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Masal. h Penelitian
Sehubungan dengan adanya kesenjangan struktur antara penawaran tenaga
kefja tenaga terdidik relatif dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia,

mak. permas.lahan yang diajukan adalah: f.k!or manakah yang paling menenrukan
semakin besamya pengangguran tenaga kerja terdidjk di Jawa Timur. permintaan
ataukah penawaran.
2.

Tujuan Penelitian
Unt~k mengetahui faktor yang paling menentukan (permintaan atau
penawaran) terhadap pengangguran tenaga kerja terdidik. sehingga pada akhimya
akan dapsr dirumuskan sfrategi pemecahannya, baik ditinjau dan sisi penawaran
maupun permin!aan tenaga kerja terdidik.

3.

Metode Pen.ml"n

3.1" Mctode Analisis

Pen.litian ini tidak menggunakM hipotasis, oleh ..bal> itll tidak
menuunakan model anal isis statistik inferensia.l tetap; harty! mena8unakan

analisi. kualltatif at.u rnaksimal deskriptifkuanutatifMatode DeskriptifKualitatif
3.2. Jcnis Dan Sumber Data

Jen;. data yang dlgunakan dalam penelilian inl adalah data kontiny" dengan
klaslfikasi data rasio, ••dangkan dilihat dati sumber d.tanya, data yang disun,ken
dalam penelitian ini adalah data sekunder. yang bersumber dati BPS. Kantor
Statistik Dati I Jawa Timur~ Depnaker. Kantor Dinas Tenaga Kerja di Jawa Timur

dan Depdlkbud.
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3.3. Pengolahll1l Data
Pada tahap awal akan dilakukan pengumpulan datil untuk kemudian

dilalrukan editing agar ..sum dengan k"pantingannya. Tahap ••lanjutnya adalah
rnelskukan tabului data dalarn bentuk distribuai flakuensi tungsal rna.pun
dlstrlbusi frekuens.i silang. 8erikutnya aku dllakukan analisis b4tduarkan hltSU
analisis terSe but dan dise$uaikan dengan tujuan penelitiannya.

4.

Keslmpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan
Dati anaJisis yang diJakukan. dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara
struktur permintaan dan struktur penawaran tena,ga kerja tctdidik disebabkan
karena kerurangmampuan sistem pendidikan dafam menghasilkan lulusan yang
memiIiki kecakapan dasar yang dapat dikembangkan agar menjadi tenaga terampil
sesuaJ dengan kebutuhan pasar. sehingga lulusan hanya bergantung pada lapar,gan
kerja yang sudah ada, tidak clapat memperluas kesempatan kerja lebih jauh
mengembangkan kesempatan kerja potensial. Hal ini karena sistem pendidikan
lebih mef1ckankan pada sistcm pe:1didikan sebagai pemasok tenaga karja. terdidik
daripada sebagai penghasif tenaga kerja penggerak pembangunan. COink
pendidikan terlnlu berorientasi akademis. sehingga cenderung untuk menimbulkan
gap antara dunia pendidikan dengan dunia nyata Akibatnya lulusan pendidikan

lebih mampu menghafal teoti dan kon.ep daripada menerapkan logika dan nalar
dalam dunia nyata Disarnping itu juga dapat disebabkan lambatnya reaksi
penawaran terhadap permintaan dalam pergeseran struktur ekonQmi.

4.2. Sarnn
Misnlac:h nnt:ifa kebutuhun lapangan kerja dengan kemampuan dan
keterampilan yang d:peroteh dari program pendidikan akan dapat dihindari dan
bahkan kesenjangan tersebut akan clapat dikurangi bila jenis..jenis kecakapan dan
keahlian yang dibuluhkan lapangon kerja dapa! diperkirakan, Untuk itu diperlukan
peren.cana pendidikan yang akan berperan untuk memprediksi jenis~jenis
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar/ industrL
ProgTUm~program pendidikan kej Ut'\llUl (vocational) h arus diperbanyak dengM
materj-malCri yang disesuaikan dengan tuntutan pasar. DemikiM juga untuk
program~progfam pendidikan akademi (diploma) maupun program~program
pendidik:m profesional. Disamping itu program yang pema.~ dicanangkan dengan
istilah "link and macth"perlu untuk ditindak Ianjuti supaya nantinya ti-dak hanya
menjadi slogan saja, Untuk itu tidak ada jeleknya apabila suatu saat dunia usaha
diminta untuk turut berpartisipasi dalam pendidikan guna menentukan program
pro,tram pendidikan di atas termasuk juga dari segi pembiayaannya, Kerjasama
antara dunia pendidikan formal dengan dunia usaha harus diciptakan. dlbina dan

dikembangkan. karen. dengan demikian ,.Iuruh inform ..i tentang kebutuhan pas.,
kerja akan bi.. dirlUlgkap oleh duni. pendidikan dan diterjernahkan dalam maier;
dan kurikulum pendidikan,
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