi Murni (APM) dibandingkan dengan APK karena variabel ini dapat 

mengukur ketepatan waktu penduduk menurut standar usia yang telah ditetapkan. 

Kelebihan lain adalah untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia standar yang 
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memanfaatkan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat, dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan 

(sama seperti APK dan APS), serta dapat mengukur pemerataan akses pendidikan.  

Sedangkan kelemahan APM adalah terjadinya kekurangan estimasi karena siswa 

diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu yang diakibatkan oleh 

terlambat saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah 

untuk sementara waktu, dan lulus lebih awal, sehingga angkanya lebih kecil 

dibandingkan APK. Semakin tinggi APM SMA menunjukkan semakin tinggi capaian 

pembangunan pendidikan menengah atas (Levine dan Zervos, 1993). 

Untuk keperluan pengukuran variabel-variabel agar dapat mencapai sasaran 

penelitian secara akurat, maka perlu ditetapkan secara tegas batasan operasional 

variabel penelitian untuk menghindari kerancuan informasi dan kesalahan dalam 

pengambilan kesimpulan. Batasan operasionalisasi variabel-variabel dalam penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi pendidikan SMA di 

Banten ditetapkan sebagai berikut: 

a. Angka Partisipasi Murni SMA/sederajat diberi notasi “APM_SMA”, yaitu persentase 

siswa dengan usia 16 – 18 dari jumlah penduduk di usia yang sama, diukur dengan 

persentase; 

b. Anggaran Pendidikan, dinotasikan dengan “log_ap”, yaitu realisasi anggaran 

pendidikan kabupaten/kota dan provinsi di Banten yang dikelola oleh Dinas 

Pendidikan masing-masing, diukur dengan satuan rupiah dibagi dengan jumlah 

penduduk usia 7 – 18 tahun. Selanjutnya ditransformasi dalam bentuk logaritma; 

c. Pendapatan Rumah Tangga, dinotasikan dengan “log_i”, yaitu rata-rata 

pendapatan orang tua yang diproksi dengan rata-rata pengeluaran per kapita 

perbulan. Ukuran pendapatan rumah tangga adalah dalam bentuk logaritma. 
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d. Jumlah anggota keluarga dinotasikan dengan “JAK”, yaitu rata-rata jumlah anggota 

dalam sebuah rumah tangga yang diukur dengan panjang jalan dibagi dengan luas 

wilayah. 

e. Gender, dinotasikan dengan “Gender”, yaitu diukur dengan rasio jumlah penduduk 

wanita terhadap penduduk laki-laki kabupaten/kota di Banten dengan satuan 

“persentase”. 

b. Rata-rata lama sekolah, diberi notasi “RLS”, yaitu sebuah angka yang menunjukkan 

lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat 

pendidikan terakhir (SD – S3), diukur dengan jumlah tahun; 

c. Jumlah Sekolah, dinotasikan dengan “JS”, yaitu ketersediaan infrastruktur sekolah 

semua jenjang pendidikan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Banten, yang 

diukur dengan rasio jumlah siswa per unit sekolah dan ditransformasi dalam bentuk 

“rasio”; 

d. Rasio Guru-Siswa, dinotasikan dengan “RGS”, yaitu perbandingan antara jumlah 

murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. 

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar, 

yang diukur  dengan “rasio”; 

e. Infrastruktur Jalan, dinotasikan dengan “IJ”, yaitu panjang jalan provinsi dan 

kabupaten/kota di Banten dengan kategori baik, rusak sedang, dan rusak berat, 

yang diukur dengan pajang jalan kilometer (KM) dibagi dengan luas wilayah yang 

diukur dengan “rasio”; 

f. Kemiskinan, dinotasikan dengan “POV”, yaitu jumlah penduduk yang hidup dibawah 

garis kemiskinan kabupaten/kota dan provinsi di Banten menurut ukuran BPS, yang 

diukur dengan persentase (%); 
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g. Dummy Otonomi Daerah, yang dinotasikan dengan “DO”, yaitu menunjukkan masa 

sebelum dan sesudah otonomi daerah. Ukuran yang digunakan adalah setelah 

otonomi = 1, 0 = lainnya. 

h. Dummy kabupaten/kota, yang dinotasikan dengan “DW”, yaitu karakteristik 

kabupaten/kota dimana jika wilayah kabupaten/kota = 1, 0 = lainnya. 

i. Dummy Banten Utara-Banten Selatan, dinotasikan dengan “DBU”, yaitu jika Banten 

utara = 1, dan 0 = lainnya.  

Untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka variabel-variabel yang 

diteliti dalam penelitian ini perlu diberi batasan, pengertian atau definisi operasional 

variabel pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1: Operasionalisasi Variabel  

Variabel Konsep Simbol 
Satuan 

Pengukuran 
Skala 

Variabel Terikat 
Angka Partisipasi 
Murni jenjang 
pendidikan SMA 

Persentase siswa dengan usia 
yang berkaitan dengan 
jenjang pendidikan 
SMA/sederajat dari jumlah 
penduduk di usia yang sama 

APM_SMA Persen Rasio 

Variabel Bebas 
Pendapatan 
rumah tangga 

Pendapatan rumah tangga 
diproksi dengan total rata-
rata pengeluaran rumah 
tangga per bulan 12 bulan 
terakhir 

Log_I Log Rupiah Rasio 

Anggaran 
Pendidikan  

 Anggaran pendidikan  
kabupaten/kota dan 
provinsi per siswa;  

 Anggaran pendidikan 
berupa DAK ke provinsi 
dihitung sejak tahun 
2000. 

Log_AP Log rasio 
anggaran per 
siswa  

Rasio 

Jumlah Anggota 
keluarga 

Jumlah rumah tangga dibagi 
jumlah penduduk 

JAK Rata-rata 
anggota rumah 
tangga 

Rasio 

Gender Proporsi jumlah penduduk 
perempuan terhadap total 
penduduk  

Gender Persentase Rasio 

Rata-rata lama 
sekolah 

Angka yang menunjukkan 
lamanya bersekolah 
seseorang dari masuk sekolah 
dasar sampai dengan tingkat 

RLS Tidak sekolah/ 
Tidak tamat 
SD/MI/Paket A = 
3, Tamat 

Rasio 
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pendidikan terakhir (SD – 
S3).   

SD/MI/Paket A = 
6, Tamat 
SMP/MTs/Paket B 
= 9, Tamat 
SMA/SMK/MA/Pak
et C = 12, Tamat 
DI/D2/D3 = 14, 
Tamat S1/D4 – S3 
= 16 

Lokasi  Lokasi perdesaan - perkotaan LOKASI Perkotaan = 1, 
lainnya = 0 

Nominal 

Pendapatan 
perkapita 

Pendapatan perkapita 
berdasarkan harga konstan 
tahun 2000 

PDRB_CAP Log (PDRB_CAP = 
PDBR/Jumlah 
Penduduk) 

Rasio 

Otonomi Daerah Pelaksanaan kebijakan 
sebelum dan sesudah otonomi 
daerah mulai tahun 2000  

OD Dummy sebelum 
otonomi = 0, 
setelah otonomi = 
1 

Nominal 

Ketersediaan 
Sekolah 

Jumlah Sekolah 
SMA/sederajat 

JS Log jumlah siswa 
per unit sekolah 

Rasio 

Infrastruktur Jalan Ketersediaan  jalan raya di 
kabupaten/ kota dan 
provinsi, yang diukur dengan 
panjang jalan. 

IJ Rasio panjang 
jalan per wilayah  

Rasio 

Rasio Guru-Siwa Membandingkan antara 
jumlah guru dengan jumlah 
siswa 

RGS RGS=Guru/Siwa  Rasio 

Kemiskinan Kemiskinan menurut ukuran 
BPS persentase penduduk 
miskin 

POV Rasio Jumlah 
Penduduk Miskin 
per Total jumlah 
penduduk 

Rasio 

Kabupaten/Kota Karakteristik masing-masing 
kabupaten/kota sebanyak 6 
kabupaten kota (Kota 
Tangsel digabung dengan 
Kab. Tangerang dan Kota 
Serang digabung dengan 
Kab. Serang karena termasuk 
DOB) 

DW Dummy 
kabupaten/ kota 
= 1, dan lainnya = 
0 

Nominal 

Wilayah Wilayah Banten Utara  dan  
Banten Selatan 

DBU Dummy Banten 
Utara = 1 dan 
Banten Selatan = 
0 

Nominal 

 

 

3.4 Spesifikasi Model Ekonometrika 

Berdasarkan model teori data panel diatas, maka dapat dispesifikasi ekonometri 

model data panel tidak seimbang angka partisipasi murni (APM). Sedangkan variabel 
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independen dalam yang digunakan adalah pendapatan rumah tangga, anggaran 

pendidikan, jumlah anggota keluarga, pemekaran wilayah, angka putus sekolah, rasio 

guru-siswa, jumlah sekolah, infrastruktur jalan, lokasi, dan dummy wilayah. Untuk itu, 

model estimasi yang digunakan adalah model data panel yang dispesifikasi sebagai 

berikut: 

 

   ………………………………………….....................................……..........................    (3.13) 

dimana APMit = ketimpangan pendidikan yang diukur dengan angka partisipasi murni 

(APM_SMA), di daerah i pada periode t, APit = anggaran pendidikan di daerah i periode 

t,  Iit = pendapatan orang tua diproksi dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan 

di daerah i pada periode t,  Genderit = gender diukur dengan proporsi jumlah penduduk 

perempuan terhadap penduduk laki-laki di daerah i pada periode t, JAKit = jumlah rata-

rata anggota keluarga di daerah i pada periode t, JSit = jumlah sekolah SMA/sederajat di 

daerah i pada periode t, RGSit = rasio guru-siswa di daerah i pada periode t, IJit = 

infrastruktur jalan di daerah i pada periode t, POVit = kemiskinan di daerah i pada 

periode t, LOKASIi = dummy Banten-Utara i, DOTit = dummy sebelum otonomi = 0 dan 

sesudah otonomi = 1 i periode t,  , vit = error term yang diasumsikan berdistribusi normal, 

serta γ0 = konstanta,  γit = parameter yang diduga (daerah i = 1, 2, ….,k), t = periode 1996 – 

2016. 

3.5 Struktur Generalized Least Square (GLS) 

Dalam penaksiran dengan metode OLS, salah satu asumsi yang harus dipenuhi 

adalah E{T}=σ2I, yaitu bersifat homoskedastik. Jika terjadi pelanggaran asumsi 

tersebut, berarti variansinya tidak sama sehingga metode yang digunakan untuk 

menduga koefisien adalah Generalized Least Square (GLS). Penaksiran koefisien 
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dengan metode ini dengan cara mentransformasi model regresi linier terlebih dahulu 

sehingga dapat memenuhi asumsi pada model OLS.  

Asumsi yang diberikan pada model GLS adalah: 

E (e) = 0 dan E{}=σ2I = Σ = σ2Ω  ....................................................   (3.14) 

dengan Ω merupakan matriks kovarians simetrik definit positif dan non singular yang 

diketahui dan berukuran n x n, sehingga Ω dapat difaktorisasi: 

Ω = CC1 = C1/21/2 CT 

    = (C1/2)(1/2 CT+) 

    = GGT  ...........................................................................................   (3.15) 

Dengan vektor kolom C merupakan vektor ciri Ω, akar ciri Ω terusun dalam 

matriks diagonal  dan 1/2 merupakan matriks diagonal yang elemen pada diagonal 

ke-I adalah .  

Berdasarkan persamaan (3.26), maka diperoleh: 

Ω-1 = (GGT)-1= {(C1/2)(C1/2CT)}-1 

      = (C1/2)-1 (C1/2CT)-1 = C-1/2-1/2CT 

      = PPT       ...........................................................................................    (3.16) 

Model regresi panel tidak lengkap dapat ditransformasi dengan mengalikan 

matriks P sehingga diperoleh: 

PY = PX + P 

Atau dapat dinyatakan sebagai: 

Y. = X. + . 

Variansi . adalah: 

E{..}=Pσ2 Ω PT= σ2I .............................................................................      (3.17) 
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Karena variansi (3.17) telah memenuhi asumsi homoskedastik OLS, maka metode 

dapat diterapkan pada model regresi yang telah ditransformasi sehingga diperoleh 

penduga bagi koefisien  sebagai berikut: 

 = (XT.X.)-1X.TY. = (XTPTPX)-1XTPTPY 

   = (XT Ω-1X)-1XT Ω-1  .................................................................................     (3.18) 

Persamaan (3.18) merupakan taksiran GLS bagi paramater .  

3.6. Uji Model Data Panel  

Pada bagian ini akan diuraikan tiga uji yang digunakan untuk menentukan 

teknik yang paling tepat untuk mengestimasi model regresi data panel. Pertama, uji 

F statistik digunakan untuk memilih antara metode Pooled Least Square atau OLS 

tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Kedua, uji Langrang Multiplier (LM) 

digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau Random Effect. 

Ketiga, uji Hausmann untuk memilih antara model Fixed Effect dengan model 

Random Effect. 

3.6.1 Uji Chow 

Uji Chow atau disebut dengan pengujian F statistik adalah pengujian memilih 

apakah model yang digunakan model Pooled Least Square atau Fixed Effect. Seperti 

diketahui, bahwa tidak selalu asumsi setiap unit cross section memiliki perilaku yang 

berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut: 

H0: Model Pooled Least Square 

H1: Model Fixed Effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan F 

statistik seperti yang dirumuskan oleh Chow, yaitu: 

       …………………………........…….....…..…..     (3.19) 



Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada 
Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten 

2018 

 
 

| 53  
 

dimana ESS1 = Residual Sum Square hasil pendugaan model fixed effect, ESS2 = Residual 

Sum Square hasil pendugaan model pooled least square, N = jumlah unit individu atau 

unit cross section, T = jumlah data runtut waktu, dan K = jumlah variabel penjelas. 

Statistik uji Chow mengikuti distribusi F-statistik dengan derajat bebas (N-1, NT-

N-NK). Jika Chow Statistik (F-statistik) hasil pengujian lebih besar dari F-tabel, maka 

H0 ditolak sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect, begitu juga 

sebaliknya.   

3.3.4.2 Uji Efek Acak (Random Effect) 

Untuk mengetahui apakah model efek acak lebih baik dari model OLS 

digunakan uji Langrang Multiplier (LM test). Uji signifikansi ini dikembangkan oleh 

Breusch-Pagan (1980). Metode Breusch-Pagan untuk uji signifikansi model efek acak 

didasarkan pada nilai residual dari model OLS. Pengujian ini dilakukan dengan 

hipotesa sebagai berikut: 

H0: Model Pooled Least Square 

H1: Model Random Effect 

Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 

  

 ……………………….………...................     (3.20) 

dimana N = jumlah individu, F = jumlah periode waktu dan  adalah residual metode 

OLS. 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi Chi-Square dengan degree of freedom 

sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis 

statistik Chi-Square, maka menolak H0. Artinya, estimasi yang tepat untuk model 
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regresi data panel adalah metode efek acak (model Random Effect) daripada 

model OLS atau sebaliknya.     

3.6.2 Uji Hausman 

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan pemilihan apakah menggunakan 

model fixed effect atau random effect, yaitu (1) tentang ada tidaknya korelasi antara 

error term eit dan variabel independen X. Jika diasumsikan terjadi korelasi antara eit 

dan variabel independen X, maka model random effect lebih tepat. Sebaliknya jika 

tidak ada korelasi antara eit dengan variabel independen X maka model fixed effect 

lebih tepat; (2) berkaitan dengan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. 

Jika sampel yang digunakan hanya bagian kecil dari populasi maka akan mendapat 

error eit yang bersifat random sehingga model random effect lebih tepat.  

Uji secara formal dikembangkan oleh Hausmann untuk memilih apakah model 

fixed effect atau model random effect yang lebih tepat. Adapun desain pengujian 

hipotesis adalah H0 : Model Random Effect dan H1: Model Fixed Effect. 

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol tersebut digunakan pertimbangan statistik 

Chi-Square. Statistik Hausman dapat ditulis: 

  ……………..…..……      (3.21) 

dimana β = vektor statistik variabel fixed effect, b =  vektor statistik variabel random 

effect, M0 = matriks kovarian untuk dugaan model fixed effect, dan M1 = matriks 

kovarian untuk dugaan model efek acak (random effect).  

Sedangkan kriteria pengujian adalah jika nilai m hasil pengujian lebih dari Chi-

Square tabel, maka H0 ditolak sehingga model yang lebih baik digunakan adalah 

model fixed effect, begitu juga sebaliknya. 
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3.7 Uji Pelanggaran Asumsi 

Untuk menghasilkan model yang efisien dan konsisten, perlu evaluasi berdasarkan 

kriteria ekonometri apakah hasil estimasi terhadap model data panel tidak lengkap 

terjadi masalah multikolinieritas atau tidak. Namun tidak dilakukan pengujian 

heteroskedastisitas dan masalah otokorelasi. Karena dalam model estimasi Fixed effect 

GLS dan REM diasumsikan telah terbebas dengan masalah heteroskedastisitas dan 

masalah otokorelasi.  

Multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel bebas dalam suatu model 

regresi berganda. Hubungan linier antara variabel bebas dapat terjadi dalam bentuk 

hubungan linier yang sempurna dan hubungan linier yang tidak sempurna.  Gejala 

multikolinieritas ini dapat dideteksi dengan melihat standar error yang besar, nilai t  

statistik yang rendah, dan nilai R2 tinggi tetapi tidak terdapat atau sedikit sekali koefisien 

dugaan yang berpengaruh nyata dan tanda koefisien regresi tidak sesuai dengan teori 

(Gujarati, 2007).  Gejala multikolinieritas dapat disembuhkan dengan menghilangkan 

variabel bebas, transformasi variabel, dan penambahan data.  

Sedangakan untuk permasalahan heteroskedastisitas menurut Gujarati (2007) 

dapat diatasi dengan menggunakan metode GLS (Generalized Least Square) dengan 

pemberian pembobotan (cross section weight), sehingga parameter dugaan pada taraf uji 

tertentu (t-stat maupun F-stat) menjadi signifikan. Metode GLS telah diberikan perlakuan 

“white heteroscedasticity-consistent covariance” untuk mengantisipasi data yang tidak 

bersifat homokedastis. Regresi yang didapatkan dengan melakukan langkah ini dapat 

memberikan hasil estimasi yang efisien dan konsisten, sehingga tidak perlu diuji mengenai 

pelanggaran error dalam hal heteroskedastisitas. 
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4.1  Aspek Geografis 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi 

Banten yaitu sebesar 8.651,20 km2, secara Administratif Provinsi Banten terdiri 

dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 

2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon.  

 Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105001'11"- 

106007'12" Bujur Timur dan 05007'50"- 07001'01" Lintang Selatan, posisinya 

sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan 

internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu 

gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. 

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu: 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda; 

 Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat; 

 Sebelah Utara dengan Laut Jawa; 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. 

BAB 4. GAMBARAN UMUM WILAYAH 

 

BAB 1. Pendahuluan 
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                 Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten 

 Adapun jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah 

administrasi pemerintahan di Provinsi Banten adalah sebagaimana di bawah 

ini :  

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa  

Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten Tahun 2016 

KABUPATEN/KOTA 
LUAS 

WILAYAH 
(Km2) 

KECAMATAN DESA KELURAHAN 

Kabupaten        
1. Pandeglang 2.746,89 35 326 13 
2. Lebak 3.426,56 28 340 5 
3. Tangerang 1.011,86 29 246 28 
4. Serang 1.734,28 29 326   
Kota        
1. Tangerang 153,93 13 0 104 
2. Cilegon 175,50 8 0 43 
3. Serang 266,71 6 0 66 
4. Tangerang Selatan 147,19 7 0 54 

         
Banten 9.662,92 155 1238 313 

  Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2017 
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4.2 Aspek Demografis 

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, Provinsi Banten menunjukkan 

pertumbuhan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-

laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2016 sebanyak 12.203.148 

jiwa yang terdiri atas 6.221.640 jiwa penduduk laki-laki dan 5.981.508 jiwa 

penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 mengalami 

peningkatan sebesar 2,07 persen.  

 

            Sumber : Banten Dalam Angka, 2017 

Gambar 4.2 Perkembangan Penduduk Provinsi Banten 2012-2016 

Pertumbuhan penduduk Banten yang tumbuh pesat hingga mencapai 

rata-rata 2,20 persen per tahun, melebihi rata-rata pertumbuhan penduduk 

Nasional yang hanya tumbuh 1,34 persen per tahun. Akibatnya, proporsi 

penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 4,5 

persen menjadi 4,8 persen. Oleh karena itu, Banten berhasil mempertahankan 

posisinya sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima di Indonesia, 

setelah Jawa Barat (18,3 persen), Jawa Timur (15,0 persen), Jawa Tengah (13,1 

persen) dan Sumatera Utara  (5,5 persen). 
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      Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017) 

Gambar 4.3 Komposisi Penduduk Banten Menurut  

Kabupaten/Kota 2017 

Penduduk Banten, secara geografis tidaklah terdistribusi dengan 

merata, karena lebih banyak yang mendiami wilayah Banten Utara. 

