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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan telah menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. Peningkatan pada pencapaian pendidikan tentunya akan berpengaruh pada 

peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan output 

negara yang bersangkutan. Denison (1962; 1967) menunjukkan bahwa 23% 

peningkatan pada output Amerika Serikat dari tahun 1930 hingga 1960 terjadi karena 

adanya peningkatan pendidikan pada para tenaga kerja. Pada negara-negara 

berkembang seperti Ghana, Kenya, Nigeria, dan Argentina juga menunjukkan adanya 

kontribusi dari peningkatan pendidikan pada output negara yang bersangkutan 

(Psacharopouos & Woodhall, 1985). Bagi negara maju maupun negara berkembang, 

pendidikan adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi, yang membedakan adalah 

masalah-masalah penting yang dihadapi negara maju dan berkembang pada sektor 

pendidikan. Sebagai contoh, penyediaan sekolah primer yang universal untuk negara 

berkembang seperti India menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan, 

sementara di negara maju seperti Amerika Serikat, masalah yang dihadapi adalah cara 

untuk mengurangi jumlah anak yang putus sekolah.  

Tingkat pencapaian pendidikan pada perempuan juga menjadi salah satu 

masalah penting yang dihadapi oleh banyak negara berkembang. Todaro (2011) 

menjelaskan bahwa perempuan di negara berkembang mempunyai tingkat edukasi 

yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat edukasi laki-laki. Fenomena ini lah 

yang disebut dengan kesenjangan gender dalam pendidikan. Pada beberapa negara 

berkembang di benua Afrika seperti Nigeria, Mali, Guinea, dan Benin, tingkat literasi 

pada perempuan tidak mencapai setengah dari laki-laki sementara di kawasan Asia 

Selatan, tingkat literasi pada perempuan di India dan Pakistan masing-masing hanya 

65% dan 57% dari tingkat literasi laki-laki (Todaro, 2011). Kelulusan sekolah juga 

menjadi pusat perhartian pada isu kesenjangan gender dalam pendidikan.
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Sebagai contoh, pada kawasan pedasaan Pakistan, hanya terdapat 17% perempuan yang 

menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah dasar, berbanding jauh terhadap laki-laki 

dengan 42%. Sementara di daerah perkotaan, tingkat kelulusan sekolah dasar 

perempuan masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 50% dan 

64% secara berturut-turut. 

 

Gambar 1.1 

Tingkat Pencapaian Pendidikan di Indonesia pada Tahun 2018 

Sumber: World Economic Forum (2018) 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terletak di Asia 

Tenggara, tingkat pencapaian pendidikannya juga masih mencerminkan bahwa laki-

laki masih mendapatkan pendidikan yang lebih dibandingkan perempuan. Pada 

Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa perempuan hanya unggul pada tingkat pencapaian 

pendidikan universitas pada kelompok umur 25-54. Selanjutnya pada kategori out-of-

school yang menjelaskan tentang persentase dari perempuan dan laki-laki yang tidak 

bersekolah pada umur sekolah dasar (children) dan umur sekolah menengah pertama 

dan atas (youth), keduanya menunjukan persentase perempuan yang lebih banyak 

dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam 

pendidikan terjadi di Indonesia. 
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Todaro (2011) mengatakan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap 

perempuan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena rate of return dari 

pendidikan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki  hampir di semua negara 

maju, bertambahnya tingkat pendidikan perempuan tidak hanya menambah 

produktifitas, namun juga partisipasi perempuan pada tenaga kerja akan semakin 

banyak, terjadi penundaan pada pernikahan, menurunnya tingkat kelahiran anak, dan 

adanya peningkatan kesehatan dan asupan nutrisi pada anak, sehingga akan 

menguntungkan untuk generasi mendatang.  

