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Abstract: Tulisan ini mencoba untuk menelaah tentang hubungan antara tingkat 
perekonomian suatu daerah dengan tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Data yang 
digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dari 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten 
yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) di https://banten.bps.go.id/. Hasil 
dari kajian ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah kabupaten/kota di Provinsi 
Banten memiliki hubungan (walaupun tidak terlalu signifikan) dengan tingkat partisipasi 
sekolah SMA yang diindikasikan dengan nilai koefisien determinasi (R2) antara 0,56 – 0 ,64; 
namun tidak memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi ke jenjang perguruan tinggi. 
Artinya semakin tinggi perekonomian suatu daerah, maka semakin banyak anak bersekolah 
di tingkat SMA, namun belum tentu mereka melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.  
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Pendahuluan 

Tingkat perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dan masyarakat, melalui 
angka-angka dan indikator-indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 
kapita (Mahardiki, 2013), Pengeluaran Per Kapita, dan sebagainya. Adapun tingkat capaian 
pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator pembangunan seperti Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), persentase kemisikinan, dan 
sebagainya (Sari, 2016). 

Provinsi Banten terdiri dari 8 (delapan) pemerintah kabupaten / kota, 4 di antaranya berbentuk 
pemerintahan kabupaten (Tangerang, Serang, Lebak, dan Pandeglang) dan 4 lainnya berbentuk 
pemerintahan kota (Tangerang, Tangerang Selatan, Serang dan Cilegon). Dengan kondisi geografis 
yang berbeda, ke-delapan kabupaten/kota ini pun memiliki tingkat perekonomian yang berbeda. 
Daerah yang memiliki wilayah pantai, dekat dengan Jakarta, dan/atau berada di dataran rendah 
cenderung memiliki tingkat perekonomian yang tinggi karena mengandalkan pada kegiatan industri, 
perdagangan dan jasa. Demikian sebaliknya untuk daerah yang didominasi oleh topografi pegunungan 
dan pedesaan. 

Selayaknya, tingkat perekonomian suatu daerah akan berbanding lurus dengan tingkat partisipasi 
sekolahnya. Daerah yang memiliki tingkat perekonomian tinggi seharusnya memiliki tingkat partisipasi 
sekolah yang juga tinggi (Sebayang, 2006). Namun terkadang hal itu tidak berlaku sebagaimana 

https://banten.bps.go.id/
mailto:endan2006@yahoo.com


 
  Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)            
  Edisi 5 No. 4, Okt – Des 2018, p.20 – 23 
  ISSN: 2355-4118    

21 
 

mestinya. Tulisan ini mencoba untuk mencari tahu apakah tingkat perekonomian kabupaten / kota di 
Provinsi Banten sejalan dengan tingkat partisipasi sekolah penduduknya. 

 
Metodologi Penelitian 

Studi ini menggunakan analisa statistik deskriptif dan statistik regresi sederhana. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder tahun 2010 – 2015 yang diunduh dari website Badan Pusat 
Statistik (BPS) Provinsi Banten dengan alamat https://banten.bps.go.id/. Data-data tersebut meliputi 
data mengenai PDRB per kapita, jumlah penduduk, pengeluaran per kapita, persentase kemiskinan, 
serta Angka Partisipasi Sekolah (APS). 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam tulisan yang singkat ini tentu tidak semua hasil kajian dapat ditampilkan. Secara umum rata-
rata APS di Provinsi Banten masih di bawah rata-rata APS nasional untuk semua kelompok umur, 
kecuali kelompok umur 7–12 tahun (Sekolah Dasar). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 
sekolah untuk SD melebihi rata-rata nasional, hanya saja angka itu menurun untuk kelompok umur 13–
15 tahun (SMP), 15–18 tahun (SMA), dan 19–24 tahun (Perguruan Tinggi; PT). Hal ini perlu dilakukan 
kajian yang lebih mendalam lagi mengapa rata-rata APS Provinsi Banten untuk SMP, SMA, dan PT 
lebih rendah dari rata-rata nasional.  

Apabila dirinci lebih detil, maka kabupaten/kota yang memiliki rata-rata APS hampir sama atau di 
atas rata-rata nasional hanyalah Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk 
tingkat SMP; Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan untuk tingkat SMA, serta Kota Tangerang 
Selatan saja untuk tingkat perguruan tinggi. Hal ini pun perlu kajian yang komprehensif mengapa hanya 
masyarakat Kota Cilegon saja yang memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi jika di 
lihat dari rata-rata APS nasional. 

Pemerintah daerah pun perlu memperhatikan APS untuk tingkat SMA dimana hampir seluruh 

kabupaten/kota masih di bawah rata-rata nasional. Secara provinsi, masih ada sekitar 30% (rata- rata 

2014 - 2017) atau sekitar 300.000 orang usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang 

SMA. Tingkat APS terendah untuk tingkat SMA terjadi di Kabupaten Lebak yaitu 53,81 artinya lebih dari 

setengah jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Lebak tidak melanjutkan sekolah ke tingkat 

SMA, disusul oleh Kabupaten Pandeglang (46,05%). Tingkat APS SMA untuk Kab. Lebak dan Kab. 