Kondisi ini dapat terjadi karena Banten Utara merupakan salah satu 

daerah tujuan utama migrasi di Indonesia, yang antara lain akibat 

perannya sebagai daerah penyangga atau hinterland bagi Provinsi DKI 

Jakarta. Sementara itu secara spasial, terlihat bahwa Kabupaten 

Tangerang merupakan daerah yang terbanyak penduduknya, dengan 

persentase mencapai 28,8 persen (3,6 juta orang). Sebaliknya, yang paling 

sedikit adalah Kota Cilegon, dengan persentase hanya 3,4 persen (0,4 juta 

orang). 
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4.3 Aspek Pembangunan Manusia dan Pendidikan  

4.3.1 Indeks Pembangunan Manusia 

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur 

perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Sebagai alat 

ukur, IPM dinilai sudah cukup memadai dalam hal menggambarkan 

capaian pembangunan manusia, dibandingkan dengan indeks 

komposit lain. Perkembangan capaian pembangunan manusia di 

Banten terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari 

naiknya angka IPM secara konsisten selama periode 2010-2016. Adapun 

besaran kenaikannya senilai 3,42 poin, yang setara dengan 0,49 poin 

per tahun. Angka IPM Banten pada tahun 2016 mencapai 70,96. 

Berarti, tingkat pencapaian pembangunan manusianya dapat 

dikatakan masih sekitar 71 persen dari kondisi pembangunan manusia 

yang ideal (IPM ideal = 100). 

Perbedaan letak geografis, keberagaman  potensi  sumber  daya  

alam  dan  sumber daya manusia, serta perbedaan dalam struktur 

ekonomi dan ketenagakerjaan antar daeerah, akan menghasilkan 

capaian pembangunan manusia yang berbeda pada setiap daerah.  

Disamping itu, adanya perbedaan strategi dan fokus pembangunan, 

serta keberhasilan berbagai program pembangunan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, juga menentukan tinggi 

rendah dan keceapatan capaian pembangunan manusia pada setiap 

daerah.  
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Sumber: IPM Provinsi Banten (2016) 

Gambar 4. 4 Nilai dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM)  Menurut Kabupaten/Kota di Banten, 2015-2016 

Capaian pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota 

menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya 

angka IPM seluruh kabupaten/kota, yaitu dari kisaran 62,03 sampai 

79,38 di tahun 2015 menjadi 62,78 sampai 80,11 pada tahun 2016 

(Gambar 2.4).  Dari sisi status pembangunan manusia, juga terlihat ada 

peningkatan. Pada tahun 2015, angka IPM Kota Tangerang Selatan 

masih berada di bawah 80. Namun pada tahun 2016 ini meningkat 

hingga mencapai 80,11. Oleh karena itu, status pembangunan 

manusianya juga meningkat menjadi “Sangat Tinggi” (IPM ≥ 80). 

4.3.2 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah 

Pendidikan meningkatkan kualitas atau kemampuan diri 

seseorang, sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemampuan diri 

inilah yang digunakan oleh manusia yang berpendidikan, untuk lebih 
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memperhatikan kualitas hidupnya agar dapat hidup lebih lama. Tidak 

hanya itu, dengan kemampuan diri yang meningkat, manusia yang 

berpendidikan akan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan 

dan pendapatan yang lebih layak.  Oleh karena itu, pendidikan 

merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, agar 

semakin terbuka peluang bagi mereka. Dengan kata lain, pendidikan 

memperluas peluang atau pilihan seseorang. 

Meningkatnya partisipasi masyarakat dan semakin terbukanya 

kesempatan dalam pendidikan ini, pada akhirnya akan meningkatkan 

kualitas pendidikan masyarakat. Keberhasilannya itu, jelas 

memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. 

Sementara tingkat keberhasilannya, dapat diketahui dari indikator 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).  

Kedua indikator pendidikan di atas, juga digunakan dalam 

pengukuran capaian pembangunan manusia, untuk mewakili dimensi 

pengetahuan. Dengan demikian, ada kesesuaian antara program 

pemerintah dengan pembangunan manusia.  
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      Sumber: Banten Dalam Angka 2017 

Gambar 4.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

dan  Harapan Lama Sekolah (HLS) Banten, 2010-2016 (tahun) 

RLS Banten sendiri selama periode 2010-2016 terus mengalami 

peningkatan (Gambar 4.5). Peningkatannya ini jelas menjadi penanda 

bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten secara rata-rata telah 

meningkat. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagi 

penduduk Banten untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan 

tingkat kesejahteraannya. Betapapun juga, peningkatan kualitas 

pendidikan penduduk Banten terasa sangat lambat. Pada tahun 2010, 

rata-rata penduduk Banten berusia 25 tahun ke atas, bersekolah 

hingga kelas 2 SMP. Enam tahun kemudian, ratarata lama sekolahnya 

hanya bertambah satu tahun menjadi kelas 3 SMP (belum tamat). 

Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah ini masih di atas nasional 

yang hanya sampai kelas 2 SMP. 
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Meningkatnya HLS Banten juga mengindikasikan bahwa kualitas 

pendidikan penduduk Banten pada masa mendatang akan semakin 

meningkat. Hal ini karena HLS menggambarkan rata-rata lama 

sekolah yang dapat ditempuh oleh penduduk usia 7 tahun selama 

masa hidupnya.  HLS nya sendiri mencapai 12,70 tahun, yang setara 

dengan kuliah sampai Semester I. Sementara pada saat yang 

bersamaan, penduduk Indonesia umumnya bersekolah hingga sebulan 

lebih lama. Dengan demikian, meskipun sistem pendidikan di Banten 

sudah berjalan pada arah yang benar, namun tetap harus diperbaiki 

agar dapat mengejar ketertinggalannya. 

Pada grafik tergambarkan rata-rata lama sekolah di wilayah 

kabupaten masih dibawah rata-rata lama sekolah di wilayah 

perkotaan, terutama di Kab. Lebak dan Pandeglang. Perbaikan 

tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak terlepas dari 

pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk. Kualitas 

penduduk Banten sendiri selama tiga tahun terakhir ini telah 

meningkat pesat. Kondisi ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-

rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan 

persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), 

hingga mencapai 8,37 tahun dan 6,39 persen. Bahkan, kualitas 

penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan 

Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,95 tahun dan 5,96 

persen. 
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Tabel 4.2 Rata -ata Lama Sekolah Kabupaten/Kota  

2012 – 2016 

 

 

 

 

 

 

                  

 
            Sumber : SIPD Provinsi Banten 

 

Rata rata lama sekolah Provinsi Banten pada tahun 2012 adalah 

8.06, angka pada tahun 2016 mengalami peingkatan sebesar 31 poin 

atau 8,37. Selama periode 2012 hingga 2016, Harapan Lama Sekolah 

telah meningkat sebesar 0,31 tahun. Meningkatnya Harapan Lama 

Sekolah juga menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada 

sistem pendidikan di Banten. Kondisi ini sekaligus menjadi penanda dari 

semakin banyaknya penduduk yang bersekolah. Sayangnya, angka 

pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dari tahun ke tahun terus 

mengalami penurunan, inilah yang harus dicari jalan keluarnya. 

Betapapun juga, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2016 telah 

mencapai 12,70 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 

tahun pada tahun 2015, memiliki peluang untuk bersekolah hingga 

Semester I di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan 

pendidikan hingga lulus SMA.  

Kabupaten/Kota 
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut 

Kabupaten/Kota (Tahun) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Kab Pandeglang 6,43 6,44 6,45 6,60 6,62 
Kab Lebak 5,70 5,81 5,84 5,86 6,19 
Kab Tangerang 8,07 8,18 8,20 8,22 8,23 
Kab Serang 6,57 6,65 6,69 6,90 6,98 
Kota Tangerang 9,76 9,82 10,2 10,20 10,28 
Kota Cilegon 9,29 9,6 9,66 9,67 9,68 
Kota Serang 8,48 8,56 8,58 8,59 8,60 
Kota Tangerang 
Selatan 

11,09 11,48 11,56 11,57 11,58 

Provinsi Banten 8,06 8,17 8,19 8,27 8,37 
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Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 

2016 telah mencapai 8,37 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk 

yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 

kelas IX (SMP kelas III).  Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama 

Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan 

penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam 

setahun terakhir ini, kualitas pendidikan penduduk Banten meningkat 

drastis dibandingkan tahun sebelumnya. 

4.3.3 Angka Partisipasi Pendidikan   

Kualitas penduduk Banten yang meningkat ternyata didorong 

oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini 

ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai 

kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, 

masih rendah- nya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus  mendapat 

perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang 

hanya 67 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk usia 16-18 

tahun, yang pada tahun 2016 tidak  bersekolah lagi. 

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah Banten 2014 - 2016 

Tahun Usia 7 – 12 
Tahun 

Usia 13 – 15 
Tahun 

Usia 16 – 18 
Tahun 

2014 99,29 94,87 66,25 
2015 99,41 95,29 66,73 
2016 99,43 95,59 67,00 

   Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017) 

Kualitas pendidikan penduduk berkaitan erat dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu 

indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS), yang dapat 



Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni 
(APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten 

2018 

 
 

| 70  
 

menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung penduduk 

usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang 

ada, terlihat bahwa  SMA/SMK/MI mengalami penurunan. Berarti, 

ketersediaan gedung sekolahnya sudah meningkat, melebihi 

pertambahan penduduk usia sekolah. Adapun untuk gedung sekolah 

SD/MI, peningkatannya masih sedikit di bawah pertambahan 

penduduk usia sekolahnya. 

 

Sumber: Statistik Daerah Provinsi Banten (2017) 

Gambar 4.6 Rasio Ketersediaan Sekolah di Banten 

4.4 Aspek Kesehatan 

4.4.1 Angka Harapan Hidup 

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk 

dapat berumur panjang, diperlukan kondisi kesehatan yang lebih baik. 

Di sisi lain, tujuan pembangunan manusia adalah memperluas pilihan-

pilihan bagi manusia, yang untuk memperoleh atau 
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memanfaatkannya diperlukan umur panjang dan sehat. Dimensi umur 

panjang dan sehat ini, dalam pembangunan manusia diproksi dengan 

indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH).  

AHH sendiri adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang 

dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian, AHH 

juga dapat menggambarkan derajat kesehatan yang telah dicapai oleh 

seseorang atau masyarakat. Semakin tinggi derajat kesehatannya, 

maka kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. 

Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung 

memperpendek usia hidup. Capaian Banten untuk bidang kesehatan 

dalam tiga tahun terakhir telah menunjukkan adanya perbaikan. 

Kondisi ini terlihat dari terus meningkatnya Angka harapan hidup 

(AHH) hingga mencapai 69 tahun lebih 5 bulan pada tahun 2016. 

Selain itu, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk 

yang mengalami keluhan kesehatan menurun hingga menjadi 28,30 

persen. Sayangnya, rata-rata lama sakit dari penduduk yang 

mengalami keluhan kesehatan justru meningkat dari sekitar 5 hari 

menjadi 6 hari. 
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Tabel 4.4 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di 

Banten 2010 - 2016 

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kab Pandeglang 62,26 62,46 62,66 62,83 62,91 63,51 63,77 
Kab Lebak 65,49 65,63 65,74 65,83 65,88 66,28 66,43 
Kab Tangerang 68,79 68,86 68,92 68,96 68,98 69,28 69,37 
Kab Serang 62,56 62,75 62,90 63,03 63,09 63,59 63,81 
Kota Tangerang 71,07 71,08 71,09 71,09 71,09 71,29 71,34 
Kota Cilegon 65,72 65,78 65,84 65,84 65,85 66,15 66,24 
Kota Serang 67,20 67,22 67,23 67,23 67,23 67,33 67,36 
Kota Tangerang 
Selatan 72,04 72,07 72,09 72,10 72,11 72,12 72,14 
Banten  68,50 68,68 68,86 69,04 69,13 69,43 69,46 

Sumber: BPS Banten (2017), www.bpsbanten.go.id  

Angka harapan hidup menurut kabupaten/kota di Banten 

menunjukkan bahwa capaian pembangunan kesehatan beberapa 

masih belum optimal dari 2010 - 2016, karena capaiannya berada di 

bawah rata-rata Banten. Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten 

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten 

Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Pada 2016, angka harapan 

hidup yang paling tinggi adalah Kota Tangerang Selatan dan Kota 

Tangerang, yakni masing-masing 71,14 dan 71,34 tahun.  

4.4.2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan 

Adanya perbaikan capaian dalam bidang kesehatan disebabkan 

oleh bertambahnya pemahaman penduduk akan arti penting 

kesehatan. Kondisi ini dapat diketahui dengan melihat bahwa 

klinik/praktik dokter/bidan serta puskemas/pustu masih menjadi 

tempat berobat jalan utama bagi penduduk yang mengalami keluhan 

kesehatan.  

http://www.bpsbanten.go.id/
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Tabel 4.5 Jumlah Rumah Sakit Menurut Kab./Kota 

se Provinsi Banten Tahun 2013 – 2016 

No Kabupaten / Kota 
Jumlah Rumah Sakit 

2013 2014 2015 2016 
1 Pandeglang 1 1 2 2 
2 Lebak 3 3 3 3 
3 Tangerang 18 20 20 22 
4 Serang 2 2 3 3 
5 Tangerang 20 29 29 32 
6 Cilegon 5 5 6 6 
7 Serang 6 6 6 8 
8 Tangerang Selatan 23 27 28 29 

  Jumlah 78 93 97 105 
Sumber : SIPD Provinsi Banten (2016), Banten Dalam Angka (2017) 

Tingginya pemahaman penduduk Banten akan arti penting 

kesehatan, terutama karena mereka sering berinteraksi dengan 

petugas kesehatan dan difasilitasi oleh  berbagai sarana kesehatan 

yang semakin bertambah banyak. Tercatat, jumlah sarana kesehatan 

berupa rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2016 masing-masing 

sebanyak 95 unit dan 233 unit. Kedua sarana kesehatan tersebut secara 

total didukung oleh 4.760 dokter umum, dokter gigi dan dokter 

spesialis, serta 5.404 bidan dan 8.973 perawat.  

Tabel 4.6 Data Puskesmas, Pustu, Poskesdes,  Posyandu, Klinik Swasta 2016 

NO KAB/KOTA 
PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT 
Puskes 

mas Pustu 
Klinik  
Swsta 

Poskes 
des Posyandu Poskestren 

1 Kab Lebak 42 69 35 63 1.958 16 
2 Kab Pandeglang 36 57 24 37 1.795 17 
3 Kab Serang 31 49 91 34 1.529 33 
4 Kab Tangerang 44 48 396 55 2.160 23 
5 Kota Cilegon 8 10 64 15 368 5 
6 Kota Serang 16 13 79 17 610 15 
7 Kota Tangerang 33 6 54  1.076 1 
8 Kota Tangsel 26 14 215 20 821 2 
 BANTEN 236 266 958 241 10.317 112 

     Sumber : SIPD Provinsi Banten (2016), Banten Dalam Angka (2017) 
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 Dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, menyebutkan 

bahwa masih terdapat ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan. 

Ketersediaan rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk 

jumlahnya sangat kecil pada kabupaten Tangerang dan Serang 

dibandingkan rata-rata ketersediaan rumah sakit di propinsi Banten. 

Khususnya di Kab Tangerang kebutuhan puskesmas tiap 100.000 

penduduk masih perlu ditingkatkan. 

                                  Tabel 4.7 Fasilitas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 

  

Sumber: SIPD Banten (2016) 
 

Selain jumlah prasarana kesehatan per 1000 penduduk, indikator 

ketertinggalan dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang juga pada 

indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Banten. Berikut ini data 

jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Banten. 

 

 

 

 

Kabupaten/ Kota 
Rumah 
Sakit 

Puskesmas 
Jumlah 

Penduduk 

Rasio Jumlah 
Penduduk - Jumlah 

Rumah Sakit 

Rasio Puskesmas per 
100.000 Penduduk 

Kabupaten           
Pandeglang 2 36 1.194.911  597.456  3,01 
Lebak 18 42 1.269.812  70.545  3,31 
Tangerang 3 43 3.370.594  1.123.531  1,28 
Serang 1 31 1.474.301  1.474.301  2,10 
Kota           
Tangerang 20 32 2.047.105  102.355  1,56 
Cilegon 5 8 412.106  82.421  1,94 
Serang 6 16 643.205  107.201  2,49 
Tangerang Selatan  23 25 1.543.209  67.096  1,62 
Provinsi Banten 78 233 11.955.243  153.272  1,95 
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  Tabel 4.8 Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan Provinsi Banten 

 
Kabupaten/Kota 

Tenaga Kesehatan 

Tenaga 
Medical 

Tenaga 
Keperawatan 

Tenaga 
Kebidanan 

Tenaga 
Kefarmasian 

Tenaga 
Kesehatan 
Lainnya  

Kabupaten 
Pandeglang 17 57 58 3 81 
Lebak  95 555 860 33 77 
Tangerang 97 219 146 17 93 
Serang 192 411 684 47 56 
Kota 
Tangerang 199 291 168 65 107 
Cilegon 22 144 112 10 36 
Serang 57 186 307 27 32 
Tangerang Selatan  240 366 278 66 496 
Provinsi Banten 919 2 229 2 613 268 978 

Sumber: Banten Dalam Angka (2017)  

4.5 Aspek Ekonomi 

Perekonomian Banten selama 2016 menghadapi tekanan yang 

cukup berat. Tekanan tersebut bersumber dari sisi eksternal, yakni adanya 

ketidakpastian ekonomi global, meskipun telah mulai ke arah yang stabil. 

Hal ini ditandai dengan naiknya ekspor dari US $ 9,05 miliar pada 2015 

menjadi US $ 9,33 miliar pada 2016. Sementara disisi lain, impor luar negeri 

mengalami penurunan US $ 1,33 miliar, hingga menjadi US $ 8,52 miliar, 

akibatnya neraca perdagangan Banten mengalami surplus US $ 805 juta 

(BPS Banten, 2016). Sumber tekanan lain adalah pemangkasan anggaran 

belanja oleh pemerintah pusat hingga mencapai Rp 133,8 triliun, akibatnya 

memperlambat pertumbuhan ekonomi. 

Namun disatu sisi, terdapat peluang perbaikan kondisi ekonomi 

dengan meingkatnya realisasi PMA selama 2016. BKPM mencatat bahwa 

PMA di Banten mengalami peningkatan dari US $ 2,54 miliar menjadi US $ 



Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni 
(APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten 

2018 

 
 

| 76  
 

2,91 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan PMDN juga 

mengalami peningkatan dari Rp 10,71 triliun  menjadi Rp 12,43 triliun. 

4.5.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Banten selama tahun 2016 ini menghadapi 

tekanan yang cukup berat,   terutama akibat masih adanya 

ketidakpastian kondisi ekonomi global. Beruntung, sejak Semester II, 

kondisinya mulai stabil dan bagi negara-negara mitra dagang utama 

Banten, malahan cenderung untuk membaik. Akibatnya, meskipun 

ekonomi Banten tumbuh melambat, namun angkanya masih berada 

pada level 5,26 persen. Bahkan, angka pertumbuhan ini masih di atas 

Nasional yang tumbuh hanya 5,02 persen. Oleh karena itu, share 

ekonomi Banten terhadap Nasional bertambah menjadi 4,16 persen.     

 

 

  Sumber: Statistik Daerah Banten (2017) 

Gambar 4.7 LPE dan Share PDRB Banten  (persen) 
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Perlambatan pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2016 itu, 

secara spasial disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi 

pada hampir semua kabupaten/kota yang ada. Dalam hal ini, 

terutama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi 

pada Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kondisi yang 

demikian dapat terjadi karena share keduanya dalam perekonomian 

Banten sangat dominan, yakni mencapai 47,32 persen.   

 

     Sumber: Statistik Daerah Banten (2017) 

Gambar 4.8 LPE Kabupaten/Kota dan Share to Banten 2016 

Sementara itu membaiknya kondisi ekonomi global pada 

Semester I-2017, jadi pendorong naiknya ekspor Banten, Hanya saja, 

impor juga meningkat dengan besaran yang lebih tinggi, sehingga 

mengurangi surplus perdagangan luar negeri Banten.  Beruntung, 

permintaan domestik dan nasional masih menguat, sehingga ekonomi 

Banten mampu tumbuh 5,73 persen. Bahkan, angka pertumbuhan ini 

menjadi yang tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun 
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sebelumnya. Disamping itu, juga lebih cepat dari angka pertumbuhan 

Nasional yang hanya sebesar 5,01 persen.  

Tabel 4.9 Indikator PDRB Banten Semester I-2017 

Menurut Lapangan Usaha (persen) 

Lapangan Usaha Share LPE Kontribusi 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

6,40 11,54 0,66 

Industri Pengolahan 32,33 4,11 1,48 
Konstruksi 9,91 6,41 0,58 
Perdagangan Besar, Eceran, dan 
Reparasi Mobil – Motor 

12,17 5,57 0,74 

Transportasi dan Pergudangan 10,45 7,12 0,46 
Informasi dan Komunikasi 3,69 8,06 0,45 
Real Estate 7,39 6,93 0,57 
Jasa Pendidikan 3,22 6,53 0,19 
Lainnya 14,14 4,71 0,60 
PDRB 100 5,73 5,73 
Sumber: Statistik Daerah Banten (2017) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten 2016 dari sisi 

supply mencerminkan besaran nilai tambah bruto yang tercipta 

sebagai akibat proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh 

berbagai unit produksi yang ada di suatu wilayah. Dalam jangka 

pendek, supply ada untuk memenuhi demand. Oleh karena itu, PDRB 

dari sisi demand adalah jumlah permintaan akhir yang dilakukan oleh 

berbagai pelaku ekonomi yang ada di suatu wilayah. Bila supply 

berlebih, kelebihannya itu digunakan untuk memenuhi permintaan 

luar daerah/luar negeri. Sebaliknya bila kurang, akan dipenuhi melalui 

impor antar daerah/luar negeri. 

Pertumbuhan ekonomi Banten sendiri pada Semester I-2017 yang 

mencapai 5,73 persen, dari sisi supply, terutama didukung oleh 

pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan 
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usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-motor. Kedua 

lapangan usaha ini masing-masing memberikan andil 1,48 persen poin 

dan 0,74 persen poin.  