Perempuan juga membawa beban kemiskinan yang tidak sepadan, sehingga 

dengan adanya perbaikan yang signifikan pada peran dan status perempuan melalui 

pendidikan dapat memberikan dampak yang kuat untuk keluar dari vicious cycle of 

poverty. Hal ini dukung oleh beberapa studi seperti, Cochrane (1979; 1980) yang 

menunjukkan bahwa penambahan satu tahun dari tingkat edukasi seorang ibu 

menyebabkan berkurangnya kematian balita sebanyak sembilan dari seribu balita, 

sementara pada suami hanya memberikan hasil setengahnya, lalu di masyarakat yang 

memiliki tingkat literasi tinggi pada perempuan, akan menurunkan permintaan akan 

anak karena dipengaruhi oleh pemikiran biaya dan manfaatnya. 

Graves (1978) menjelaskan bahwa di Kathmandu, Nepal, ibu yang tidak punya 

latar belakang pendidikan sama sekali cenderung mempunyai anak yang malnutrisi 

dibandingkan dengan ibu yang mempunyai latar belakang pendidikan, sementara pada 

daerah pedesaan di Punjab, India, Levinson (1974) mengatakan bahwa ibu yang 

setidaknya bisa membaca dan menulis, kecil kemungkinannya untuk memiliki anak 

yang terkena malnutrisi tingkat ketiga. Selanjutnya, dilihat dari perbedaan 

pendapatannya, rate of return investasi pendidikan pada perempuan di negara maju 

lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan dapat menjadi sumber daya 

manusia yang mempunyai potensi tinggi baik dibidang ilmiah maupun teknis pada 

sektor industri dan agrikultur (Psacharopouos & Woodhall, 1985; Ryoo, 1988). 

Perempuan dan laki-laki sudah seharusnya mendapatkan porsi edukasi yang 

seimbang. Terjadinya kesenjangan gender dalam pendidikan mampu menghambat 



4 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGARUH LATAR BELAKANG ORANG TUA… AMAR 

pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Faktor-faktor seperti 

kepercayaan, budaya, dan agama yang masih sangat melekat pada beberapa negara 

berkembang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ini. 

Kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga juga menjadi faktor penentu adanya 

kesenjangan gender dalam pendidikan. Sehingga, penelitian ini mencoba melihat 

apakah semakin tinggi tangkat pendidikan orang tua, semakin tinggi juga tingkat 

pendidikan anak perempuan pertama di rumah tangga tersebut. Pengaruh etnis dan 

agama ayah, pendapatan orang tua, dan lokasi tempat tinggal, juga ingin dianalisis pada 

penelitian ini. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Kesenjangan pada penelitian ini adalah sebuah teori sudah mapan secara 

konseptual, namun belum banyak dilakukan pengujian secara empiris. Sangat sedikit 

penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang latar belakang keluarga 

terhadap pendidikan anak di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara 

berkembang dengan berbagai macam budaya dan kepercayaan yang melekat pada 

masyarakatnya, sehingga penelitian ini akan menganalisis latar belakang keluarga dari 

sisi: (1) pendidikan orang tua, (2) etnis ayah, (3) agama ayah, (4) pendapatan rumah 

tangga, (5) lokasi tempat tinggal. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kondisi kesenjangan gender 

dalam pendidikan di Indonesia dengan judul “Pengaruh Latar Belakang Keluarga 

terhadap Tingkat Pencapaian Pendidikan pada Anak Perempuan Pertama di Indonesia” 

melihat bahwa Indonesia merupakan negara berkembang dengan berbagai macam 

kepercayaan yang melakat pada masyakarat. 

1.4 Ringkasan Metode dan Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode regresi logit ordinal dengan pendidikan 

anak sebagai variabel dependen yang terbagi menjadi empat kategori pendidikan, yaitu: 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), universitas, dan tidak bersekolah. Sementara itu variabel independennya 
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adalah pendidikan orang tua, etnis, agama, tempat tinggal, dan pendapatan rumah 

tangga. Penelitian ini juga akan melihat marginal effect dan rasio probabilitas dari hasil 

estimasi tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab yaitu: (1) 

pendahuluan; (2) tinjauan pustaka; (3) metode penelitian; (4) hasil dan pembahasan; 

(5) kesimpulan dan saran.