Pandeglang tidak hanya terendah di Provinsi Banten, tetapi juga memperlihatkan tren penurunan dari 

tahun 2014 – 2017. Walaupun sedikit, tren penurunan juga terjadi di Kota Cilegon. Perlu pengkajian 

yang lebih mendalam untuk mengetahui alasannya. 

 

Gambar 1. Tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16–18 tahun di Provinsi Banten. 
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Apabila diperbandingkan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, maka rata-rata APS 4 
anpemerintah kabupaten (Lebak, Pandeglang, Serang dan Tangerang), masih lebih rendah daripada 
rata-rata APS 4 pemerintahan kota (Cilegon, Serang, Tangerang dan Tangerang Selatan). Rata-rata 
APS 4 kabupaten adalah 60,29%, sedangkan rata-rata APS untuk 4 kota adalah 73,51%.  

Sementara dari sisi perekonomian, seluruh kabupaten/kota mengalami tren peningkatan, setidaknya 
dilihat dari dua indikator makro yaitu PDRB per kapita dan pengeluaran per kapita. Nilai PDRB per 
kapita rata-rata Provinsi Banten meningkat dari Rp 25 juta lebih pada tahun 2010 menjadi 36 juta lebih 
pada tahun 2014. PDRB per kapita dicapai oleh Kota Cilegon yaitu hampir sebesar Rp 173 juta. Begitu 
juga pengeluaran per kapita rata-rata Provinsi Banten mengalami peningkatan dari Rp 10,7 juta per 
tahun pada tahun 2010 menjadi Rp 11,1 juta per tahun pada tahun 2014. Pengeluaran per kapita 
tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar Rp 14,5 juta per tahun. 

Sebaliknya untuk tingkat kemiskinan, rata-rata persentase penduduk yang berada di bawah garis 
kemiskinan di Provinsi Banten terus menurun dari 7,46% atau sekitar 751.000 orang pada tahun 2010 
menjadi 5,51% atau sekitar 667.500 orang pada tahun 2014. Persentase penduduk miskin terbesar 
ada di Kab. Pandeglang yaitu sebesar 9,5%, disusul oleh Kab. Lebak sebesar 9,17%. Persentase 
penduduk miskin terendah dicapai oleh KotaTangerang Selatan yaitu 1,68%. 

 

Gambar 2. Grafik Regresi linear sederhana antara Persentasi Kemiskinan dengan ANgka 
Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 19-24 tahun (perguruan tinggi). 

Apabila dari data-data di atas dicari hubungannya (data tahun 2014), maka akan kita dapati beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. PDRB per kapita memiliki hubungan walaupun tidak terlalu kuat dengan APS kelompok umur 
SMA dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0.58.  

2. Pengeluaran per kapita memiliki hubungan walaupun tidak terlalu kuat dengan APS kelompok 
umur SMA dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0.56.  

3. Persentase penduduk miskin memiliki hubungan walaupun tidak terlalu kuat dengan APS 
kelompok umur SMA dengan nilai koefisien determinasi R2 = - 0.64. 

Dari tiga hubungan regresi sederhana di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat perekonomian suatu 
daerah mempengaruhi (walaupun tidak terlalu signifikan) tingkat partisipasi anak sekolah (SMA). 

4. PDRB per kapita tidak memiliki hubungan dengan APS kelompok umur Perguruan Tinggi (PT) 
dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0.056.  

5. Pengeluaran per kapita tidak memiliki hubungan dengan APS kelompok umur PT dengan nilai 
koefisien determinasi R2 = 0.27.  

6. Persentase penduduk miskin tidak memiliki hubungan dengan APS kelompok umur PT dengan 
nilai koefisien determinasi R2 = 0.27. 

Dari tiga hubungan regresi sederhana di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat perekonomian suatu 
daerah tidak mempengaruhi tingkat partisipasi anak sekolah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 
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Kesimpulan 

Tulisan ini menyajikan informasi mengenai hubungan antara tingkat perekonomian daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Banten dalam hubungannya dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Hasil 

dari kajian ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki 

hubungan (walaupun tidak terlalu signifikan) dengan tingkat partisipasi sekolah SMA, namun tidak 

memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi ke jenjang perguruan tinggi. Artinya semakin tinggi 

perekonomian suatu daerah, maka semakin banyak anak bersekolah di tingkat SMA, namun belum 

tentu mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. 

 

Rekomendasi 

Studi ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih komprehensif agar pemerintah daerah 

dapat mengetahui alasan-alasan mengapa daerah-daerah yang tingkat perekonomiannya tinggi tidak 

diikuti dengan angka partisipasi sekolah pada jenjang perguruan tinggi. 
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