Tabel 4.10 Indikator PDRB Banten Semester I-2017 

Menurut Pengeluaran (persen) 

Komponen Pengeluaran Share LPE Kontribusi 

Konsumsi Rumah Tangga 53,15 5,37 3,14 

Pengeluaran Pemerintah 3,57 2,74 0,10 

PMTB 30,25 10,38 3,02 

Ekspor Netto 13,03 -6,00 -0,53 

- Ekspor 75,78 10,62 8,42 

- Impor 62,75 12,71 8,95 

PDRB 100 5,73 5,73 

Sumber: Statistik Daerah Banten (2017) 

Adapun dari sisi demand, didorong oleh tumbuhnya komponen 

konsumsi rumahtangga domestik dan komponen penambahan modal 

tetap bruto (PMTB), dengan andil sebesar 3,14 persen poin dan 3,02 

persen poin. Sementara struktur ekonomi Banten sendiri, dari sisi supply 

didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan 

usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobilmotor, dengan 

sumbangan atau kontribusi masing-masing sebesar 32,33 persen dan 

12,17 persen. Adapun dari sisi demand, komponen konsumsi 

rumahtangga dan komponen PMTB berperan besar dalam 

pembentukan PDRB Banten, dengan share mencapai 53,15 persen dan 

30,25 persen. 
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4.5.2 Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu 

persentase penduduk  miskin terhadap total penduduk. 

Program pengentasan kemiskinan di Banten selama setahun 

terakhir ini, dapat dikatakan belum berhasil. Penilaian tersebut 

didasarkan kepada jumlah dan persentase penduduk miskin yang 

meningkat, seiring dengan naiknya garis kemiskinan. Jumlah dan 

persentase penduduk miskin sendiri  pada Maret 2017 masing-masing 

mencapai 675 ribu orang dan 5,45 persen, sedangkan garis 

kemiskinannya sekitar 389 ribu rupiah per kapita sebulan.  
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 Sumber: Analisis Data Kemiskinan Banten (BPS Banten, 2017) 

Gambar 4.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di 

Banten Maret 2011 – September 2017 

Selain karena jumlah dan persentase penduduk miskin yang 

meningkat, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan juga 

semakin membesar. Berarti, pengeluaran penduduk miskin Banten 

secara rata-rata memang meningkat, namun peningkatannya masih di 

bawah kenaikan garis kemiskinan. Imbasnya, rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun tingkat 

ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin, semakin 

melebar. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan ke  depannya 

akan lebih sulit untuk dilakukan, karena pemerintah harus menyusun 

program intervensi yang lebih tersebar dan dengan biaya yang lebih 

mahal.  
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Sumber: Analisis Data Kemiskinan Banten (BPS Banten, 2017) 

Gambar 4.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

Menurut Kabupaten/Kota di Banten September 2017 

Belum berhasilnya program pengentasan kemiskinan yang 

dilaksanakan, sepertinya karena programnya masih bersifat parsial dan 

urban sentris. Akibatnya, insiden kemiskinan terbanyak secara historis 

selalu terdapat di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, yang 

merupakan daerah sentra pertanian Banten. Oleh karena itu, Untuk 

mempercepat  penurunan angka kemiskinan, dibutuhkan program 

yang terintegrasi dan lintas sektor, termasuk dengan melibatkan secara 

penuh berbagai pemangku kepentingan di bidang pertanian dalam 

program tersebut.  

Salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan di Banten adalah 

ketimbangan pendapatan sumber daya menusia yang masih rendah. 

Ketimpangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah di Banten 

masih tinggi. Ketimpangan pendapatan antar penduduk diukur 



Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni 
(APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten 

2018 

 
 

| 83  
 

dengan indeks gini dan ketimpangan pembangunan antar wilayah 

diukur dengan indeks Williamson.  

 
Sumber: Banten Dalam Angka (2017), data diolah 

Gambar 4.11 Gini Ratio dan Perkembangannya di Banten  

Maret 2011 - September 2017 

 Gambar di atas menjelaskan bahwa angka ketimpangan 

pendapatan berkembang secara fluktuatif, namun jika dilihat dari 

trennya, maka ada kecenderungan meningkat secara lambat. Artinya 

ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk di Banten 

semakin besar. Meskipun Gini Ratio Banten  pada September 2017 

sebesar 0,379 lebih kecil 0,003 dibandingkan dengan Maret 2017 

sebesar 0,383. Hal ini menunjukkan pada 2017 telah terjadi perbaikan 

pemerataan pendapatan penduduk  Banten khususnya pada periode 

Maret - September 2017. 

Sedangkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Banten 

dengan menggunakan Indeks Williamson dalam kurun waktu 2012 – 
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2016 yang dihitung berdasarkan angka PDRB kabupaten/kota atas 

dasar harga yang berlaku menunjukkan ketimpangan antar wilayah 

dalam kategori tinggi karena rata-rata lebih dari 0,5 (IW > 0,50) 

karena nilai rata-rata IW dalam kurun waktu tersebut 0,775 > 0,50. 

Berikut ini disajikan perkembangan IW Banten, yaitu: 

 

  Sumber: Analisis Sosial Ekonomi Banten (BPS Banten, 2016) 

Gambar 4.12 Indeks Williamson Banten 2012 - 2016 

Ketimpangan antar wilayah yang masih tinggi disebabkan oleh 

pembangunan dan karakteristik daerah di Banten yang belum merata. 

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan 

merupakan wilayah bagian utara Banten dan menjadi daerah 

hinterland DKI Jakarta. Ketiga daerah ini dilengkapi dengan berbagai 

fasilitas infrastruktur yang memadai, sehingga menjadi daya tarik bagi 

investor besar. Oleh karena itu, ketiga daerah ini menjadi daerah yang 

paling maju di wilayah Banten.  

Rata-Rata IW 
2012-2016 = 0,775 
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Sementara itu, di bagian selatan Banten seperti Kabupaten 

Pandeglang dan Kabupaten Lebak adalah wilayah yang termasuk 

dalam kategori daerah tertinggal. Fasilitas infrastrukturnya terutama 

jalan, jembatan, angkutan umum sangat minim, sehingga kurang 

menjadi daya tarik investor besar. Akibatnya, kedua daerah ini lambat 

perkembangannya dan memicu ketimpangan antar wilayah di Banten. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah 

adalah dengan memberikan insentif bagi investor yang tertarik untuk 

investasi di bagian selatan Banten, melakukan konservasi dan 

pengebangan kegiatan pertanian, serta pariwisata. Cara lain adalah 

memberikan dana block grant yang besar sebagai kompensasi kepada 

daerah selatan ini atas kerugian pembatasan yang diterapkan di 

wilayah ini. 

4.6 Keuangan Daerah 

Pada Tahun Anggaran 2016, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi 

Banten mencapai 8,66 triliun rupiah, sementara belanja daerah Pemerintah 

Provinsi Banten mencapai 8,92 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

masih merupakan sumber penerimaan rutin terbesar Pemerintah Provinsi 

Banten yaitu sebesar 5,46 triliun rupiah atau memberi kontribusi sekitar 63,05 

persen dari total penerimaan. Untuk belanja daerah, porsi pengeluaran 

tertinggi digunakan untuk belanja tidak langsung yang mencapai 5,84 triliun 

rupiah atau 65,47 persen dari total belanja daerah, sementara sisanya 

sebanyak 3,09 triliun (34,53%) digunakan untuk belanja langsung. 
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Tabel 4.11 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Pemerintah Provinsi Banten (juta rupiah), 2013−2016 

Tahun Penerimaan Pengeluaran +/- 
Pembiayaan 

Daerah 
SILPA 

2013 6230229,81 5295139,15 935090,66 134714,20 1069804,86 
2014 7068432,91 6192155,57 876277,34 1031716,86 1907994,20 
2015 7328220,77 8084140,16 -755919,39 1885994,21 1130074,82 
2016 8656395,50 8925813,44 -269417,94 828574,82 559156,88 

Sumber: Banten Dalam Angka (2017) 

Realisasi penerimaan pajak di Provinsi Banten pada tahun 2016 

mencapai 32,84 triliun rupiah atau meningkat 15,46 persen dari tahun 

sebelumnya, dan ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 38,65 triliun 

rupiah pada tahun 2017. Penerimaan pajak tersebut terdiri dari Pajak 

Penghasilan sebesar 18,21 triliun rupiah (55,40%), PPN dan PPnBM sebesar 14,41 

triliun rupiah (43,88%), serta pajak lainnya sebesar 219,85 miliar rupiah (0,67%). 

Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Banten 

pada tahun 2016 mencapai 13,03 miliar rupiah. 
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Tabel 4.12 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Pemerintah Kabupaten/Kota (juta rupiah), 2014−2015 

Kabupaten/Kota 
Realisasi 2014              Realisasi 2015             

Penerimaan  Pengeluaran +/- % Penerimaan  Pengeluaran +/- % 

Kab Pandeglang 1747029,5 1640017,3 107012,2 6,13% 2053864,86 2037028,43 16836,43 0,82% 

Kab Lebak 1796231,79 1725537,97 70693,82 3,94% 2237617,20 2092695,06 144922,14 6,48% 

Kab Tangerang 2012068,32 1909367,17 102701,15 5,10% 4229034,30 4179069,90 49964,4 1,18% 

Kab Serang 3698374,25 3512778,49 185595,76 5,02% 2304837,74 2342220,90 -37383,16 -1,62% 

Kota Tangerang 3016402,37 2656087,93 360314,44 11,95% 3379623,33 3101034,57 278588,76 8,24% 

Kota Cilegon 1304405,75 1222804,82 81600,93 6,26% 1409261,80 1463977,64 -54715,84 -3,88% 

Kota Serang 1024512,3 949970,16 74542,14 7,28% 1105658,80 1061917,79 43741,01 3,96% 

Kota Tang. Selatan 6337396,7 6128937,57 208459,13 3,29% 2602412,23 2621240,25 -18828,02 -0,72% 

Sumber: Banten Dalam Angka (2017) 

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada 2015 semua kabupaten/kota di 

Banten realisasi penerimaan dan pengeluaran mengalami surplus anggaran. 

Surplus keuangan daerah merupakan kondisi yang kurang baik. Hal ini 

diakrenakan terdapat beberapa rencana untuk membiayai pengeluaran 

pembangunan tidak terealisasi sehingga terjadi surplus anggaran. Pada tahun 

tersebut surplus yang paling tinggi adalah Kota Tangerang, yaitu mencapai 

11,95% dan yang paling rendah adalah Kota Tangerang Selatan, yaitu surplus 

3,29.   

Hal terjadi sebaliknya pada 2015, yang mana terdapat beberapa 

daerah yang mengalami defisit anggaran. Daerah mengalami defisit antara 

lain Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan, yaitu 

masing-masing -1,62%, -3,88%, dan -0,72%. Sementara daerah lain masih 

mengalami surplus, namun pada tingkat yang lebih kecil dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. 
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5.1 Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah Di Banten  

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pemerintah memiliki tanggung 

jawab yang besar untuk mencerdaskan bangsanya. Pendidikan merupakan suatu 

investasi bagi pembangunan bangsa sebab indikator pendidikan sangat menentukan 

kualitas suatu bangsa. Selain itu, seiring dengan perkembangan kebudayaan bangsa 

Indonesia, maka pendidikan juga berperan penting dalam menentukan kualitas 

manusia itu sendiri. 

Salah satu program yang gencar digalakkan Pemerintah adalah Program 

Wajib Belajar. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk 

bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar yang 

ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2009, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah 

Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Selanjutnya pemerintah 

menetapkan pendidikan universal atau rintisan wajib belajar 12 yang dimulai pada 

2010, sedangkan pelaksanaan dimulai pada 2016.  

Program pendidikan wajib belajar 12 tahun, pada hakekatnya berfungsi 

memberikan pendidikan kepada setiap warga negara (penduduk) memiliki 

sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk dapat 

berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau 

setara dengan lulus SMA/sederajat. Dalam konteks pembangunan nasional wajib 

belajar 12 tahun adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

BAB 1. Pendahuluan 
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sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk berdaya saing,  

memahami dunia, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, maupun 

meningkatkan kualitas hidup dan martabatnya. Wajib belajar juga diartikan 

sebagai upaya pemerintah memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada 

penduduk usia sekolah untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah. 

5.1.1  Perkembangan APM jenjang Pendidikan Menengah di Banten 

Tingkat partispasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat 

mengukur partipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan yang dilihat dari 

berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah 

yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan 

Angka Partsipasi Murni (APM). Pemerintah daerah selalu mengharapkan 

indikator ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya pada setiap 

jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak 

masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang 

bermutu dan berkesetaraan. 

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan memengah 

menunjukkan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program 

pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat pada jenjang 

SMA/sederajat. Angka ini membatasi usia siswa SMA, yakni 16 – 18 tahun, 

sehingga dapat menggambarkan proporsi anak yang bersekolah jenjang SMA 

tepat waktu sesuai dengan umurnya dan juga dapat melihat anak usia SMA 

yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu daerah. 
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      Sumber: BPS Pusat (2018) 

 

Gambar 5.1 Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah 

Banten dan Nasional 2007 - 2017 

Berdasarkan gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi 

murni SMA di Provinsi Banten memiliki tren yang positif dan memili pola yang 

sama dengan APM SMA Nasional pada kurun waktu 2007 – 2017. Namun 

secara umum APM SMA di Banten masih berada dibawah APM SMA Nasional 

pada kurun waktu tersebut. Pola pergerakan yang sama ini menggambarkan 

bahwa peningkatan jumlah anak usia SMA yakni usia antara 16 – 18 tahun 

terjadi penambahan yang relatif sama antara Nasional dan Banten.  

APM SMA Banten pada 2007 sebesar 38,97 meningkat sebesar 18,91 atau 

naik 48,52% dalam kurun waktu 11 tahun. Sedangkan jika dilihat rata-rata 

pertumbuhan setiap tahun maka APM SMA di Banten sebesar 4,20% per tahun, 

sedangkan APM SMA Nasional rata-rata tumbuh lebih lambat dibandingkan 

dengan pertumbuhan APM SMA di Banten, yakni rata-rata sebesar 3,10% per 

tahun. Percepatan pertumbuhan APM Banten dibandingkan Nasional didorong 
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oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Banten.  

Berdasarkan data Susenas 2017, terlihat bahwa APM SMA usia 16 – 18  

tahun terus mengalami mengalami peningkatan (Gambar 5.1). Kondisi yang 

demikian dapat menjadi penanda dari meningkatnya akses penduduk 

kelompok usia tersebut terhadap layanan pendidikan. Hal ini diduga 

disebabkan oleh oleh bertambahnya anggaran pemerintah daerah terkait 

fungsi pendidikan, meskipun masih terbatas.  Kondisi kenaikan APM SMA yang 

terus mengalami kenaikan ini, tetap masih harus terus ditingkatkan. Hal ini 

karena besarannya jauh lebih kecil dibandingkan sebagian besar provinsi yang 

ada di Indonesia. Usia 16 tahun ke atas sendiri adalah kelompok usia yang 

setara dengan jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) dan tinggi 

(Universitas). Implikasinya, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang juga 

berarti daya saing Banten, dari sisi pendidikan berpotensi untuk menjadi lebih 

rendah dari rata-rata Nasional. 

Beberapa kebijakan untuk terus mendorong peningkatan APM SMA di 

Banten yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah pemberian 

bantuan operasional pendidikan, bantuan siswa miskin, dan pembangunan unit 

gedung baru, pemerataan guru, penguatan kelembagaan, meningkatkan 

keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.   

5.1.2 Perbandingan APM jenjang Pendidikan Menengah Antara Banten 

Utara – Banten Selatan 

Wilayah Banten jika dibagi menjadi 2 wilayah, maka terdapat Banten 

Selatan dan Banten Utara. Wilayah Banten Selatan meliputi Kabupaten 

Pandeglang dan Kabupaten Lebak, sedangkan Banten Utara meliputi 
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Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon,  Kabupaten Tangerang, Kota 

Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Hasil olahan data penenliti (2018) 

dengan membagi 2 wilayah Banten terhadap angka partisipasi murni (APM) 

SMA/sederajat menunjukkan bahwa anak usia sekolah 16 – 18 tahun yang 

dapat sekolah tepat waktu adalah sebesar 54,55 di wilayah Banten Selatan.  

 

 

Sumber: BPS Pusat (2017) 
Gambar 5.2: Perbandingkan APM Antara Banten Utara – Banten 

Selatan di Provinsi Banten 2016 
 

Sedangkan di Banten Utara, angka partisipasi murni (APM) SMA rata-

rata sebesar 62,55.  Secara umum, APM di Banten Utara lebih tinggi 

dibandingkan dengan APM SMA Banten Selatan. Perbedaan ini disebabkan 

oleh kebijakan terhadap pembangunan pendidikan di wilayah Banten Utara 

lebih baik dibandingkan dengan wilayah Banten Selatan, dukungan anggaran 

pendidikan juga lebih tinggi, karena PAD nya juga tinggi. 

5.1.3 Perbandingan APM jenjang Pendidikan Menengah Antar Kabupaten 

/Kota di Banten 

 Di Provinsi Banten terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yaitu Kota 

Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten 
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Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten 

Serang. Berdasarkan gambar 5.3, menujukkan bahwa kondisi APM SMA Kota 

Cilegon adalah paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain dan APM SMA 

Provinsi Banten sebesar 57,21, yakni mencapai 75,34 pada 2016. Demikian juga 

untuk Kota Serang yang capaian APM SMA-nya sebesar 71,56. Sedangkan 

daerah yang capaian APM SMA-nya masih berada dibawah provinsi dan 

daerah lain adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten 

Serang, dan Kabupaten Tangerang, yakni masing-masing 53,22; 55,87; 52,60; 

dan 51,27.  

  
Sumber: BPS Pusat (2017) 

Gambar 5.3: Perbandingkan APM Antar Kabupaten/Kota di 
Provinsi Banten 2016 

 
Rendahnya capaian pembangunan pendidikan yang diukur dengan 

indikator APM SMA dimungkinan tingginya jumlah penduduk usia 16 – 18 

tahun yang masih tidak sekolah, anggaran pendidikan yang masih terbatas, 

dan kondisi akasesibilatas sekolah yang masih kurang. Untuk itu dibutuhkan 

peran Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang lebih optimal untuk 

meningkatkan capaian APM SMA tersebut. Belum optimalnya capaian 
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pembangunan pendidikan ini tentu berakibat pada kualitas sumber daya 

manusia yang kurang optimal.  

Namun hasil publikasi BPS hingga tahun 2016 tersebut dapat dikatakan  

bahwa APM SMA antar kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki trend 

yang meningkat di hampir semua kabupaten/kota. Dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. Meningkatnya angka tersebut menunjukkan bahwa 

semakin banyak jumlah penduduk usia sekolah yang terdaftar di sekolah 

jenjang SMA/sederajat. Di satu sisi, kondisi juga menggambarkan kualitas dan 

akses pendidikan,  ketersediaan infrastruktur sekolah, infra struktur jalan juga 

semakin baik dan telah menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia.  

5.2 Model Angka Partisipasi Murni (APM) SMA DI Banten 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang deskripsi statistik, uji pelanggaran 

asumsi, dan analisa model APM di Banten. Dalam deskripsi statistik akan dipaparkan 

ukuran rata-rata (mean), penyebaran data (standar deviasi), minimum, dan 

maksimum dari masing-masing variabel. Uji asumsi yang dilakukan adalah uji 

mulktikolinieritas. Analisa model APM SMA di Banten. Sementara variabel bebas 

yang digunakan antara lain variabel utama yakni pendapatan keluarga, anggaran 

pendidikan, dan otonomi, dan sisanya adalah sebagai variabel kontrol.  

5.2.1 Deskripsi Data Statistik Model APM 

Pada bagian ini juga akan dipaparkan deskripsi data agregat 

kabupaten/kota di Banten tahun 1996 - 2013 yang meliputi ukuran rata-rata, 

standar deviasi, minimum, dan maksimum dari angka partisipasi murni (SMA) 

mencerminkan jumlah penduduk usia sekolah SMA/sederajat 16 – 18 tahun yang 

terdaftar sekolah di kabupaten/kota Banten. Jumlah rata-rata siswa yang 
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terdaftar pada sekolah SMA/sederajat adalah 40,85%, maksimal 87.90%, 

minimal 14,87%, serta standar deviasi sebesar 16,60%. Hal ini mencerminkan 

masih rendahnya angka partisipasi murni (APM) SMA di Banten.   

Variabel anggaran pendidikan menunjukkan besarnya alokasi anggaran 

yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Banten di bidang 

pendidikan dibagi jumlah penduduk usia sekolah tidak termasuk gaji guru dan 

tunjangannya. Data ditransformasi dalam bentuk logaritma. Besarnya nilai log 

anggaran pendidikan per penduduk usia sekolah dari SD/sederajat – 

SMA/sederajat pendidikan yang semakin besar menunjukkan alokasi anggaran 

pendidikan yang semakin besar. Tabel 4.8 menggambarkan bahwa nilai rata-

rata, minimal, maksimal dan deviasi standar dari variabel standar deviasi 

sekolah adalah 2,41; 0,62; 3,43; dan 1,011. Artinya rata-rata anggaran 

pendidikan yang dialokasikan masih kecil karena kurang dari 20% dari total 

realisasi pengeluaran daerah yang tertuang dalam APBD kabupaten/kota di 

Banten. Sedangkan variasi anggaran setiap tahun dan antar kabupaten 

tergolong kecil.   

Tabel 5.1 Deskripsi Data Statistik Kabupaten/Kota Provinsi Banten  
Tahun 1996 – 2013 

VARIABEL Obs.  Mean Std.Dev. Max. Min. 
APM_SMA 104 0.4085 0.1660 0.879 0.1487 
LOG_I 104 5.4057 0.3386 6.0121 4.6591 
LOG_AP 104 2.4159 0.6174 3.4361 1.0113 
GENDER 104 0.4948 0.0169 0.5835 0.4693 
JAK 104 4.1856 0.2671 4.94 3.46 
JS 104 2.4140 0.1256 2.699 2.124 
IJ 104 1.1225 1.0900 3.6094 0.1582 
POV 104 0.1103 0.0630 0.3246 0.0382 
RGS 104 22.8389 6.9421 35.5437 10.6199 
LOG_PERCAP 104 6.5913 0.4149 7.4512 5.7036 
LOKASI 104 0.6538 0.4780 1 0 
D_OT 104 0.8077 0.3960 1 0 

           Sumber: Olahan Peneliti (2017), output Eviews 8. 
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Rasio jumlah penduduk wanita terhadap laki-laki di Banten selama 

periode penelitian rata-rata sebesar 49,48%, maksimum 58,35%, minimum 

46,93% dengan standar deviasi 1,69%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk laki-laki 

dengan tingkat variansi yang kecil. Jumlah rata-rata anggota keluarga (JAK) 

kabupaten/kota di Banten adalah sebesar 4.19 artinya setiap rumah tangga 

diisi sebanyak 4 anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga paling kecil 

adalah rata-rata sebanyak 3,46 dan paling banyak adalah 4,94. Adapun 

variasi standar antar rumah tangga adalah sebesar 0,27 atau angka variasi 

yang kecil.  

Menurut Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan 

untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup 

tersebut tercapai atau tidak. Kemiskinan diukur dengan menghitung jumlah 

persentase penduduk miskin terhadap total penduduk kabupaten/kota di 

Banten. Semakin besar nilai persentanse jumlah penduduk miskin 

menunjukkan semakin besar jumlah penduduk miskin. Adapun nilai rata-rata, 

standar deviasi, minimum, dan maksimum adalah masing-masing 11,03; 6,3; 

3,82; dan 32,46. Artinya rata-rata jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota 

sebesar 11.03% selama periode penelitian, sedangkan jumlah penduduk miskin 

paling kecil adalah 3,82% dan terbesar 13,70%. Adapun variasi jumlah 

penduduk miskin di Banten masih tergolong tinggi.  

Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel infrastruktur jalan (IJ) 

kabupaten/kota di Banten yang meliputi panjang jalan nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam satuan persentase (%) karena variabel infrastruktur 

jalan dihitung dengan membagi panjang jalan dengan luas wilayah 

kabupaten/kota. Rata-rata rasio panjang jalan kabupaten/kota dengan luas 
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wilayah kabupaten/kota di wilayah Banten adalah 1,12% setiap tahun dalam 

kurun waktu 18 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, rasio panjang jalan 

terhadap luas wilayah paling kecil adalah 0,16% dan paling besar adalah 3,61%. 

Sedangkan variasi standar rasio jalan adalah adalah cukup tinggi yakni 

sepanjang 1,09%. Sementara itu, variabel jumlah sekolah (JS) yang dikur 

dengan rasio siswa per sekolah di semua jenjang pendidikan paling tinggi 

adalah sebanyak 269 per unit sekolah dan paling rendah adalah sebanyak 212 

siswa per unit. Adapun nilai rata-rata jumlah sekolah setiap tahun adalah 

sebesar 241 siswa per unit sekolah dengan nilai deviasi stadar 12,5 siswa per unit 

atau nilai variasi yang tinggi.  

Untuk mengetahui seberapa besar jumlah setiap guru dapat menangani 

banyaknya siswa adalah menghitung jumlah rasio guru-siswa (RGS). 

Berdasarkan hasil perhitungan menggambarkan bahwa rata-rara rasio guru-

siswa adalah sebesar 22,84 jika dibulatkan menjadi 23 yang artinya setiap 1 

(satu) orang guru menangani 23 siswa. Sedangkan rasio guru-siswa yang 

minimum 11 dan nilai maksimumnya adalah 36. Adapun nilai variasi standar 

rasio guru-siswa adalah 6,94 tergolong kecil. Variabel lain dalam penelitian ini 

adalah variabel dummy otonomi daerah. Variabel ini mencerminkan peran 

pemerintah dalam pengelolaan urusan kewenangan yang teleh didelegasikan 

oleh pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah diberikan skor minimal 

yakni 0 dan setelah diberlakukan otonomi daerah diberikan skor 1. 

5.2.2  Uji Pelanggaran Asumsi Model Agregat 

Pada bagian ini akan diuraikan pengujian asumsi sesuai dengan model 

yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara variabel bebas 
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terhadap variabel tak bebasnya. Tujuannya untuk memperoleh model yang 

layak, handal, dan efisien sehingga analisis yang dihasilkan tidak bias. Data 

panel merupakan kombinasi antara data kerat lintang (cross section) dengan 

data runtut waktu (times series). Pengujian asumsi klasik pada data panel 

pengujian asumsi klasik dilakukan pada uji multikolineritas dan uji 

heteroskedastisitas. Sementara itu, uji otokorelasi sebenarnya tidak diperlukan 

dalam model data panel atau data cross section. Uji otokorelasi hanya 

bermanfaat jika data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series). 

Pada data cross section dan data panel, pengujian ini akan sia-sia.   

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

multikolinieritas. Pengujian adanya multikolinieritas dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antar variabel bebas. Untuk itu, apakah telah terjadi 

multikolinieritas dapat dilihat dari hasil korelasi antar variabel bebas dengan 

bantuan software Eviews 8, sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Hasil Uji Multikolineritas dengan Korelasi Antar Variabel 

Bebas pada Model APM_SMA 

VARIABEL LOG_I LOG_AP GENDER JAK JS IJ POV RGS RLS D_OT 

LOG_I 1 
         LOG_AP 0.8042 1 

        GENDER -0.2442 -0.0499 1 
       JAK -0.2044 -0.0660 0.1830 1 

      JS 0.4153 0.3534 0.1864 0.3096 1 
     IJ 0.4439 0.4273 0.0718 -0.3364 0.0913 1 

    POV -0.7251 -0.6860 0.0723 0.1871 -0.3595 -0.5466 1 
   RGS -0.7459 -0.6001 0.3430 0.0206 -0.2513 -0.1126 0.4830 1 

  RLS 0.7276 0.6372 -0.0452 -0.2650 0.3991 0.8255 -0.7459 -0.3933 1 
 D_OT 0.7026 0.4937 -0.5396 -0.3118 0.1187 0.1487 -0.4635 -0.5906 0.4011 1 

Sumber: Olahan peneliti (2016), output Eviwes 8. 

Terjadinya multikolinieritas apabila hubungan antar variabel bebas yang 

ada dalam model persamaan melebihi 0,80. Hasil perhitungan korelasi antar 

variabel yang ada dalam model data panel IGP, RLS, APM_SMP, dan 



Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada 
Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten 

2018 

 
 

| 99  
 

APM_SMA menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas karena tidak 

terdapat hubungan antar variabel bebas yang melebihi 0,80. 

5.2.3 Analisa Model APM SMA di Banten 

Setelah dilakukan pengujian terhadap pelanggaran asumsi dasar 

(klasik) untuk masing-masing model persamaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil estimasi 

model untuk mengetahui keterkaitan antar variabel. Paparan ini diperlukan 

untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dengan menggunakan model 

data panel. Dalam regresi data panel tidak seimbang (unbalanced panel) 

untuk model APM SMA ini data yang digunakan adalah data makro Banten 

dalam kurun waktu 18 tahun (1996 – 2013) dan 6 cross section kabupaten/kota 

yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, 

Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Data yang 

diggunakan adalah data 1996 – 2013 bukan data 1996 – 2016, hal ini ditujukan 

untuk kepentingan antisipasi penambahan data jika terjadi masalah pengujian 

asumsi klasik, sebagai treatmen agar diperoleh model yang layak untuk 

digunakan analisis. 

Estimasi data panel tidak seimbang ditujukan untuk menjawab 

rumusan masalah yang kedua yaitu “Bagaimana Kendala yang dihadapi 

dalam rangka upaya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) 

untuk jenjang pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten?” 

Penggunaan model analisis ekonomotrika ini untuk mengidentikasi 

permasalahan dalam upaya untuk meningkatkan APM SMA di Banten, karena 

variabel yang digunakan merupakan variabel kebijakan. Variabel tersebut 

diantaranya variabel pendapatan keluarga, anggaran pendidikan, rasio guru-
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siswa, infrastruktur jalan, infrastruktur sekolah, dan    Sebelum melakukan 

estimasi dengan menggunakan regresi data panel tidak seimbang (unbalanced 

panel), maka perlu dilakukan pemilihan metode estimasi yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian dan model terbaik yang digunakan. Estimasi dengan 

menggunakan data panel tidak seimbang ini melalui 2 (dua) tahap. Tahap 

pertama, peneliti melakukan estimasi model common effect, model fixed effect, 

dan model random effect. Sedangkan pada tahap kedua, peneliti akan 

memilih model yang layak/terbaik digunakan untuk analisis menggunakan uji 

Chow, uji Hausman, dan uji LM.  

5.2.3.1 Estimasi Model APM SMA di Banten 

Sedangkan model APM SMA diadaptasi dari model Yang et. al (2014) 

untuk selanjutnya dilakukan modifikasi model sehingga dapat ditulis kembali:  

 
  ………………………………………………………………....…..………...............................……..    (5.1) 

Model persamaan tersebut merupakan model APM SMA data panel 

tidak seimbang yang diestimasi dengan bantuan Eviews 8. Persamaan tersebut 

dapat diestimasi menjadi beberapa model yakni model APM SMA. Setelah 

melakukan estimasi model, terlebih dahulu penulis melakukan pengujian untuk 

memilih model yang terbaik guna melakukan analisis lebih lanjut. Hasil 

pengujian untuk menentukan model terbaik adalah menggunakan Uji F dan 

Uji Chow, dengan hasil pengujian sebagai berikut:  

Tabel: 5.3 Rekapitulasi Hasil Uji F dan Uji Chow 

Model Effect Test Statistic df Prob. Kesimpulan 
Model APM_SMA Cross section F 

Cross section X2 
13.7425 

59.5023 
(5.89) 

5 
0.0000 
0.0000 

Ho ditolak, maka model 
fixed effect yang terbaik 

     Sumber: Output Eviews 8 (2018) 
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Pada model APM_SMA, hasil estimasi menunjukkan nilai F-test sebesar 

13.7425 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < α = 0,05 dan hasil uji Chow 

menunjukkan bahwa nilai χ2 sebesar 59,5023 dengan nilai probabilitas sebesar 

0.0000 < α = 0,05. Hasil pengujian dari kelima model tersebut dapat 

dinyatakan bahwa Ho ditolak, sehingga model fixed effect merupakan model 

yang layak digunakan untuk analisis. 

Tabel 5.4 Hasil Estimasi Model APM_SMA (Variabel Dependen) dengan 

Model Data Panel Tidak Seimbang (Unbalanced Panel) dengan Fixed 

Effect Genelaized Least Square (GLS) 

Variabel Model APM_SMA 
(FE Model) 

LOG_I 0.327*** 
(0.056) 

LOG_AP -0.029* 
(0.017) 

GENDER 0.042 
(0.379) 

JAK -0.007 
(0.023) 

IJ 0.007 
(0.023) 

JS -0.118 
(0.074) 

POV -0.114 
(0.125) 

RGS 0.003* 
(0.001) 

D_OT -0.051** 
(0.020) 

Konstanta -1.008*** 
_Pandeglang -0.049 
_Lebak -0.140 
_Tangerang -0.017 
_Serang -0.056 
_Cilegon 0.138 
_Kt-Tangerang 0.155 
Observasi 104 
R2 0.9176 
F-stat 70.816 
Prob (F-stat) 0.0000 

               Catatan: * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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 Hasil estimasi regresi data panel tidak seimbang (unbalanced panel) 

dengan model Fixed Effect GLS seperti pada tabel 4.11 layak digunakan sebagai 

model analisis, setelah melalui serangkaian uji asumsi sehingga terbebas dari 

masalah miltikolinieritas. Dalam pengolahan model fixed effect GLS pada 

penelitian ini, terdapat nilai intersep yang berbeda untuk setiap 

kabupaten/kota dan slope yang sama. Intersep ini menggambarkan 

karakteristik peningkatan atau penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA 

di Banten, jika dilakukan perubahan pada variabel bebasnya. Sedangkan 

model common effect mengasumsikan nilai intersep dan nilai slope yang sama 

antar individu dan antar waktu. 

Hasil estimasi fixed effect GLS model APM_SMA menghasilkan nilai 

intercept sebesar -1,008 yang signifikan 1%, Hasil ini menunjukkan bahwa angka 

partisipasi murni SMA/sederajat akan berkurang sebesar 1,008 satuan ketika 

variabel lain konstan antar kabupaten/kota di Banten, dengan asumsi ceteris 

paribus. Adapun intercept pada model IGP dan model APM_SMP adalah tidak 

signifikan mempengaruhi rata-rata indeks gini pendidikan dan angka 

partisipasi murni SMP/sederajat kabupaten/kota di Banten. 

Pada model APM SMA, dapat dihasilkan nilai koefisien pendapatan 

keluarga sebesar positif 0,327 yang signifikan pada tingkat α = 1%. Hal ini berarti 

bahwa pendapatan keluarga berpengaruh positif terhadap angka partisipasi 

murni (APM) SMA. Jika pendapatan keluarga naik 1% maka APM SMA  sebesar 

32,7% dengan syarat cateris paribus. Artinya semakin tinggi pendapatan 

keluarga maka angka partisipasi murni SMA/sederajat juga akan meningkat 

untuk seluruh kabupaten/kota di Banten dengan asumsi ceteris paribus.  

Sedangkan variabel anggaran pendidikan (log_ap) berpengaruh secara negatif 
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dan signifikan terhadap APM SMA pada tingkat α = 10% untuk seluruh 

kabupaten/kota di Banten. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa 

peningkatan anggaran pendidikan akan menurunkan APM SMA untuk seluruh 

kabupaten/kota di Banten.  

Sedangkan gender menghasilkan nilai koefisien sebesar positif 0,042, 

tetapi secara statistik tidak signifikan pada berpengaruh signifikan terhadap 

APM SMA pada tingkat α = 1%, 5%, atau 10% untuk seluruh kabupaten/kota di 

Banten. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% jumlah penduduk 

perempuan, maka akan meningkatkan APM SMA sebesar 4,2% untuk seluruh 

kabupaten/kota di Banten, dengan asumsi ceteris paribus, namun secara 

statistic tidak signifikan. 

Adapun jumlah anggota rumah/keluarga (JAK) ternyata tidak 

berpengaruh signifikan pada angka partisipasi murni SMA baik pada tingkat α 

= 1%, α = 5%, dan α = 10%, meskipun menghasilkan koefisien sebesar negatif 

0,007. Artinya penurunan jumlah anggota dalam sebuah keluarga tidak 

mampu meningkatkan APM SMA untuk seluruh kabupaten/kota di Banten, 

karena secara statistik tidak signifikan. 

 Variabel lain yang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

angka partisipasi murni SMA adalah infrastruktur jalan (IJ), jumlah sekolah (JS), 

dan kemiskinan (POV). Hasil ini dapat dikatakan bahwa semakin bertambah 

jalan, jumlah sekolah, dan kemiskinan, maka APM SMA akan semakin kecil 

untuk seluruh kabupaten/kota di Banten dengan syarat cateris paribus, karena 

secara statistik tidak signifikan.  

Sedangkan variabel rasio guru siswa (rgs) juga berpengaruh signifikan 

pada angka partisipasi murni sekolah SMA/sederajat pada tingkat α = 10%. 
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Artinya peningkatan rata-rata rasio guru siswa sebesar 1 satuan, maka dapat 

meningkatkan partisipasi sekolah SMA/sederajat sebesar 0,3% untuk seluruh 

kabupaten/kota di Banten, dengan syarat ceteris paribus. Pelaksanaan otonomi 

daerah (DOT) terbukti belum mampu menurunkan angka partisipasi murni 

SMA. Meskipun variabel otonomi daerah (DOT) berpengaruh signifikan 

terhadap APM SMA dengan tingkat signifikansi α = 5%, tetapi pelaksanaan 

otonomi daerah akan menurunkan angka partisipasi murni SMA untuk seluruh 

kabupaten/kota di Banten dengan syarat ceteris paribus.  

Hasil pengujian model data panel fixed effect GLS tidak seimbang 

menunjukkan bahwa model tersebut menunjukkan hasil Uji Pengaruh Simultan 

(F-test) 70,86,  serta nilai probabilitas yang diperoleh adalah prob. 0,0000 < 

0,01 yang berarti interaksi paling tidak variabel pendapatan keluarga, 

anggaran pendidikan, rasio guru-siswa, dan otonomi secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni SMA untuk seluruh 

kabupaten/kota di Banten.  Model APM SMA menghasilkan nilai R2 sebesar 

0,9176 yang berarti variabilitas angka partisipasi murni SMA dapat dijelaskan 

oleh variabilitas pendapatan keluarga, anggaran pendidikan, jumlah anggota 

keluarga, otonomi, dan variabel kontrol sebesar 91,76%, sedangkan 8,24% 

dijelaskan oleh variabel lain. 

5.2.3.2 Analisa Pembahasan Model APM SMA 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang pembahasan hasil penelitian 

tentang anggaran pendidikan, pendapatan keluarga, gender, dan jumlah 

anggota keluarga terhadap APM SMA. 
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a. Pengaruh Pendapatan Keluarga terhadap APM SMA di Banten 

Terkait dengan pendapatan keluarga yang diproksi dengan 

pengeluaran rata-rata rumah tangga per kapita per bulan yang 

berpengaruh signfikan terhadap SMA/sederajat untuk seluruh 

kabupaten/kota di Banten pada tingkat α = 1%. Hasil ini mampu 

membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka angka 

partisipasi murni SMA untuk seluruh kabupaten/kota juga semakin 

meningkat, artinya pendidikan jenjang SMA akan semakin merata.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yaitu Garnier dan Schafer (2006) menyatakan bahwa 

pendapatan rumah tangga dapat meningkatkan partisipasi pendidikan. 

Termasuk penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan rumah 

tangga berpengaruh positif terhadap partisipasi sekolah menengah 

(Pradhan 1998; Suryadarma, Suryahadi dan Sumarto 2006). Penelitian 

tersebut juga didukung oleh Tharmmapornphilas (2013) dapat 

membuktikan bahwa pendapatan orang tua yang tinggi mendorong 

tingginya partisipasi sekolah.  Penelitian yang dilakukan oleh Yang et. al 

(2014) sesuai dengan penelitian ini, yang mana pendapatan keluarga dapat 

meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam satu wilayah di China. 

Keluarga yang secara ekonomi lebih sejahtera (pendapatan yang tinggi) 

tentu mampu mengalokasikan pendapatannya untuk investasi pendidikan 

anak-anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi 

meningkatnya pendapatan keluarga dapat mendorong penduduk untuk 
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sekolah lebih lama. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan pemerataan 

pendidikan dalam satu wilayah.  

Semakin tinggi pendapatan rumah tangga yang memiliki pendapatan 

yang tinggi, maka orang tua dapat memenuhi kebutuhan sekolah, 

diantaranya biaya SPP, pengembangan keterampilan, baju seragam, alat-

alat tulis, dan sebagainya. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan rumah 

tangga di satu wilayah, maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang 

ditempuh oleh penduduk, akibatnya akan memperkecil ketimpangan 

pendidikan di wilayah Banten.    

Meningkatnya pendapatan rumah tangga pada dasarnya 

mencerminkan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Perkembangan 

tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui perkembangan 

tingkat pendapatan, yang tercermin pada besaran dan pola pengeluaran 

konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat 

pengeluarannya. Selain itu bila tidak ada perubahan selera, menurut hukum 

Engel, proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan akan cenderung 

menurun, seiring dengan meningkatnya pendapatan. Orang tua yang 

memiliki pendapatan lebih tinggi tentu berpeluang mengalokasikan 

pendapatannya untuk kepentingan pendidikan anaknya lebih besar. 

Tabel 5.5 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Menurut 

Kelompok Pengeluaran di Banten 2015 dan 2016 

Daerah 2011 2014 Perubahan 
Proporsi 

2015  
Proporsi 

2016  
Makanan  Rp  557.500   Rp   605.531  1,27% 49,68% 50,29% 
Non Makanan Rp   564.327   Rp   598.634  2,32% 50,32% 49,71% 
Banten  Rp  1.121.505   Rp 1.204.165  1,98% 100% 100% 

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten (2016) 
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Tingkat pengeluaran penduduk mencerminkan tingkat kesejahteraan 

penduduk  kabupaten/kota di Banten. Semakin tinggi pengeluaran rumah 

tangga berarti semakin sejahtera rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, 

tingginya pengeluaran juga mencerminkan tingkat pendapatan rumah 

tangga. Berdasarkan tabel 5.4 di atas, rata-rata pengeluaran per kapita 

sebulan penduduk Banten mengalami kenaikan pada hampir semua 

kelompok pengeluaran. Kenaikan terbesar terjadi pada komoditas bahan 

makanan yang bertambah 46 ribu rupiah hingga mencapai 314 ribu rupiah 

pada tahun 2016. Sementara yang paling sedikit adalah komoditas 

makanan/minuman jadi dan rokok, yang naik dari 289 ribu rupiah menjadi 

292 ribu rupiah pada tahun 2016. Adapun barang tahan lama, menjadi 

satusatunya komoditas yang pengeluaran per kapitanya mengalami 

penurunan.  

Diamati menurut proporsinya, terlihat ada pergeseran pada pola 

pengeluaran penduduk Banten. Pada tahun 2015, tiga komoditas dengan 

urutan pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan, 

makanan/minuman jadi dan rokok, dan bahan makanan. Adapun pada 

tahun 2016, ketiga komoditas ini bertukar posisi sehingga urutan terbesarnya 

berubah menjadi bahan makanan, perumahan serta makanan/minuman 

jadi dan rokok. 

b. Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap APM SMA di Banten 

Dari hasil estimasi di atas, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 

negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah kabupaten/kota 

bidang pendidikan dengan angka partisipasi murni SMA sekolah di Banten. 

Artinya semakin tinggi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah 
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kabupaten/kota, maka ada kecenderungan pendidikan semakin merata. 

Pemerintah kabupaten/kota akan semakin baik dalam mengelola anggaran 

pendidikan dan anggaran yang dialokasikan dapat mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan. Karena hasil penelitian ini mampu membuktikan hipotesis 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Anggaran pendidikan yang 

dialokasikan, tidak mampu meningkatkan partisipasi murni SMA/sederajat 

meskipun secara statistik tidak signifikan.  

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa 

variabel investasi pemerintah dalam pendidikan mempunyai kontribusi 

dalam mempengaruhi ketimpangan pendidikan di suatu daerah (Liao & 

Shen, 2011), Harbison dan Hanushek (1992), Sebaliknya, Gupta, Verhoeven 

dan Tiongson (2002) menemukan bahwa korelasi positif antara peningkatan 

belanja publik bidang pendidikan dan kesehatan di 86 negara berkembang 

dengan peningkatan hasil pendidikan dan kesehatan.  

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Doriza, Purwanto, dan Maulida (2012) di Indonesia yang menggunakan 

variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

untuk untuk dikorelasikan dengan ketimpangan akses pendidikan dasar (SD 

– SMP). Penelitian tersebut menemukan bahwa dana alokasi khusus untuk 

pendidikan dan pendapatan asli daerah dapat mengurangi disparitas 

pendidikan dasar. Pada saat yang sama, Suryadarma (2012) menemukan 

bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap partisipasi pendidikan, tetapi pengeluaran publik tidak 

signifikan berkorelasi dengan performan (kinerja) sekolah.  

Kondisi tersebut serupa juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bustomi (2012) Anand dan Ravallion (1993). Hasil penelitian Bustomi (2012) 
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di Provinsi Jawa Tengah selama rentang waktu 2007-2010 memeroleh 

temuan bahwa terdapat hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. 

Dengan kata lain, meningkatnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota 

bidang pendidikan akan diikuti dengan menurunnya ketimpangan 

pendidikan (indeks gini pendidikan). Peningkatan pengeluaran tersebut 

berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pendidikan, memberikan 

kemudahan penduduk untuk mengakses pendidikan, sehingga terdapat 

kemerataan lulusan pendidikan pada penduduk di atas usia 15 tahun, yang 

tercermin dari penurunan indeks gini pendidikan.  

Sementara Rajkumar dan Swaroop (2008) menemukan hasil yang 

berbeda ketika pemerataan pendidikan diukur dengan angka putus 

sekolah, yang mana ia menemukan bahwa hubungan antara pengeluaran 

publik untuk pendidikan dengan putus sekolah tidak signifikan. 

Terdapatnya hubungan negatif antara variabel pengeluaran pemerintah 

kabupaten/kota bidang pendidikan dengan rata-rata lama sekolah 

(ketimpangan pendidikan) di Banten sesungguhnya bertentangan dengan 

teori yang menyatakan bahwa anggaran yang pendidikan yang semakin 

besar akan meningkatkan angka lama sekolah. Akibatnya hasil temuan ini  

bertentangan dengan kaidah teori pengembalian manfaat dan biaya sosial 

pendidikan (Todaro & Smith, 2012).   

c.  Pengaruh Gender terhadap APM SMA di Banten 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai kosefisien positif tetapi secara 

statistik tidak signifikan. Hasil ini dapat diakatakan bahwa semakin banyak 

penduduk perempuan, maka APM SMA semakin meningkat. Meksipun secara 

hasil tidak dapat membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan, namun 
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demikian, hasil ini dapat digunakan untuk memperkuat upaya pemerintah 

dalam menyediakan layanan dan meningkatkan akses pendidikan SMA bagi 

penduduk usia 16 tahun ke atas untuk dapat lebih leluasa menikmati layanan 

pendidikan jenjang SMA. Untuk itu, penduduk perempuan harus 

ditempatkan sebagai salah satu subyek pembangunan dan memperoleh 

layanan pendidikan yang sama dengan laki-laki. 

Hasil studi ini membuktikan temuan Thomas et. al (2001),  di 85 negara 

selama periode 5 tahunan dari 1960 – 1990 yang menyimpulkan bahwa 

jurang ketimpangan gender semakin meningkat dibandingkan dengan laki-

laki. Sedangkan Oey-Gardiner (1991 dan 1997) dan Yang et. al (2014) 

menemukan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 

pendidikan. Di samping itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang 

dinyatakan oleh Parish dan Willis (1993) yang memberikan gambaran dengan 

jelas bagaimana gender mempengaruhi keputusan investasi dalam rumah 

tangga. Menurut teori ini asumsi yang digunakan bahwa keadaan sosial dan 

ekonomi perempuan tidak lebih diuntungkan dibandingkan dengan laki-laki, 

sebagai hasil dari tradisi patriarkal dan meningkatnya pengaruh kekuatan 

pasar di masyarakat tradisional.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil studi yang 

dilakukan di berbagai negara diantaranya di Mozambik oleh Handa et al. 

(2004), di perdesaan Nigeria Barat oleh Rahji (2005), di Somalia oleh Moyi 

(2012a & 2012b), di Guinea oleh Glick & Sahn (2000) di Indonesia oleh 

Suryadarma, Suryahadi, dan Sumarto (2006) yang menyatakan bahwa 

penduduk wanita kurang memperoleh kesempatan pendidikan dibandingkan 

dengan penduduk laki-laki. Hasil temuan penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian lain yang menyatakan bahwa gender berpengaruh signifikan 
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terhadap partisipasi pendidikan tersebut adalah Oey-Gardiner (1991 dan 1997), 

Maurin (2002), Siddhanta and Nandy (2003), Garnier dan Schafer (2006), 

Takahashi (2011), dan Yang et. al (2014).   

Namun, hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Knodel dan Jones (1996) menemukan hasil yang sebaliknya, 

yaitu bahwa variabel gender kurang signifikan sebagai penentu akses dan 

pemerataan pendidikan dibandingkan dengan latar belakang sosial-ekonomi. 

Hasil penelitian yang tidak signifikan tentang peran gender adalah lebih 

sedikit dibandingkan dengan hasil penenlitian yang signifikan.  

Terdapat beberapa alasan, mengapa hasil penelitian ini dan penelitian 

lain menemukan bahwa gender berpengaruh negatif signifikan terhadap 

partisipasi sekolah, yaitu: 1) orang tua memiliki preferensi yang berbeda 

terhadap anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki tentang 

masa depannya. Stigma sebagian masyarakat masih kuat saat ini bahwa 

anak laki-laki akan lebih mampu meraih masa depannya dibandingkan 

dengan anak perempuan, sementara anak perempuan cukup di rumah 

membantu orang tua (ibu) untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.; 

2) ada juga stigma bahwa perempuan lebih cocok bekerja di sektor informal 

dibandingkan dengan sektor formal; 3) penduduk wanita di Banten lebih 

sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat 

dari rasio jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Banten pada tahun 2014 

adalah sebesar 104,15% (Banten dalam Angka, 2015). 

d. Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga terhadap APM SMA     

Hasil estimasi semua model fixed effect GLS panel tidak seimbang 

menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga tidak signifikan menentukan 
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peningkatan atau penurunan angka partisipasi murni SMA/sederajat. Hasil ini 

tentu bertentangan dengan konsep “delution effect theory” yang 

dikemukakan Blake (1980) yaitu semakin tinggi jumlah saudara kandung, 

maka semakin rendah kemungkinan sesorang akan mencapai tingkat 

pendidikan tertinggi.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga  

berpengaruh signifikan terhadap partisipasi dan rata-rata lama sekolah 

sejalan dengan teori “dilution effect theory” yaitu teori yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi jumlah saudara kandung, maka semakin rendah 

kemungkinan sesorang akan mencapai tingkat pendidikan tertinggi (Blake, 

1980). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang 

dilakukan di sub-Sahara Afrika (Lloyd dan Blanc, 1996), Brasil 

(Psacharopoulos dan Arriagada, 1989), Ekuador (DeGraff dan Bilsborrow, 

1993), Peru (Patrinos dan Psacharopoulos, 1997; Levison dan Moe, 1998) dan 

Kongo (Shapiro dan Tambashe, 2001) dan Amerika Selatan pada 1910-an 

(Walters dan Briggs, 1993) telah menemukan bahwa keberadaan anak-anak 

dalam rumah tangga cenderung dikaitkan dengan tingkat partisipasi dan 

lulusan sekolah, yakni terdapat korelasi yang negatif antara jumlah keluarga 

dengan tingkat partisipasi pendidikan dan tamatan. Termasuk studi yang 

dilakukan oleh Patrinos and Psacharopoulos (1997) dan Anh, Knodel, Lam, dan 

Friedman (1998) di Vietnam.  

Penggunaan variabel jumlah keluarga dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui variabel non ekonomi yang dapat 

mempengaruhi terhadap ketimpangan pendidikan. Karena umumnya 

banyak variabel ekonomi yang memang telah terbukti mempengaruhi 

ketimpangan pendidikan. Jumlah rata-rata anggota keluarga (rumah 
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tangga) di Banten hingga tahun 2013 dan 2014 adalah masing-masing sebesar 

4,22 menurun mejadi 4,09. Banyaknya anggota keluarga tentu memiliki 

kendala sekolah dibandingkan dengan jumlah keluarga yang lebih kecil, 

meskipun akhirnya menyelesaikan pendidikan mereka di usia lanjut. Artinya 

anak dari keluarga kecil lebih berpeluang untuk melanjutkan sekolah 

menengah dan pendidikan tinggi dibandingkan dengan anak yang berasal 

dari keluarga besar. Banyaknya jumlah anggota keluarga sering kali ada 

dilusi dari sumber daya yang tersedia untuk masing-masing individu anak. 

Orang tua harus membagi dan mendistribusikan sumberdaya yang dimiliki 

kepada seluruh anggota di keluarga. Jika orang tua yang memiliki jumlah 

sumber daya yang besar, tentu tidak menjadi masalah, tetapi jika orang tua 

mempunyai sumberdaya yang sedikit, sementara jumlah anggota keluarga 

adalah besar, maka akan menjadi kendala (masalah), sehingga akan 

berpengaruh pada pendidikan anak-anaknya.  

5.3 Hasil Identifikasi Permasalahan Peningkatan APM SMA 

Hasil estimasi model APM diatas digunakan untuk mengidentifikasi kendala 

atau permasalahan dalam upaya untuk meningkatkan angka partisipasi murni 

(APM) jenjang pendidikan menengah dan gambaran umum perkembangan capaian 

pembangunan pendidikan yang diukur dengan APM SMA pada sub bagian 5.1. 

Adapun beberapa permasalahan yang muncul dalam peningkatan APM SMA 

adalah sebagai berikut:  

5.3.1  Rendahnya Pendapatan Keluarga 

Pendapatan keluarga merupakan variabel yang penting dalam 

menentukan angka partisipasi murni SMA di Banten. Pendapatan keluarga 

dalam penelitian ini diproksi dengan pengeluaran rata-rata per kapita 
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perbulan. Bagian dari total pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga 

adalah pengeluaran pendidikan (non makanan). Pengeluaran biaya 

pendidikan oleh rumah tangga setiap bulan di antaranya adalah sumbangan 

pembangunan sekolah, uang sekolah atau iuran BP3, biaya untuk 

pengembangan keterampilan, bimbingan belajar, ujian, buku pelajaran, foto 

kopi bahan ajar, alat tulis, dan berbagai kursus untuk kepentingan investasi 

human capital. Semakin besar pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan 

di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang dapat 

ditempuh oleh penduduk, dan akibatnya akan memperkecil ketimpangan 

pendidikan di wilayah tersebut. Tinggi rendahnya pengeluaran rumah tangga 

untuk pendidikan di suatu wilayah menunjukkan besar kecilnya investasi 

human capital oleh keluarga.  

Pola investasi pendidikan oleh keluarga dari kelompok yang 

berpendapatan rendah tentu berbeda dengan keluarga yang berpendapatan 

menengah dan tinggi. Perbedaan ini terletak pada biaya langsung untuk 

komponen biaya yang telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat biaya 

tidak langsung yang berupa income foregone, yaitu kesempatan yang hilang 

untuk memperoleh pendapatan karena waktu dan sumber dana yang 

digunakan untuk memperoleh pendidikan. Meskipun demikian, pengeluaran 

yang dikeluarkan oleh orang tua, diharapkan dapat memperoleh balikan 

berupa pendapatan yang tinggi, ketika pendidikan anaknya juga tinggi. 

Di Banten, jumlah rata-rata anggota keluarga pada tahun 2010 adalah 

sebanyak 5 (angka pembulatan) artinya terdapat ayah, ibu, dan 3 orang 

anak. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah tentang 

keluarga sejahtera dengan 2 anak cukup masih belum berhasil. Untuk itu 

dibutuhkan upaya yang kuat melalui SKPD kabupaten/kota yang 
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berkepentingan untuk memberikan sosialisasi terhadap kepala keluarga, 

tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholders lain tentang pentingnya 

program KB dengan 2 anak cukup. Program ini sangat erat kaitannya 

dengan kemampuan orang tua untuk investasi anaknya pada pendidikan.  

Jika setiap penduduk usia 16 tahun ke atas memperoleh tingkat 

pendidikan yang semakin tinggi tentu akan mampu meningkatkan angka 

partisipasi murni jenjang pendidikan SMA di  Banten. Keputusan rumah 

tangga (individu) untuk menyekolahkan anaknya di tingkat SMA/sederajat di 

wilayahnya secara signifikan dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, Jadi 

semakin besar kemungkinan anak sekolah baik di SMA/sederajat, maka akan 

meningkatkan angka partisipasi murni SMA di Banten. Pemilihan atau 

keputusan sekolah tidak lain sebagai upaya untuk investasi masa depan 

anaknya agar di masa yang akan datang tingkat pendidikannya meningkat, 

sehingga berakibat pada peningkatan kesejahteraan hidup anaknya.  

Akses pendidikan yang sulit bagi anak yang tidak merata diakibatkan 

oleh ketersediaan akses fisik yang timpang antara di perkotaan dan di 

perdesaan, sehingga bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah 

tentu akan kesulitan untuk menyekolahkan anaknya. Meskipun anak dapat 

lulus sekolah pada jenjang SMP/sederajat, namun selanjutnya tidak mampu 

melanjutkan ke jenjang SMA/sederajat. Anak dari keluarga yang memiliki 

pendapatan lebih rendah memutuskan untuk mendorong anaknya bekerja 

dibandingkan dengan melajutkan sekolah. Hal ini sesuai dengan data yang 

dipublikasikan oleh BPS (Susenas, 2014) menyatakan terdapat 25,95% anak di 

Banten lebih memilih bekerja untuk membantu dibandingkan dengan 

sekolah.  
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Temuan ini juga sesuai dengan laporan Bank Dunia – Autralian Aid 

(2015) yang menggambarkan tentang ketimpangan yang melebar 

dikarenakan oleh akses pada pelayanan publik berkualitas tetap tidak 

merata, meskipun kesenjangan akses fisik telah berkurang. Ketimpangan 

meningkat selain karena faktor kesenjangan keterampilan yang terus terjadi 

antara anak yang beruntung dan kurang beruntung,  ditambah semakin 

tingginya kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak 

terampil. Jadi pada aspek mikro, ketidakmampuan rumah tangga untuk 

melakukan investasi pendidikan bagi anak-anaknya menjadi sumber 

ketimpangan pendidikan di Banten, khususnya anak yang berasal dari 

keluarga yang mempunyai pendapatan yang lebih rendah. Demikian juga, 

anak perempuan di Banten, lebih memilih bekerja dan menikah setelah 

tamat SD/sederajat dan SMP/sederajat dibandingkan dengan melanjutkan ke 

jenjang sekolah yang lebih tinggi.  

Intervensi pemerintah dalam pendidikan dilakukan karena pendidikan 

dianggap sebagai barang publik sehingga ketersediaannya dijamin oleh 

pemerintah. Jaminan pemerintah atas ketersediaan pendidikan bisa melalui 

berbagai bentuk misalnya, berupa pembayaran gaji guru, penyediaan sarana 

dan prasarana maupun berupa penyediaan pembiayaan seperti yang 

dikemukakan oleh Stiglitz (2000) bahwa pendidikan dikatakan sebagai 

barang publik bukan karena keharusan pemerintah dalam memproduksinya 

tetapi keharusan pemerintah dalam membiayainya. Keharusan pemerintah 

dalam membiayai ini dikarenakan tidak adanya lembaga keuangan atau 

private lender yang bersedia memberikan pinjaman untuk membiayai 

pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan mendasar tentang 
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pentingnya bantuan publik dalam pembiayaan pendidikan. Bahkan Rosen 

(2008) menambahkan bahwa sangat sulit menyediakan jaminan atas 

pinjaman untuk investasi modal manusia yang akan digunakan masyarakat 

untuk meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas berarti manusia mampu 

memperoleh pendapatan dan berpartisipasi dalam pasar kerja. 

Dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa orang tua memandang 

bahwa pengeluaran mereka untuk pendidikan anaknya pada tingkat 

pendidikan SMA/sederajat dan pendidikan tinggi sifatnya berupa kerelaan, 

karena dana alokasi anggaran SMA/sederajat dari pemerintah masih sangat 

terbatas ada siswa tidak menerima pendidikan dengan cukup akses anak-

anak untuk pendidikan SMA/sederajat dan pendidikan tinggi menjadi 

bergantung pada kemampuan finansial orang tua atau pengorbanan yang 

dimiliki oleh orang tuanya. Padahal pendidikan yang semakin merata di 

Banten dapat memberikan kontribusi yang baik dalam menyediakan sumber 

daya manusia yang berpengetahuan, berketerampilan, dan menguasai 

teknologi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.        

5.3.2 Permasalahan Keterbatasan Anggaran Pendidikan 

Alokasi anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk 

mempromosikan pembangunan ekonomi. Upaya pembangunan sumberdaya 

manusia dapat dilakukan melalui investasi di sektor pendidikan. Keberhasilan 

pembangunan di bidang pendidikan turut ditentukan juga dengan jumlah 

anggaran bidang pendidikan yang disediakan. Pendidikan diselenggarakan 

sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi langkah 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga negara. 
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Rasio anggaran pendidikan terhadap total anggaran digunakan sebagai 

proksi pengeluaran pemerintah daerah untuk investasi publik bidang 

pendidikan. Angka ini dapat digunakan untuk menilai penekanan kebijakan 

pemerintah di bidang pendidikan, relatif terhadap nilai dari investasi publik 

lainnya. Angka ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk 

berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Semakin tinggi 

persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan menunjukkan kebijakan 

prioritas pemerintah untuk pendidikan lebih tinggi relatif terhadap nilai dari 

investasi publik lainnya, termasuk pertahanan dan keamanan, kesehatan, 

jaminan sosial, dan sektor sosial atau ekonomi lainnya. 

Namun demikian, mengingat pentingnya pendidikan tersebut, 

pemerintah tetap memprioritaskan anggaran pembangunan di bidang 

pendidikan. Kesungguhan pemerintah dalam memajukan pendidikan 

ditunjukkan dalam Amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah pemerintah 

dalam pembiayaan pendidikan diwujudkan dengan memprioritaskan 

anggaran pendidikan dialokasikan minimal 20.% dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD). 
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Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (2015), Dinas Pendidikan Provinsi Banten (2015), data 
diolah. 

Gambar 5.4: Anggaran Pendidikan dan Share Anggaran Pendidikan 

Terhadap Total Anggaran (Realisasi) Tahun 2001 – 2014 

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi rata-rata rasio anggaran fungsi 

pendidikan di Banten selama periode tahun 2000-2014 baru mencapai 4,3%. 

Angka tidak memasukkan gaji guru dalam perhitungan pengeluaran bidang 

pendidikan sehingga masih jauh dari amanat undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional yang harus mencapai minimal 20.%. Hal ini dapat dilihat 

pada gambar 5.1.  Dari gambar tersebut terlihat, provinsi Banten 

mengalokasikan anggaran bidang pendidikan tertinggi secara persentase 

adalah 2009 dan 2010. Namun, jika dilihat dari nilai nominal anggaran 

pendidikan terbukti mengalami peningkatan setiap tahun, yang mana 

anggaran pendidikan secara nominal mencapai Rp 308.400.000.000,00 pada 

tahun 2014 atau 4,3% dari total pengeluaran dikurangi gaji guru. Adapun 

pengeluaran pendidikan tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur 

sekolah (pembangunan unit gedung baru dan pemeliharaan), bantuan siswa 

miskin, beasiswa pendidikan, dan sebagainya.       
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Menurut World bank (2007), peningkatan anggaran pendidikan menjadi 

tidak konsisten dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena 70% dari 

anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk gaji, insentif guru, dan 

tenaga kependidikan sementara pemerintah daerah masih kekurangan 

anggaran untuk peningkatan kualitas pengajaran dan rehabilitasi sekolah, 

pada tahun 2016 diperkirakan sebanyak 102.7 triliun akan dialokasikan untuk 

gaji dan insentif guru yang telah memperoleh sertifikasi (meningkat 130% dari 

anggaran pendidikan dalam APBN 2005). Hal ini yang mengakibatkan 

banyaknya infrastruktur sekolah yang rusak dan tidak layak untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga kegiatan operasional 

sekolah masih dibebankan kepada siswa. 

Terkait dengan investasi pendidikan oleh pemerintah di Banten terdapat 

dua sudut pandang, yaitu: Pertama, jika manfaat sosial (social benefit = SB) 

lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat pendidikan (Return of Education 

Benefit = RED), berarti hasil investasi yang positif, yaitu diperolehnya 

peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia, sehingga indeks 

ketimpangan menurun, rata-rata lama sekolah meningkat, dan angka 

partisipasi juga meningkat. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di 

Banten berarti meningkatkan akumulasi modal manusia. Karena dengan 

kualitas sumber daya manusia yang meningkat dapat memberikan multiplier 

efect terhadap pembangunan suatu negara, khsususnya pembangunan bidang 

ekonomi. Investasi sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi 

anggaran pendidikan (baik APBD provinsi maupun kabupaten/kota) yang 

harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik karena 

pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Di mana nilai balik dari 
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investasi pendidikan (return on investment = ROI) tidak dapat langsung 

dinikmati oleh investor saat ini, melainkan akan dinikmati di masa yang akan 

datang. Mengingat modal fisik, tenaga kerja (SDM), dan kemajuan teknologi 

adalah tiga faktor pokok masukan (input) dalam produksi pendapatan 

nasional. Maka semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju 

pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan 

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Banten. 

Kedua, sebaliknya, jika SB < RED, maka akan berdampak negatif. Hal 

demikian dapat terjadi jika investasi dalam pendidikan tidak memperhatikan 

jenjang pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi di 

kabupaten/kota Banten memberikan gambaran bahwa alokasi pengeluaran 

pemerintah kabupaten/kota pasca dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana setiap daerah wajib 

mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% masih belum dipenuhi, 

sehingga belum mampu meningkatkan lama sekolah dan angka partisipasi 

pendidikan.  

 

          Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan dan Neraca Pendidikan Kemdiknas (2016) 
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Gambar 5.5 Alokasi Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota di Banten 

Tahun 2000 dan 2015 (di luar transfer) 

 
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dan Neraca Pendidikan Kemdikbud (2016) 

menunjukkan bahwa  hanya Kota Tangerang dan Kota Serang yang 

mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang 

yakni masing-masing 20,60% dan 25,50% dari total pengeluaran APBD. 

Sementara, kabupaten/kota lain dan bahkan di Provinsi Banten masih belum 

mencapai alokasi sesuai dengan undang-undang. Akibatnya percepatan 

penuntasan wajib belajar 9 tahun masih belum tercapai hingga tahun 2015. 

Alokasi anggaran yang masih kurang dari 20% menjadi salah satu penyebab 

tidak berjalannya  program untuk meningkatkan lama sekolah dan angka 

partisipasi sekolah. Untuk itu, penting bagi Dinas Pendidikan kabupaten/kota 

mengoptimalkan alokasi anggaran untuk membiayai program-program yang 

berdampak langsung pada siswa (tepat sasaran) sehingga penduduk akan 

dengan mudah mampu mengakses pendidikan gratis di tingkat SD, SLTP, 

SLTA, bahkan PT. Di samping itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan 

kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dan 

pembangunan jalan dan jembatan baru.  

Terkait dengan program pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial 

meningkat lebih cepat seiring dengan meningkatnya dukungan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan memadai. Program ini juga dimaksudkan untuk 
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mewujudkan masyarakat Indonesia yang terdidik, minimal memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial, diantaranya bersosialisasi, 

berinteraksi, berkompetisi, dan berorganisasi diantara warga, masyarakat, 

kelompok, dan antar bangsa.  Program ini diharapkan dapat mencapai target 

angka partisipasi secara maksimal, peningkatan lama sekolah, dan perbaikan 

kualitas pendidikan dasar. 

 

           Sumber: BPS Banten (2015) 
Gambar 5.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota  

di Banten Tahun 2000 dan 2014 

Program pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pada tahun 1994, 

semula dicanangkan tuntas pada tahun 2003/2004, dalam rangka 

menyiapkan bangsa Indonesia memasuki pasar global AFTA 2003, APEC 2010, 

dan MEA 2015. Namun, karena dampak krisis ekonomi tahun 1998/1999, maka 

penuntasan pendidikan dasar tidak tercapai pada tahun 2003 dan direvisi 

penuntasan wajib belajar 9 tahun pada tahun 2009, termasuk di beberapa 

kabupaten/kota di Banten. Pada tahun 2000, hanya Kota Tangerang yang 

telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan capaian rata-rata lama 

sekolah sebesar 9,00 dan tahun 2014 angka rata-rata lama sekolah mencapai 
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10,20. Angka ini telah melampaui wajib belajar 9 tahun dan di atas angka 

rata-rata lama sekolah Provinsi Banten sebesar 8,19 pada tahun 2014.  

Selain Kota Tangerang, kabupaten/kota yang telah menuntaskan wajib 

belajar 9 tahun adalah Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, yakni masing-

masing 9,90 tahun dan 9,66 tahun. Namun untuk kabuputen kota yang lain, 

masih belum mampu untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun. 

Upaya peningkatan pencapaian target ini diiringi dengan peningkatan 

anggaran pendidikan di semua jenjang pemeritahan mulai dari 

kabupaten/kota hingga pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran 

pendidikan lebih dari 20%.   

Sedangkan terkait dengan kebijakan pemerintah tentang rintisan wajib 

belajar 12 tahun, di mana hanya Kota Tangerang dan Kota Cilegon yang telah 

menerapkan rintisan tersebut dengan memberikan Biaya Operasional 

Pendidikan (BOP) sejak tahun 2015. Pada kedua daerah tersebut 

mengalokasikan anggaran pendidikan SMA/SMK negeri dengan nilai ± Rp 

2.100.000,00 per tahun per siswa, sehingga penduduk kedua daerah tersebut 

yang sudah memasuki usia SMA/SMK tidak perlu membayar uang SPP 

maupun DSP (sekolah gratis). Namun, kabupaten/kota lain di Banten masih 

belum mampu memberikan BOP kepada sekolah SMA/SMK negeri karena 

keterbatasan anggaran yang dimilikinya.   

5.3.3  Permasalahan Alasam Tidak Sekolah 

Berbagai alasan tersebut dapat dilihat Gambar 5.4 yang menyajikan 

berbagai alasan yang menyebabkan anak umur 7-18 tahun tidak/belum 

pernah sekolah/tidak bersekolah lagi. Alasan yang paling dominan anak 

tidak/belum sekolah karena tidak ada biaya dan bekerja atau secara umum 
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berkaitan erat dengan faktor ekonomi yakni kemiskinan atau kemampuan 

ekonomi orang tua. Pada gambar tersebut terlihat bahwa masalah ekonomi 

masih menjadi penyebab utama anak tidak dapat menikmati pendidikan 

sebesar 45,06 persen atau hampir setengah dari penduduk berumur 7-18 tahun. 

Alasan bekerja dan menikah/mengurus rumah tangga masing-masing 

sebanyak 25,95% dan 10,36%. Sedangkan persentase alasan tidak/belum 

sekolah yang paling kecil adalah karena tidak diterima di sekolah tujuan, 

sehingga anak tersebut tidak melanjutkan sekolah sebanyak 0,11%.    

 

Gambar 5.7: Alasan Anak Usia 6 – 18 Tahun Tidak/Belum/Tidak Pernah 

Sekolah di Provinsi Banten Tahun 2014 

Di samping itu, semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendidikan 

dapat juga dilihat dari semakin meningkatnya jumlah tingkat angka partisipasi 

murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), rata-rata lama sekolah (RLS), 

ketersediaan sekolah di berbagai jenjang pendidikan SMA/SMK/MA dan 

perguruan tinggi. Ketimpangan pendidikan juga mencerminkan kualitas 

penduduk wilayah Banten. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan 

tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, 

tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai dapat mencerminkan taraf 

Sumber: Situasi Pendidikan di Banten (BPS Banten, 2015) 
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intelektualitas suatu masyarakat. Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi 

manusia dan hak setiap warga negara yang pemenuhannya harus 

direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak 

untuk mendapatkan pendidikan merupakan pemerataan atas hasil 

pembangunan dan sekaligus menjadi investasi SDM yang diperlukan untuk 

mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Kualitas SDM merupakan 

modal dalam menghadapi persaingan global, semakin tinggi kualitas SDM 

maka semakin tinggi daya saing dalam persaingan global. 

Tabel 5.6 Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Yang Belum/Tidak 
bersekolah lagi Menurut Alasan Tidak Bersekolah Lagi di Banten, Maret 

2015 

No. Alasan Tidak Bersekolah Lagi 
Jenis Kelamin Laki-laki + 

Perempuan Laki-laki Perempuan 
1 Tidak ada biaya 47.15% 42.99% 45.06% 
2 Bekerja/mencari nafkah 29.05% 22,90% 25.95% 
3 Menikah/mengurus rumah 

tangga 
0.67% 19.92% 10.63% 

4 Merasa pendidikan cukup 5.63% 4.35% 4.98% 
5 Malu karena ekonomi 0.61% 0.32% 0.47% 
6 Sekolah jauh 1.39% 0.24% 0.81% 
7 Cacat 2.21% 0.13% 1.16% 
8 Menunggu pengumuman 0.00% 0.41% 0.21% 
9 Tidak diterima 0.00% 0.21% 0.11% 
10 Lainnya 13.29% 8.53% 10.89% 

Sumber: Situasi Pendidikan di Banten 2015 (BPS Banten 2015) 

Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, alasan anak umur 

7-18 tahun tidak/belum pernah sekolah/tidak bersekolah lagi adalah faktor 

ketiadaan biaya untuk membayar sekolah anak laki-laki lebih besar 

dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 47,15% berbanding 42,99%. 

Sedangkan untuk alasan bekerja, anak laki-laki juga lebih banyak 

dibandingkan dengan anak perempuan. Orang tua lebih mendorong anak 

laki-laki untuk membantu memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, ketika 

sudah tidak sekolah karena kemiskinan keluarganya. Sedangkan bagi anak 
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perempuan yang tidak sekolah disebabkan karena harus berumah tangga 

(menikah). Kontribusi anak perempuan  yang tidak sekolah karena menikah 

mencapai 19,92%, sementara anak laki-laki yang menikah muda hanya 0,62%. 

Anak usia 7 – 18 tahun juga beralasan tidak sekolah karena merasa 

pendidikannya sudah cukup, sehingga tidak perlu melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi adalah 5,63% untuk anak laki-laki dan 4,35% 

untuk anak perempuan. 

Dalam upaya untuk meningkatkan akses anak usia sekolah, khususnya 

anak perempuan terdaftar sekolah, maka pemerintah daerah kabupaten/kota 

dan provinsi melakukan sosialisasi kepada orang tua melalui kelompok-

kelompok masyarakat diantaranya majlis taklim, darma wanita, serta 

pembuatan iklan. Keterlibatan tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga 

swadaya untuk membantu memberikan penyadaran kepada masyarakat 

tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Di samping itu, 

diperlukan koordinasi antar SKPD baik di kabupaten/kota maupun SKPD 

Provinsi Banten untuk mensosialisasikan tentang kesadaran masyarakat usia 

muda untuk tidak menikah pada usia dini dan mendorong untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik kaum wanita.  

5.3.4 Masih Adanya Ketimpangan Akses Pendidikan SMA  

a. Ketimpangan Akses Penduduk Perempuan 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi  

Banten 2017-2022 isu strategis dan permasalahan pokok  yang dikembangkan 

merujuk pada Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Banten 

tahun 2005-2025, salah satu isunya adalah 4.2.1 Isu Ketahanan Pangan, 

Kemiskinan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial poin c: adalah Masih belum 
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memadainya tingkat pendidikan masyarakat, dimana dari tahun 2006 hingga 

tahun 2008 dengan angka rata-rata lama sekolah adalah 8,1 tahun (standar 

nilai maksimum 15 tahun, UNDP). dan angka melek huruf masih sebesar 95,6 

persen (standar nilai maksimum 100 persen, UNDP).  

Sebagai salah satu isu strategis yang tertuang dala RPJMD Banten 2017 – 

2022 adalah ketimpangan akses pendidikan.  Ketimpangan akses bagi 

penduduk perempuan usia jenjang pendidikan SMA kelompok usia 16 – 18 

tahun telah menjadi prioritas pembangunan untuk ditingkatkan. Hasil 

pembangunan pendidikan dapat diukur dengan indikator APS kelompok usia 

16 – 18 tahun menurut jenis kelamin telah mengalami peningkatan dari 2014 

sebesar 66,25 hingga 2017 sebesar 67,66 atau naik sebesar 1,41.  

Namun, jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, maka pada 

gambar 5.5 menunjukkan masih terjadinya ketimpangan akses perempuan 

terhadap layanan pendidikan dapat dilihat dari perbandingan tingkat 

partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, meskipun telah 

mengalami penurunan dari 9,39 pada 2014 menjadi 1,1 pada 2017.   

 
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Banten (BPS Banten, 2017) 

 
Gambar 5.8 Perkembangan APS Usia 16 – 18 Tahun  

di Provinsi Banten 2014 - 2017 
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Hasil penelitian yang menggambarkan bahwa penduduk perempuan 

masih kurang mendapat perhatian dalam layanan pendidikan di Banten, 

padahal kontribusi penduduk perempuan dalam mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah penduduk 

perempuan yang terlibat langsung dalam akivitas ekonomi baik di sektor 

formal maupun informal cukup tinggi, namun jika  dilihat dari angka partisipasi 

murni jenjang SMA di Banten terlihat terjadi peningkatan jumlah penduduk 

perempuan usia 16 – 18 tahun yang sekolah tepat waktu (lihat tabel 5.6). 

Tabel 5.7 APM SMA Menurut Jenis Kelamin 2014 – 2015 di Banten 

Jenis Kelamin 2014 2015 Pertumbuhan 
Laki-laki 59,40 55,27 -6,95% 
Perempuan 54,26 59,04 8,81% 
Banten 56,94 57,04 0,18% 

            Sumber: Situasi Pendidikan di Banten (BPS Banten, 2014; 2015) 

Pada 2015, penduduk usia sekolah SMA (16 – 18 tahun) yang berjenis 

kelamin laki-laki menurun 6,95% dibandingkan pada tahun sebelumnya. 

Sedangkan penduduk perempuan usia sekolah SMA pada 2015 naik 8,81% 

dibandingkan pada 2014. Hal ini menggambarkan bahwa anak usia sekolah 

SMA berjenis kelamin perempuan yang sekolah tepat waktu telah memperoleh 

akases yang pendidikan yang baik. Kondisi ini sangat baik untuk mendorong 

peningkatan sumber daya wanita yang lebih berkualitas seiring dengan 

peningkatan  jenjang pendidikan yang ditamatkan. Harapannya adalah para 

tenaga kerja wanita tingkat pendidikannya mengalami peningkatan dan 

mampu bersaing di pasar kerja dengan dengan pekerja laki-laki.    

b.  Ketimpangan Pendidikan SMA Perkotaan dan Perdesaan 

Kesenjangan angka partisiapsi murni jenjang pendidikan menengah 

juga terjadi pada antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar 
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kabupaten/kota. Kondisi ini dapat dilihat dari data yang telah dipublikasikan 

oleh Kemdikubud pada 2017. Berdasarkan pada gambar di bawah ini 

menunjukkan bahwa capaian pembangunan pendidikan yang diukur dengan 

APM SMA pada 2017 sebesar 58,75 dan angka ini lebih tinggi dibandingkan 

dengan pada tahun sebelumnya yakni 57,21 pada 2016. 

  

Sumber: Kemdikbud (2018) 
Gambar 5.9 Perbandingan APM SMA Antar Kabupaten/Kota di 

Banten 2017 

 

Ketimpangan akses pendidikan terjadi antar kabupaten/kota di  Banten 

pada tahun 2017. Gambar 5.6 menjelaskan bahwa penduduk usia sekolah yang 

tepat waktu pada jenjang SMA wilayah kabupaten berada di bawah APM 

SMA di Banten (sebagai standar APM SMA 58,75), sedangkan wilayah kota 

APM SMA-nya lebih tinggi dari APM SMA Banten. Capaian APM SMA Kota 

Tangerang sebesar 77,49 merupakan angka yang tertinggi dibandingkan 

dengan daerah lain di Banten dan yang paling rendah adalah 44,35. 

Permasalahan ketimpangan antar wilayah terkait dengan capaian 

pembangunan pendidikan, karena setiap daerah mempunyai kebijakan yang 

berbeda-beda untuk jenjang SMA/sederajat. Misalnya Kota Tangerang 
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(sebelum berpindah kewenangannya ke provinsi) telah menerapkan kebijakan 

pendidikan gratis untuk SMA/SMK, ketersediaan infrastruktur yang memadai, 

jumlah dan kualifikasi guru yang lebih baik, serta kesadaran orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan adalah lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah lain.    

5.3.5 Permasalahan Ketimpangan Infrastruktur dan Fasilitas Pendidikan 

di Wilayah Banten 

Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan 

dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. Ditinjau dari fungsi atau 

peranannya, sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga macam yaitu alat 

pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran (Sulistyowati & Rohayati, 2006). 

Sementara prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung terhadap 

kegiatan belajar mengajar, seperti bangunan dan alat perabot sekolah, serta 

penunjang pendidikan lainnya seperti transportasi menuju ke sekolah, biaya 

dan keringanannya. 

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan. 

Salah satu sarana dan prasarana yang paling penting adalah ketersediaan 

sekolah dan guru. Kualitas pendidikan di Provinsi Banten belum merata, 

khususnya antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Ketidakmerataan ini 

terjadi tidak hanya berkaitan dengan kompetensi dan kualifikasi guru dan 

tenaga kependidikan, tetapi juga infrastruktur dan fasilitas pendidikan 

(terutama jenjang pendidikan SMA/sederajat). Kondisi ini terjadi karena 

infrastruktur dan jarak sekolah yang jauh (dan sulit) dari pusat kota. Tidak 

sedikit siswa yang bersekolah mengalami kesulitan untuk mencapai sekolah 
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sebagai akibat infrastruktur yang kurang memadai. Sarana dan layanan 

pendidikan di wilayah selatan masih tertinggal terutama di Kabupaten Lebak, 

Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang.  

Masih sedikitnya jumlah SMA/MA/SMK serta penyebarannya yang tidak 

merata perlu menjadi perhatian pemerintah. Jumlah sekolah SMA/MA/SMK di 

Provinsi Banten pada tahun 2015 baru mencapai 1.543 sekolah. Keberadaan 

jumlah SMA/MA/SMK tidak merata hingga ke pelosok daerah. Untuk di daerah 

perdesaan, SMA/MA/SMK umumnya berlokasi di ibukota kecamatan. 

Membangun SDM yang berkualitas akan sulit terwujud apabila tidak 

diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendidikan. Pemerintah Provinsi Banten 

diharapkan dapat menambahkan sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan 

didirikan bertujuan untuk menghasilkan siswa yang sudah siap memasuki dunia 

kerja. Bahkan diharapkan lulusan sekolah-sekolah kejuruan tersebut mampu 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan ini tentunya akan 

mengurangi angka pengangguran. 

Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, jumlah 

fasilitas pendidikannya sedikit. Ketersediaan di daerah perdesaan juga sangat 

jarang. Lebih-lebih untuk universitas, yang memang tidak tersedia di 

perdesaan. Selain itu, biaya pendidikannya juga mahal. Dengan demikian, 

penyebab dari penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun tidak bersekolah 

lagi, dapat dipastikan karena faktor ekonomi.   

5.3.6 Permasalahan kualitas layanan dan manajemen guru 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan 

nasional, khususnya dalam bidang pendidikan adalah pelayanan pendidikan  

yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan  
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pendidikan menjadi program utama pemerintah guna mempersiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas layangan pendidikan 

adalah rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan 

dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid-guru ini 

digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu 

orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu.   

Semakin tinggi rasio murid-guru, akan semakin berkurang pengawasan/ 

perhatian yang diberikan oleh guru terhadap murid, sehingga kualitas pengajaran 

cenderung  semakin  rendah. Hal ini karena, semakin banyak murid yang diajar 

oleh seorang guru dapat mengurangi daya tangkap murid terhadap pelajaran 

yang diberikan. Dengan kata lain, akan mengurangi efektivitas proses belajar 

mengajar. 

Secara umum terjadi penurunan rasio murid-guru di Banten menurut 

jenjang pendidikan, selama tahun 2015-2016 (Gambar 5.7). Pada jenjang 

pendidikan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dari 16,03 menjadi 14,40 atau 

menurun sebesar 9,92%. Penurunan rasio murid-guru ini menjadi penanda adanya 

perbaikan dalam layanan pendidikan. Hal ini karena, proses belajar mengajar 

pada berbagai jenjang menjadi semakin efektif. 

Tabel 5.8 Perkembangan Rasio Guru-Siswa 2015 - 2016 

Tahun RGS % 
2015 16,03 

 2016 14,44 -9,92% 
       Sumber: Statistik Kesehateraan Rakyat Banten (BPS Banten, 2016) 

Indikator berikutnya adalah rasio murid per kelas. Rasio murid per kelas 

adalah perbandingan antara jumlah murid dengan daya tampung kelas pada  

setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per kelas ini digunakan untuk mengetahui 
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rata-rata besarnya kepadatan kelas di suatu sekolah atau daerah tertentu. 

Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas semakin tinggi atau 

dapat dikatakan bahwa jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut sangat 

banyak. Tingginya rasio murid per kelas juga akan memberikan dampak pada 

rendahnya efektivitas proses belajar mengajar. 

Tabel 5.9 Perkembangan Rasio Murid-Kelas 2015 - 2016 

Tahun RMK % 
2015 37,55 

 2016 36,33 -3,25% 
         Sumber: Statistik Kesehateraan Rakyat Banten (BPS Banten, 2016) 

Secara umum juga terjadi penurunan rasio murid per kelas di Banten 

menurut jenjang pendidikan, selama tahun 2015-2016 (Tabel 5.8). Untuk jenjang 

pendidikan SMA/MA/SMK dari 37,55 menjadi 36,33 atau turun sebesar 3,25%. 

Berarti, ada perbaikan dalam layanan pendidikan karena proses belajar mengajar 

pada berbagai jenjang menjadi semakin efektif. Meskipun demikian, 

dibandingkan dengan jumlah murid yang ideal untuk proses belajar mengajar 

yang maksimal hanya 25 murid per kelas, terlihat jumlah murid per kelasnya 

sangat padat.   

Permasalahan manajemen guru di Banten berdasarkan penelitian adalah  

jumlah dan distribusi guru masih belum ditata secara lebih baik. Kondisi distribusi 

guru yang belum merata di daerah tidak dapat sematamata hanya dilihat dari 

rasio pendidik terhadap siswa secara nasional yang telah baik/memadai. Di sisi 

lain, proses rekrutmen guru belum terintegrasi antar daerah di Banten sehingga 

banyak daerah yang kelebihan guru sementara daerah lainnya mengalami 

kekurangan guru.  

Keterbatasan distribusi guru antara lain disebabkan oleh, (i) terbatasnya 

kapasitas pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola perekrutan, 
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penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien; (ii) 

kurangnya komitmen untuk penegakan peraturan dalam pengangkatan guru 

berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota; 

(iii) belum terwujudnya efisiensi pemanfaatan guru melalui perbaikan rasio guru-

murid dan maksimalisasi beban mengajar; dan (iv) minimnya kerjasama antara 

LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru 

yang merata.  

 

Sumber: BPS Banten (2017) 

Gambar 5.10 Persentase Guru Berpendidikan Minimal DIV/S1 Menurut 

Jenjang Pendidikan, Tahun 2015-2016 

Hal berikutnya yang menjadi pernasalahan dalam manajemen guru 

adalah permasalahan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus 

ditingkatkan. Berdasarkan gambar 5.7 diatas menujukkan bahwa guru di Banten 

untuk jenjang SMA/sederajat yang telah menamatkan S1/D4 mengalami 

peningkatan pada 2016 yakni sebesar 89,02% dibandingkan pada tahun 

sebelumnya yang hanya 85,14%. Peningkatan kualifikasi guru ini tentu akan 

meningkatkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru. Peningkatan ini 

masih harus ditingkatkan karena hingga saat ini tidak terdapat hubungan linier 
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antara peningkatan kualifikasi dan sertifikasi profesi pendidik terhadap hasil 

belajar siswa. Hal ini antara lain disebabkan oleh, (i) belum dilaksanakannya 

penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; (ii) 

belum dipertimbangkannya perbaikan disain program dan keselarasan disiplin 

ilmu sebagai dasar peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru; serta 

(iii) belum dilaksanakannya Pengembangan Kompetensi Berkesinambungan 

(PKB) bagi guru, serta (iv) rendahnya kemampuan guru dalam melakukan 

penelitian dan publikasi ilmiah.  

Hasil studi tentang kinerja guru yang dilakukan ACDP (2013) menunjukkan 

bahwa tingkat rerata ketidakhadiran guru yang pada tahun 2013 mencapai 10% 

(Studi ACDP), dimana angka ketidakhadiran guru lebih tinggi pada (i) guru laki-

laki; (ii) guru yang mengajar pada lebih dari satu sekolah; (iii) guru yang mengajar 

di sekolah terpencil; (iv) sekolah yang sarana-prasarananya tidak memadai; (v) 

sekolah yang belum mencapai SPM; (vi) kepala sekolah yang juga sering absen 

dan tidak menjadi panutan; (vii) sekolah yang jarang dikunjungi oleh pihak dinas 

pendidikan kabupaten; dan (viii) sekolah yang komite sekolahnya kurang aktif. 

Sekolah di mana angka ketidakhadiran guru tinggi, tingkat ketidakhadiran murid 

juga tergolong tinggi, dan hal ini berkaitan dengan rendahnya kemampuan 

membaca di kelas 1, dan 2 siswa sekolahdasar. 

5.4 Strategi Peningkatan APM SMA di Banten 

Dalam upaya untuk menjawab rumusan masalah ketiga yakni “Bagaimana 

strategi yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka upaya 

peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan Tingkat 

Menengah?”,  maka pada bagian ini dipaparkan strategi atau upaya yang dapat 
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dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten dengan mengacu pada permasalahan 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Tersedia dan terjangkaunya akses pendidikan termasuk usia sekolah 

menengah atas ditunjukkan dengan indikator angka partisipasi murni (APM) usia 

16-18 Tahun (SM/SMK/MA/Paket C). Pemerataan pendidikan untuk memperkecil 

ketimpangan pendidikan di wilayah Banten menjadi salah satu ukuran kinerja 

bidang pendidikan. Strategi peningkatan APM SMA di Banten dilakukan dalam 

upaya mencapai target peningkatan kinerja pendidikan sebagai implikasi dari 

pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan SM/SMK/MA dari 

pemkab/pemkot ke provinsi. 

Penetapan strategi peningkatan APM SMA harus mempertimbangkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Semangat otonomi daerah diharapkan mampu memberikan hasil lebih baik 

atas pengelolaan pendidikan dengan kewenangan dan kebebasan untuk 

membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi 

masyarakat.  

2. Kesadaran akan kondisi keberhasilan dunia pendidikan tidak lepas dari 

banyak faktor pendukung termasuk nonpendidikan meliputi administrasi 

pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan 

agama, serta transportasi dan komunikasi. 

3. Hasil identifikasi permasalahan peningkatan APM SMA model empiris di 

provinsi Banten 

Strategi peningkatan APM SMA di provinsi Banten harus 

mempertimbangkan atas ketiga kondisi di atas. Adapun strategi yang dapat 
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diambil beserta pihak yang berperan dalam peningkatan APM SMA sebagai 

berikut:  

5.4.1. Peran Masyarakat dalam peningkatan APM SMA 

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA adalah persentase siswa dengan usia 

16-18 tahun dengan jenjang pendidikan (SM/SMK/MA/Paket C) dari jumlah 

penduduk di usia 16-18 tahun. Dari gambaran tersebut menjelaskan bahwa 

besar kecilnya APM tergantung pada banyaknya siswa SM/SMK/MA/Paket C 

dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Besarnya kecilnya jumlah siswa 

berkaitan dengan kemampuan dan kesadaran masyarakat di bidang 

pendidikan, sedangkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun berkaitan dengan 

aspek demografi. Strategi peningkatan APM SMA yang dapat dilakukan 

terkait peran masyarakat mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan 

demografi. Adapun penjelasan terkait strategi yang dilakukan untuk masing-

masing aspek sebagai berikut: 

1)  Strategi Peningkatan Kemampuan Ekonomi Keluarga  

Peningkatan kemampuan ekonomi keluarga diharapkan sejalan 

dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya investasi pendidikan 

anak-anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesadaran 

akan pentingnya pendidikan yang didukung dengan kemampuan ekonomi 

yang meningkat diharapkan mampu mendorong penduduk untuk sekolah 

lebih lama. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan pemerataan 

pendidikan dalam satu wilayah sehingga akibatnya akan memperkecil 

ketimpangan pendidikan di wilayah Banten.    

Peningkatan kemampuan ekonomi keluarga mencerminkan 

peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Perkembangan tingkat 
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kesejahteraan penduduk dapat diukur melalui perkembangan tingkat 

pendapatan, yang tercermin pada besaran dan pola pengeluaran 

konsumsinya. Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan anak pada 

keluarga yang meningkat kemampuan ekonominya diharapkan tercermin 

pada peningkatan pola pengeluaran konsumsinya terkait memenuhi 

kebutuhan sekolah, diantaranya biaya SPP, pengembangan keterampilan, 

baju seragam, alat-alat tulis, dan sebagainya. 

Peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk 

Banten terjadi pada hampir semua kelompok pengeluaran. Hal ini 

menggambarkan terjadinya peningkatan kemampuan ekonomi keluarga 

dengan pola pengeluaran konsumsi penduduk provinsi Banten pada tahun 

2016 dibandingkan dengan tahun 2015 menunjukkan terjadi pergeseran 

pada pola pengeluaran penduduk Banten. 

Komponen pengeluaran biaya pendidikan tidak semata yang 

tergambarkan pada biaya-biaya utama yang harus dikeluarkan oleh siswa 

seperti biaya SPP dan buku pelajaran. Namun juga terkait dengan biaya 

pengembangan ketrampilan, baju seragam, alat tulis dan bahkan uang 

saku. Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua dimulai pada saat siswa masih 

berada di rumah sampai dengan biaya yang harus siswa bayarkan pada 

saat ada disekolah bahkan sampai dengan kembali lagi ke rumah 

merupakan komponen riil biaya sekolah yang harus menjadi beban 

keluarga. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan 

Operasional Pemerintah (BOP) yang bersumber dari anggaran APBN dan 

APBD telah mampu mendanai sebagian besar biaya sekolah siswa. 

Persoalan yang dihadapi oleh keluarga justru berasal pada komponen biaya 

sekolah yang rutin harus disediakan setiap hari, seperti uang jajan sekolah, 
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uang transportasi sekolah, pengembangan keterampilan, baju seragam, 

alat-alat tulis dan lain-lain. 

Program wajar 12 tahun sekolah gratis pada saat ini masih dirasakan 

oleh sebagian besar masyarakat kurang mampu hanya sebagai slogan. 

Masyarakat (keluarga kurang mampu) masih harus dibebani dengan biaya-

biaya tak terduga baik yang bersifat iuran wajib ataupun iuran sukarela 

disamping biaya rutin setiap hari untuk keperluan siswa. Hal ini menjadi 

pertimbangan keluarga untuk memutuskan menyekolahkan anaknya 

kejenjang lebih tinggi khususnya level SMA. 

Persoalan ini tentunya harus direspon dengan upaya peningkatan 

kemampuan ekonomi masyarakat, baik yang secara langsung melalui 

peningkatan penghasilan keluarga dengan program kerja maupun 

beasiswa.  

2) Strategi Peningkatan Kesadaran Pentingnya Pendidikan Anak 

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada di provinsi Banten menjadi 

obyek utama dalam mensukseskan peningkatan APM SMA Banten. Semakin 

banyak anak usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SM/SMK/MA/Paket 

C maka APM SMA semakin meningkat. Upaya mendorong kesadaran akan 

pentingnya pendidikan lanjut bagi anak usia sekolah khususnya usia 16-18 

tahun menjadi kunci sukses peningkatan APM SMA. Hal ini sangat tergantung 

dengan kesadaran dari anak untuk sekolah lanjut dan kesadaran orang tua 

akan pentingnya pendidikan anak. Kesadaran akan sekolah lanjut harus 

muncul secara bersama-sama antar anak usia sekolah dan orang tua anak 

usia sekolah. 

Strategi yang akan diambil terkait peningkatan kesadaran pentingnya 

pendidikan anak sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial budaya 
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masyarakat. Beberapa hal terkait kondisi sosial budaya masyarakat yang 

menjadi perhatian besar adalah antara lain: 

a. Stigma yang ada dimasyarakat terkait pandangan tidak perlu sekolah 

tinggi-tinggi bagi anak perempuan dengan kodratnya mengurus rumah  

tangga harus dapat dihilangkan. Hal ini mengingat struktur demografi 

yang ada sudah mulai terjadi pergeseran dari jumlah penduduk laki-laki 

yang dominan sekarang sudah seimbang antara laki-laki dan perempuan 

bahkan trend ke depan justru penduduk perempuan lebih banyak. 

b. Pandangan masyarakat bahwa tujuan dari sekolah tinggi adalah 

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kondisi yang terjadi 

dimasyarakat sebagian besar anak yang lulus sekolah antara jenjang 

pendidikan SM/SMK/MA/Paket C dan anak yang lulus sekolah jenjang 

pendidikan dasar (SD/MI/Paket A) dan menengah pertama 

(SMP/Mts/Paket B) pada akhirnya bekerja pada tempat yang sama. Hal 

ini menjadi tantangan besar dalam memberikan kesadaran masyarakat 

untuk lanjut sekolah ke jenjang lebih tinggi khususnya level SMA. 

3)  Strategi Pengendalian Demografi 

Unsur pembentuk besarnya APM SMA Banten adalah jumlah 

penduduk usia 16-18 tahun yang berada di provinsi Banten. Dalam hal ini 

berarti besarnya jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang berada di 

kabupaten/kota provinsi Banten, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota 

Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota 

Cilegon, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Jumlah penduduk 

usia 16-18 tahun pada saat ini tergantung dengan banyaknya jumlah 

penduduk usia 0-15 tahun tahun lalu yang berasal dari besarnya angka 

kelahiran dan kematian penduduk ditambah dengan banyaknya arus 
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urbanisasi penduduk yang masuk dan keluar provinsi Banten yang terjadi 

pada tahun tersebut.  

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menjadi 

kunci dalam pengendalian jumlah penduduk usia 16-18 tahun dengan peran 

besar yang harus terlibat adalah pemerintah kabupaten/kota yang ada di 

provinsi Banten terutama peran dinas kependudukan.  

5.4.2. Peran Lembaga Pendidikan dalam peningkatan APM SMA 

Upaya peningkatan APM SMA dapat dilakukan melalui peningkatan 

jumlah siswa usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SM/SMK/MA/Paket C, 

dengan asumsi jumlah penduduk usia 16-18 tahun tetap maka apabila jumlah 

siswa sekolah meningkat besarnya APM SMA akan meningkat. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah siswa sangat erat 

kaitannya dengan pandangan positif masyarakat dan anak usia sekolah 

terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dalam hal ini adalah sekolah. 

Strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah terkait mendorong peningkatan 

APM SMA Banten diantaranya adalah sebagai berikut: 

1)  Strategi kepastian biaya operasional sekolah 

Pandangan negatif masyarakat terkait adanya biaya sekolah yang 

tak terduga berupa “iuran-iuran” dengan berbagai macam alasan yang 

harus dibayarkan oleh siswa sangat memberatkan ketika sudah ada 

program sekolah gratis wajar 12 tahun. Keberadaan dana BOS dan BOP 

pada program sekolah gratis belum mampu memberikan jaminan rasa 

aman orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai dengan tamat 

sekolah. Pengelolaan dana BOS dan BOP yang sudah ada harus ditinjau 

ulang agar mampu mereduksi adanya iuran-iuran yang memberatkan 
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orang tua murid sehingga alokasinya dapat benar-benar merealisasikan 

program sekolah gratis yang artinya orang tua murid tidak perlu 

mengeluarkan sedikitpun biaya sekolah termasuk biaya rutin harian seperti 

uang saku dan biaya transportasi. 

2)   Strategi perbaikan layanan dan manajemen sekolah. 

Image positif penyelenggara pendidikan (sekolah) harus mampu 

mendorong masyarakat untuk menyekolahkan anaknya kejenjang sekolah 

menengah atas. Harapan besar masyarakat untuk merubah nasib yang 

lebih baik sehingga kehidupan ekonomi anaknya yang lebih baik 

dibandingkan orang tuanya melalui dunia pendidikan harus mampu 

dijawab oleh sekolahan. Kehidupan ekonomi yang lebih baik hanya bisa 

didapatkan melalui pekerjaan yang layak sesuai pendidikan yang telah 

ditamatkan. Perbaikan mutu pendidikan melalui perbaikan layanan 

pendidikan dan majanemen guru yang lebih baik diharapkan dapat 

mewujudkan harapan masyarakat, lulusan sekolah menengah atas apabila 

memasuki dunia kerja harus mampu ditempatkan sebagai tenaga kerja 

dengan kualifikasi ketrampilan penghasilan yang sesuai sebagai tamatan 

sekolah menengah atas.  

Penambahan guru dan ruang kelas baru diperlukan di Banten untuk 

meningkatkan layanan pendidikan yang semakin baik. Kebutuhan 

penunjang pembelajaran juga diperlukan untuk memudahkan guru dan 

siswa melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Di samping itu, Dinas 

Pendidikan Provinsi Banten harus tegas dalam upaya untuk melakukan 

pemerataan guru, khususnya di daerah pinggiran atau terpencil. Jika 

terdapat sekolah di perkotaan yang kelebihan guru, maka Dinas Pendidikan 

segera merespon untuk melakukan pemerataan guru. 
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3)   Strategi link and match kompetensi keahlian dengan kebutuhan dunia kerja 

Permasalahan ketidaksesuaian pekerjaan dengan pendidikan yang 

telah ditamatkan pada saat memasuki dunia kerja terutama untuk jenis 

pekerjaan level pendidikan sekolah menengah atas dan pertama bahkan 

sekolah dasar yang bekerja pada level yang sama yaitu tenaga kasar 

menjadi penilaian negatif masyarakat pada dunia pendidikan yang ada 

pada saat ini. Kebutuhan dunia kerja akan ketrampilan lulusan sekolah 

yang ada belum selaras. Kurikulum yang berlaku pada saat ini sebagian 

besar belum mampu mengadopsi perkembangan kebutuhan dunia kerja. 

Program keahlian ketrampilan yang ditawarkan oleh sekolah menengah 

kejuruan relatif terbatas jumlahnya dengan keahlian yang monoton selama 

10 tahun terakhir tanpa ada perbaikan menyesuaikan dengan kebutuhan 

pasar kerja. Link and match program keahlian yang harus dibuka oleh 

sekolah menjadi jawaban peluang peningkatan akses pendidikan sehingga 

APM SMA akan meningkat. 

5.4.3. Peran Pemerintah dalam peningkatan APM SMA 

Pemerintah provinsi Banten mempunyai peran yang besar dalam 

peningkatan angka partisipasi murni jenjang pendidikan menengah, karena saat 

ini kewengan pengelolaan SMA/SMK adalah Pemerintah Provinsi. Strategi yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:  

1)  Strategi kebijakan pemerataan akses pendidikan 

Pemerataan akses pendidikan khususnya jenjang sekolah menengah 

atas indikatornya dapat ditunjukkan oleh besarnya APM SMA. Selama 

kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) APM SMA Banten dibawah rata-

rata APM Nasional dengan besarnya relatif masih rendah yaitu 57,88. Secara 
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kuantitatif besarnya APM SMA yang hanya mencapai 57,88 

menggambarkan masih terjadinya persoalan akses pendidikan. Persoalan 

pemerataan akses pendidikan tidak hanya secara kuantitatif namun juga 

secara kualitatif. Pemerataan akses pendidikan yang masih rendah di 

provinsi Banten diperburuk dengan adanya kesenjangan akses pendidikan di 

Banten Utara dan Banten Selatan. Pada tahun 2017 di Banten Selatan APM 

SMA hanya mencapai 54,55 jauh dibawah angka APM SMA Banten Utara 

yang mencapai 63,55. Kabupaten/kota yang memiliki nilai APM SMA di atas 

APM SMA Banten menunjukkan kondisi yang lebih baik secara rata-rata 

dibandingkan dengan daerah lainnya. Dari 8 kabupaten/kota menunjukkan 

dominasi daerah perkotaan relatih jauh lebih baik kondisi APM SMA 

dibandingkan dengan daerah perdesaan. 

Peningkatan akses pendidikan SMA relatif stagnan ditunjukkan 

dengan peningkatan APM SMA yang naik sangat kecil. Kondisi relatif 

tetapnya jumlah sekolah SMA/SMK/MA yang ada menjadi faktor kunci 

lambatnya peningkatan APM SMA sehingga pendidikan paket C, dan 

sertifikasi pondok pesantren salafi sebagai institusi lembaga pendidikan yang 

diakui dalam menyelenggarakan program pendidikan formal dan paket 

dapat dijadikan alternatif solusinya. Persoalan persyaratan administrasi 

pendaftaran sekolah berkontribusi menghambat akses pendidikan SMA 

seperti sistem zonasi penerimaan SMA dan syarat kepemilikan akte lahir 

sebagai bukti kependudukan. Infrastuktur transportasi jalan akses 

pendidikan yang menghubungkan wilayah tempat tinggal menuju sekolah 

harus diperbaiki termasuk membangun sekolah baru. 
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Pemerataan akses pendidikan dapat dilakukan melalui pemanfaatan 

pendidikan alternative paket C. Pada aspek lain masyarakat yang tidak 

dapat menikmati pendidikan terkadang terkendala karena aspek 

persyaratan administrasi pada saat pendaftaran, seperti zonasi sekolah. 

Untuk daerah yang tidak memiliki ketercukupan unit sekolah akibat sistem 

zonasi, siswa yang ingin sekolah keluar daerah menjadi terhambat pada saat 

ingin masuk ke sekolah yang berada di luar lokasi tempat tinggal. Daerah 

yang terbatas kepemilikan unit sekolah biasanya berada di daerah 

pedesaan dengan karakter masyarakatnya yang kurang mampu serta tidak 

tertib administrasi sehingga masih banyak yang tidak memiliki syarat untuk 

pendaftaran sekolah seperti kepemilikan akte kelahiran. 

Keberadaan lembaga pendidikan non formal seperti pesantren dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pendidikan formal melalui 

sertifikasi pesantren salaf sebagai institusi pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan formal dan paket. 

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah melalui dinas 

pendidikan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan akses pendidikan 

menjadi strategi utama yang dapat dijadikan andalan dalam peningkatan 

APM SMA.  Peningkatan aspek keterjangkauan dilakukan melalui dua hal, 

pertama melalui pembiayaan operasional sekolah melalui dana BOS dan 

BOPDA dan kedua melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan 

Ruang Kelas Baru (RKB) maupun Rehab Ruang Belajar (RRB). 

Target perencanaan dan realisasi masing-masing telah ditetapkan 

dengan target waktu 2 tahun ke depan mulai dari 2018 sehingga memasuki 

tahun 2020 sudah tidak ada lagi permasalahan akses keterjangkauan 
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pendidikan sehingga sampai dengan tahun 2019 sudah harus terealisasi 

sesuai perencaan.  

Gambaran target dan sumber anggaran peningkatan akses 

keterjangkauan tahun 2018-2019 dapat diihat pada tabel berikut: 

a) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 

Pada tahun 2018 ditargetkan 4 SMA dengan posisi baru disiapkan 

3 SMA sedangkan SMK ditagetkan sebanyak 6 USB dengan salahsatu 

lokasinya berada di Cikeusik Pandeglang. Kriteria pembangunan USB 

harus memenuhi standar memiliki jarak 20 Km dari lokasi sekolah yang 

sudah ada serta memiliki luas lahan 700M2 dengan status AJB an Dinas 

Pendidikan. Proses penentuan lokasi dimana akan dibangun harus 

dapat menjawab perluasan akses pendidikan dan keterjangkauan 

masyarakat. 

Tabel 5.10 Rencana Jumlah Pmebangunan USB 2018 - 2019 

Tahun SMA SMK Total 

2018 4 6 10 

2019 5 11 16 

                    Sumber: Dinas Pendidikan 2018 

b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 

Target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 harus dipastikan 

terealisasi semua sehingga pada tahun 2019 target pembangunan 156 

RKB akan dengan mudah direalisasikan mengingat ketersediaan 

kemampuan anggaran setiap tahunya yang terbatas. 
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Tabel 5.11 Rencana Jumlah Pmebangunan RKB 2018 

Tahun 
Sumber anggaran 

APBD APBD DAK Bantuan Pemerintah 

2018 156 0 65 

         Sumber: Dinas Pendidikan 2018 

 

c) Rehab Ruang Belajar (RRB) 

Target 2018 apabila terealisasi 100% diharapkan pada tahun 2019 

dapat kembali melakukan kegiatan yang sama terhadap 100 RRB. 

Informasi data yang berasal dari Dapodik diharapkan menjadi sumber 

yang valid sesuai kondisi lapangan sehingga tidak persoalan 

dilapangan untuk proses pelaksanaan. 

Tabel 5.12 Rencana Rehab Ruang Belajar (RBB) 2018 

Tahun 
Sumber anggaran 

APBD APBD DAK Bantuan Pemerintah 

2018 102 56 62 

         Sumber: Dinas Pendidikan 2018 

2)  Strategi peningkatan peran SKPD 

Pencapaian target akses pendidikan dalam rangka mendorong 

pemerataan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 

masyarakat, pemerintah dan swasta. Kordinasi lintas SKPD dan pembagian 

kewenangan menjadi kunci kesuksesan program peningkatan akses 

pendidikan. Pemetaan SKPD dan pembagian kewenangan dalam program 

peningkatan akses pendidikan SMA dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 5.13 Peran Stakeholder dalam Peningkatan APM SMA/sederajat 

No. Stakeholder 
Peningkatan 

Ekonomi 
Masyarakat 

Demografi Sosial 
Budaya 

Infrastruktur Biaya 
pendidikan 

Mutu 
Pendidikan 

1 Bappeda √ √ √ √ √ √ 
2 Dinas 

Pendidikan 
  √  √ √ 

3 Dinas 
Kependudukan  √     

4 Pemda 
Kab.kota  √ √ √   

5 Masyarakat  √  √    
6 Lembaga 

Pendidikan 
  √  √ √ 

Keterangan: 
- Kegiatan Peningkatan Ekonomi mencakup pemberdayaan masyarakat dan beasiswa 

pendidikan 
- Demografi mencakup pengendalian jumlah penduduk dan urbanisasi 
- Sosial budaya mencakup kesadaran pentingnya pendidikan anak dan program wajib 

belajar 12 tahun 
- Infrastruktur mencakup akses jalan transportasi, membangun sekolah baru 
- Biaya Pendidikan mencakup anggaran pendidikan, kepastian biaya operasional sekolah 
- Mutu Pendidikan mencakup link and macth kebutuhan pasar kerja dengan program 

keahlian sekolah, layanan dan manajemen guru 
 

3)   Strategi Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Dalam upaya meningkatkan minat sekolah jenjang SMA/sederajat 

tentunya pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri karena dalam hal ini 

harus mempertimbangkan potensi supply pada jumlah lulusan jenjang 

pendidikan dasar (Jenjang SMP/sederajat) dimana jenjang tersebut menjadi 

kewenangan pemerintah kabuapten/kota, sehingga ini dapat menjadi 

pertimbangan dalam memutuskan kebutuhan pembangunan sarana 

prasarana sekolah misalnya dalam menentukan kebutuhan pembangunan 

Ruang Kelas Baru (RKB) atau pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).  
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Hal ini dapat dilakukan melalui koordinasi yang baik antara dinas 

pendidikan provinsi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam 

menyusun perencanaan penganggaran, baik dalam menentukan tempat 

maupun fokus penganggaran yang harus dianggarkan sehingga 

perencanaan penganggaran dapat dilakukan dengan tepat sasaran sesuai 

kebutuhan masyarakat. 

4)   Strategi Peningkatan Anggaran Pendidikan 20% 

Dalam rangka meningkatkan angka partisiapsi murni (APM) jenjang 

pendidikan memengah (SMA/sederajat), maka pemerintah melalui Dinas 

Pendidikan Provinsi Banten hendaknya meningkatkan alokasi anggaran 

pendidikan, khususnya biaya operasional pendidikan karena kebijakan ini 

merupakan anamah UU No. 20 Tahun 2003 yaitu agar Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada 

jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Dengan adanya 

kebijakan tersebut, siswa miskin dapat bersekolah secara gratis, dan 

diharapkan kemauan mereka untuk bersekolah dapat ditingkatkan. Selain 

itu, kecenderungan menurunnya partisipasi pendidikan pada kelompok 

miskin yang terjadi mulai tahun 2003 dapat dihentikan.  

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta semua pemilik 

kepentingan pendidikan di wilayah masing-masing agar dapat seoptimal 

mungkin memenuhi amanat undang-undang tersebut, agar angka 

partisipasi murbni SMA/sederajat dapat meningkat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan belum mampu 

meningkatkan angka partisipasi murni SMA secara optimal. Dengan 

anggaran yang memadai, maka pemerintah Provinsi dapat dengan leluasa 
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meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan lanjutan 

menengah, membangun Unit Sekolah Baru (USB), ruang kelas baru, 

beasiswa miskin, pengadaan buku,  peningkatan kualifikasi dan kompetensi 

guru, dan sebagainya. 

5)   Mewujudkan dan mengkampanyekan Gerakan Wajib Belajar 12 Tahun 

dengan Melibatkan Stakeholder Pendidikan 

Program wajib belajar selama 12 tahun yang dimulai tahun 2016 oleh 

Kemdikbud, ditujukan agar semua warga merasa berkewajiban untuk 

menamatkan sekolah sampai jenjang menengah atas. Program ini bisa 

menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan penting bagi masa depan 

anak-anak mereka. Namun yang lebih penting adalah program wajib ini 

dijadikan sebagai sebuah gerakan yang melibatkan semua komponen 

masyarakat untuk merasa bertanggung jawab dan mengkampanyekan 

tentang pentingnya pendidikan sebagai sebuah investasi masa depan. 

Untuk itu, perlu langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi 

terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan rnasing-masing secara 

terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

gerakan untuk mencapai tujuan. Ada 4 strategi yang dapat diterapkan agar 

gerakan ini dapat berhasil, yaitu peran serta pemerintah daerah dalam 

mewujudkan pendirian sekolah menengah formal dan non formal di setiap 

kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK, meningkatkan peran serta 

masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, adat, dan sebagainya, 

menjadikan SMA/SMK/MA/MAK/Paket sebagai program pendidikan wajib 

diambil bagi siswa dan siswi setelah lulus dari jenjang pendidikan SMP, 

memberikan pemamahan kepada masyarakat bahwa pendidikan adalah 

investasi bukan beban. 
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6)   Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKBM 

Banyaknya pusat kegiatan belajar mandiri atau sering dikenal dengan 

PKBM di Banten ini memberikan dampak yang signifikan dalam 

meningkatkan angka partisipasi murni jenjang pendidikan menengah. 

Bahkan, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan telah melalukan kerja sama (MoU) dengan pondok-pondok 

pesantren salaf di wilayah Banten dalam rangka pelaksanaan PKBM untuk 

Paket A, B, dan C. Untuk itu, penting bagi Dinas Pendidikan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

paket (khusus paket C) atau tutorial, guna menjamin kualitas PKBM. 

Dengan menjaga kulaitas PKBM yang baik, maka dapat menjadi daya 

tarik atau minat masyarakat untuk mendaftarkan kegiatan sekolah Paket 

C sekaligus belajar agama. Mengingat pemerintah pusat juga telah 

memberikan ruang bagi lulusan Paket C untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan tinggi.   

7)   Pemerataan dan Penambahan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan untuk 

meningkatkan pemerataan guru, khususnya daerah perdesaan atau 

terpencil. Tenaga pendidik cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan 

dibandingkan dengan wilayah perdesaan atau daerah terpencil. Untuk itu 

dibutuhkan peran pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Banten untuk melakukan pemerataan tenaga pendidik dan 

pendidikan dengan skema mutasi dan penambahan tanaga pendidik dan 

tenaga kependidikan. 
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Hal ini dilakukan untuk memperbaiki rasio guru siswa di perdesaan 

atau daerah terpencil, sehingga meningkatkan daya tarik (minat) 

masyarakat untuk sekolah SMA/sederajat, karena kegiatan belajar 

mengajar dapat berlangsung dengan baik (tidak banyak jam kosong). 

Kebijakan ini sesuai dengan hasil identifikasi masalah dan hasil estimasi 

model APM SMA yang menunjukkan bahwa rasio guru yang makin baik, 

maka dapat meningkatkan angka paratisipasi murni jenjang pendidikan 

menengah.  

8) Program pengembangan Model Back to School 

Rendahnya APM SMA di provinsi Banten tidak hanya disebabkan 

karena ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan akses 

pendidikan formal pada saat kebutuhan pendidikan yang tinggi seiring 

perkembangan demografi masyarakat. Penyebab lainnya antara lain: 

- Tingginya tinggal Drop Out “DO” anak sekolah baik SMA/SMK 

- Masih banyaknya lapangan pekerjaan yang di isi oleh pekerja dengan 

tingkat pendidikan dasar serta kualifikasi pekerjaan kasar dengan level 

pendidikan dasar sehingga menjadi penghambat masyarakat untuk 

mendorong menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan 

SMA/SMK. 

- Kehidupan bebas anak jalanan “anjal”  usia SMA/SMK tanpa program 

pendampingan untuk mencari solusi memberikan layanan pendidikan 

menjadi kendala dalam pencapaian APM di provinsi Banten 

Kondisi banyaknya anak usia 16-18 tahun yang tidak dapat bersekolah 

baik disebabkan karena putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah, maupun 

anak jalanan ataupun alasan bekerja apabila hanya mengandalkan peran 

pemerintah untuk mendorong mereka kembali sekolah diperlukan ongkos 
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yang tidak sedikit, disisi lain anggaran pemerintah terbatas. Pada sisi lain 

banyak sekolah formal yang hanya dipergunakan pada jam-jam sekolah 

yaitu 07:00-13:00 ataupun paling lama sampai pukul 17:00 belum 

dimanfaatkan secara optimal pada jam-jam sisanya. Peningkatan layanan 

dengan optimalisasi jam belajar dapat dimanfaatkan untuk diisi oleh anak 

jalanan untuk bersekolah di  luar jam sekolah formal atau bahkan untuk 

pelaksanaan kelas malam bagi karyawan yang usia 16-18 tahun khususnya. 
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6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkembangan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan 

menengah di Banten selama periode penelitian cenderung mengalami 

peningkatan dengan rata-rata peningkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perkembangan APM jenjang pendidikan menengah 

Nasional. Masih terjadi ketimpangan pemerataan pendidikan yang diukur 

dengan APM jenjang pendidikan menengah antara wilayah Banten Utara 

dengan Banten Selatan dan antara kabupaten dengan kota. 

2. Secara keseluruhan, paling tidak pendapatan keluarga, anggaran 

pendidikan, rasio guru-siswa, dan otonomi daerah berkontribusi signifikan 

terhadap peningkatan angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan 

menengah di seluruh kabupaten/kota di Banten. Adapun secara parsial  

hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pendapatan keluarga secara signfikan berkontribusi meningkatkan 

angka partisipasi murni jenjang pendidikan menengah seluruh 

kabupaten/kota di Banten; 

b. Anggaran pendidikan berperan penting dalam meningkatkan angka 

partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan menengah, namun hasil 

penelitin terbukti belum berkontribusi pada peningkatan angka 

BAB 6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

BAB 1. Pendahuluan 



Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni 
(APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten 

2018 

 
 

| 156  
 

partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan menenagh untuk seluruh 

kabupaten/kota di Banten;  

c. Meningkatnya proporsi jumlah penduduk perempuan terhadap 

penduduk laki-laki dapat meningkatkan angka partisipasi murni 

(APM) jenjang pendidikan menengah seluruh kabupaten/kota di 

Banten, namun secara statistik tidak signifkan;  

d. Menurunnya rata-rata jumlah anggota keluarga tidak berkontribusi 

signifikan dalam peningkatan angka partisipasi murni (APM) jenjang 

pendidikan menengah untuk seluruh kabupaten/kota di Banten.   

e. Pelaksanaan otonomi daerah belum berkontribusi signifikan terhadap 

peningkatan angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan 

menengah untuk seluruh kabupaten/kota di Banten;  

f. Ketersediaan infrastruktur jalan yang beraspal dan sekolah belum 

signifikan meningkatkan angka partisipasi murni (APM) jenjang 

pendidikan menengah untuk seluruh kabupaten/kota di Banten. 

3. Permasalahan atau kendala yang muncul dalam upaya peningkatan 

angka partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan menengah adalah 

sebagai berikut: 

a. Masih rendahnya rata-rata pendapatan keluarga; 

b. Anggaran pendidikan masih belum memadai dan tingkat 

ketercapaian sasaran belum optimal; 

c. Alasan Tidak Sekolah untuk anak usia 7 – 24 tahun adalah tidak 

adaanya biaya untuk sekolah, mencari nafkah dan membantu 
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orang tua, menikah, merasa pendidikan sudah cukupo, serta lokasi 

sekolah yang relatif jauh;  

d. Masih terjadi ketimpangan angka partisipasi murni (APM) jenjang 

pendidikan menengah di Banten akibat dari ketimpangan akses 

bagi perempuan dan wilayah; 

e. Permasalahan kualitas layanan dan manajemen guru 

4. Berdasarkan permasalahan di atas, maka strategi yang digunakan 

untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) jenjang 

pendidikan menengah untuk seluruh kabupaten/kota di Banten 

adalah sebagai berikut: 

a. Strategi peningkatan APM SMA yang dapat dilakukan terkait 

peran masyarakat mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan 

demografi. Adapun strategi masing-masing aspek adalah sebagai 

sebagai berikut: 

1) Strategi peningkatan kemampuan ekonomi keluarga melalui 

peningkatan pendapatan;   

2) Strategi peningkatan kesadaran keluarga (orang tua) tentang 

pentingnya pendidikan anak; 

3) Strategi pengendalian demografi melalui tekanan laju 

pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. 

b. Peningkatan peran lembaga pendidikan, strategi yang dilakukan 

adalah: 

1) Strategi kepastian biaya operasional sekolah; 

2) Strategi perbaikan layanan dan manajemen sekolah; 
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3) Strategi link and match kompetensi keahlian dengan kebutuhan 

dunia kerja; 

c. Peningkatan peran pemerintah, strategi yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut: 1) Strategi kebijakan pemerataan akses 

pendidikan melalui perbaikan jalan, pendidikan alternative paket 

C, sertifikasi pondok pesantren salaf sebagai institusi pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan formal dan paket, perbaikan 

adminsitrasi sistem pendaftaran siswa baru, dan peningkatan 

keterjangkauan akses pendidikan sekolah menengah atas melalui 

menambah USB dan/atau RKB;  2) Strategi peningkatan peran 

SKPD melalui kerjasama lintas unit serta pembagian kewenangan 

dalam berperan meningkatkan akses pendidikan; 3) Strategi 

Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota; 4) Strategi Peningkatan Anggaran 

Pendidikan 20%; 5) Mewujudkan dan mengkampanyekan Gerakan 

Wajib Belajar 12 Tahun dengan melibatkan stakeholder pendidikan; 

6) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKBM; 7) Pemerataan dan 

Penambahan Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan 8) program 

back to school. 
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5.2 Rekomendasi Kebijakan  

Hasil pembahasan dan temuan penelitian, maka peneliti memberikan 

rekomendasi kebijakan peningkatan angka partisipasi murni (APM) jenjang 

pendidikan menengah sebagai berikut:   

1. Bagi pemerintah. 

Peran pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya 

mengelola jenjang pendidikan menengah seyogyanya menetetapkan 

kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni 

(APM) jenjang pendidikan menengah, antara lain:   

a.  Bappeda dapat berperan langsung maupun tidak langsung untuk 

mendorong peningkatan APM jenjang pendidikan sekolah menengah 

melalui hal antara lain: 

- Melakukan kajian dan perencanaan peningkatan angka 

partisipasi murni (APM) jenjang pendidikan menengah melalui 

mengkaji ulang kemungkinan pemberlakuan kembali program 

back to school yang pernah diterapkan di masa pemerintahan 

yang lalu dengan cara peningkatan layanan dengan optimalisasi 

jam belajar; program home schooling, sekolah malam dan 

program pendidikan universal. 

- Melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan untuk 

memastikan setiap program dinas pendidikan dapat berjalan 

dengan baik pada tahun 2018 dan 2019 terkait pembangunan 

Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), dan Rehab 

Ruang Belajar (RRB). 
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b. Dinas Pendidikan memiliki peran yang cukup startegis dalam upaya 

peningkatan angka partisipasi murni jenjang pendidikan menengah, 

yakni: 

1) Melakukan edukasi kepada masyarakat secara rutin di 

berbagai wilayah dan promosi tentang pentingnya pendidikan 

anak untuk masa depannya; 

2) Mewujudkan dan mengkampanyekan gerakan wajib belajar 12 

tahun; 

3) Meningkatan alokasi anggaran pendidikan, menjaga distribusi 

anggaran agar tepat sasaran, dan kepastian biaya operasional 

sekolah untuk menjamin keberlangsungan anak sekolah 

SMA/SMK;  

4) Menambah jumlah penerima bantuan siswa miskin dengan 

mensinergikan masyarakat penerima jaminan sosial dari 

pemerintah; 

5) Menjaga mutu pendidikan yang mencakup link and match 

kebutuhan pasar kerja dengan program keahlian sekolah, 

perbaikan layanan pendidikan, serta manajemen guru; 

6) Menambah dan melakukan pemerataan daya tampung 

dengan menambah sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru 

(RKB) yang lebih banyak untuk wilayah Banten Selatan 

(sebagai prioritas); 



Laporan Akhir Kajian Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni 
(APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten 

2018 

 
 

| 161  
 

7) Melakukan sertifikasi pondok pesantren salaf yang memiliki 

pendidikan formal dan paket, serta melakukan monitoring dan 

evaluasi PKBM di wilayah Banten; 

8) Menjaga ketersediaan pendidikan khusus dan meningkatkan 

layanannya. 

9) Menambah dan melakukan pemerataan tanaga pendidik dan 

tenaga kependidikan guna menjaga kualitas pembelajaran di 

sekolah. 

c.   Dinas kependudukan diharapkan dapat melakukan pengendalian 

pertumbuhan penduduk dan urbanisiasi yang semakin meningkat; 

d.   Peningkatan kerjasama antara pemerintah Provinsi dengan 

Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam rangka penyusunan anggaran;  

e.   Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui SKPD terkait untuk 

dapat menekan pertumbuhan penduduk, membantu dalam 

mengkampanyekan gerakan wajib belajar 12 tahun, melakukan 

edukasi masyarakat tentang pentinya investasi pendidikan bagi 

keluarga, serta memperbaiki kualitas jalan menuju sekolah;  

2. Pemerintah kurang dapat berhasil dalam meningkatkan angka partisipasi 

murni jenjang pendidikan menengah tanpa ada keterlibatan 

masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang penting, yaitu: 

a. Melakukan penguatan kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi & Komite 

Sekolah, melalui pengembangan strategi yang lebih efektif; 

b. Perlu ada kampanye untuk menggerakan kesukarelawanan 

masyarakat untuk peduli pendidikan dengan masyarakat, orang 
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tua/wali, dunia usaha/industry yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 

media masa, masyarakat peduli pendidikan (LSM, OMS, organisasi 

profesi, ormas, dll). 

3. Lembaga Satuan Pendidikan (sekolah)  

Sekolah sebagai satuan pendidikan mempunyai peran yang juga penting 

dalam meningkatkan angka partisipasi murni jenjang pendidikan 

menengah hendaknya melakukan, yakni: 

a.  Selalu meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat; 

b.  Membuka program keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan dan 

karakateristik wilayah agar terjadi link and match (khususnya SMK); 

c.  Meningkatkan kompetensi dan kualitas guru.  
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