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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah kunci dari pembelajaran pada seseorang sebagai 

bekal dalam kehidupan sekarang dan yang akan datang. Pendidikan 

mengajarkan manusia untuk berfikir, berinovasi dan mempraktekkan apa yang 

telah didapat dalam proses pendidikan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, tujuan 

umum pendidikan nasional adalah 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 bertanggungjawab.

Proses menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing memerlukan proses pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang 

bermutu harus ditunjang dengan berbagai unsur dan faktor-faktor pendukung. 

Unsur-unsur tersebut terdiri dari: guru, karyawan, peserta didik dan lain-lain. 

Salah satu unsur yang terpenting dalam mendukung proses pendidikan adalah 

guru. Guru adalah pendidik yang memiliki kewajiban untuk mentransfer nilai-

nilai pendidikan ke peserta didik. Guru adalah pendidik profesional yang 

memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik.
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Era globalisasi saat ini menuntut guru untuk lebih profesional. Guru

tidak hanya cerdas dalam disiplin ilmu yang digeluti, tetapi juga memiliki 

kecerdasan secara emosi dan spiritual, sehingga melahirkan perilaku yang 

patut diteladani oleh peserta didiknya. Guru tidak hanya mampu 

menyampaikan materi di depan kelas, tapi juga memiliki kemampuan 

mentransfer nilai-nilai pendidikan. Guru dituntut untuk mengusai ilmu 

pengetahuan yang luas, seiring dengan cepatnya arus informasi yang sampai 

ke peserta didik melalui information technology. Undang-Undang Guru dan 

Dosen No 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, 

menjelaskan bahwa “guru harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi 

kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial”. Sementara itu sebuah 

pertanyaan muncul “Bagaimana cara untuk menghasilkan calon guru yang 

memiliki empat kompetensi tersebut?”.

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan semester ganjil 

tahun 2008/2009 sebanyak 3.016 perguruan tinggi, yang terdiri dari 83 

perguruan tinggi negeri (PTN) dan 2.933 perguruan tinggi swasta (PTS) 

(Anonim. DIKTI, 2009: 12). 

Perguruan tinggi di Indonesia berbentuk universitas, institut, sekolah 

tinggi, akademi, dan politeknik. Menurut data Evaluasi Program Studi 

Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) tahun kuliah 2008-2009 jumlah 

program studi (prodi) di lingkungan Dirjen Dikti ada 15.365 prodi yang 

dikelola oleh 3.016 perguruan tinggi. Prodi-prodi tersebut dikelompokkan 

berdasarkan bidang keilmuannya. Pengelompokkan tersebut adalah sebagai 
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berikut: kelompok bidang Ilmu Teknik 4.163 prodi, Ilmu Ekonomi 2.592 

prodi, Ilmu Sosial 2.047 prodi, Kesehatan 2.033 prodi, Ilmu Kependidikan 

1.968 prodi, Ilmu Pertanian 1.153 prodi, MIPA 576 prodi, Humaniora 541 

prodi, Seni 241 prodi dan Agama (50 prodi) (DIKTI, 2009: 20-24).

Guru dihasilkan dari proses pendidikan. Untuk menghasilkan calon 

guru, maka diperlukan pendidikan yang khusus diadakan untuk 

menyiapkannya. Seperti yang dikemukakan oleh Suparlan, “Lembaga 

penghasil calon guru hanya dicetak oleh lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) yang berada dijajaran Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi” (2008: 165).

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu 

universitas yang output-nya adalah calon guru. Di UNY ada salah satu prodi 

yang mempersiapkan calon guru khusus bidang studi ekonomi. Prodi tersebut 

adalah Prodi Pendidikan Ekonomi. Prodi Pendidikan Ekonomi UNY memiliki 

visi “Menghasilkan guru ekonomi yang bermoral, profesional dan berwawasan 

global”.

Setiap lulusan perguruan tinggi, setelah menyelesaikan studi

berkeinginan untuk segera mendapatkan pekerjaan, tidak terkecuali lulusan 

Pendidikan Ekonomi UNY. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa untuk 

mendapatkan pekerjaan tidaklah mudah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

jumlah pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan 

data Lembaga Survei Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) per-Agustus 2009, pengangguran terbuka yang berasal dari lulusan 
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perguruan tinggi adalah 2.395.904 orang dengan rincian: lulusan Diploma 

I/II/II sebesar 1.223.936 orang dan lulusan S1 sebesar 1.171.968 orang (BPS,

2009).

Salah satu pekerjaan yang diminati oleh lulusan adalah pekerjaan 

sebagai pegawai negeri sipil (PNS), terutama PNS guru. PNS guru memiliki 

daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Daya tarik tersebut terletak 

pada gaji yang diberikan dan jaminan kesejahteraan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang peraturan gaji PNS, bahwa gaji PNS 

dari golongan Ia hingga IVe adalah Rp 760.500 s/d Rp 2.405.400 (Tim 

Redaksi FOKUSMEDIA, 2009).

Daya tarik menjadi PNS guru diperkuat dengan adanya kebijakan dari 

pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru. Salah satu kebijakan sertifikasi 

tersebut adalah peningkatan kesejahteraan guru. Peningkatan kesejahteraan 

guru ini dilakukan dengan cara peningkatan gaji pokok guru.

PNS guru ada karena adanya kebutuhan guru. Menteri Pendidikan 

Nasional periode 2008-2012 Muhammad Nuh, mengemukakan bahwa 

pemerintah membutuhkan sebanyak 50.000 guru setiap tahun. Kebutuhan guru

itu untuk mengganti guru yang telah pensiun dan menambah kekurangan guru 

saat ini (Mendiknas, 2010).

Permintaan tenaga kerja guru di Indonesia tidak akan pernah habis. 

Kebutuhan akan guru terus bertambah seiring dengan program pemerataan 

pendidikan di Indonesia. Hal senada diungkapkan oleh Prof. Dr. Ahmad 

Sanusi, bahwa lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) di 
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Indonesia selalu dibutuhkan oleh masyarakat sampai-sampai pemerintah 

mengijinkan pihak swasta untuk membangun LPTK di setiap kota/kabupaten 

(dalam Deden, 2010). 

Animo untuk menjadi PNS guru sudah mulai terlihat dari banyaknya 

pendaftar tes seleksi CPNS. Selain itu animo untuk menjadi guru juga terlihat 

dari banyaknya lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan yang sederajat 

mendaftar ke perguruan tinggi khusus LPTK. Jumlah pendaftar LPTK pada 

periode 2008/2009 baik di PTN dan PTS sebesar  570,922 orang,  dengan 

jumlah mahasiswa baru yang diterima sebesar 163,708, dan meluluskan 

126,075 orang (KemDiknas, 2009). Besarnya animo lulusan SMA dan yang 

sederajat mengikuti seleksi masuk UNY juga besar. Ini terlihat pada besarnya 

jumlah peserta ujian masuk UNY pada tahun 2008/2009 melalui tes SMNPT

dan seleksi mandiri sebanyak 60.013 orang, dan yang diterima sebesar 7.353 

orang. Sementara itu animo calon mahasiswa yang masuk Prodi Pendidikan 

Ekonomi UNY pada tahun 2008/2009 adalah 1.428 orang dengan daya 

tampung 90 orang (data dari SUBBAG Informasi UNY, 2011).

Semakin banyaknya calon mahasiswa yang diterima, maka akan 

mempengaruhui jumlah lulusan. Semakin banyaknya lulusan menuntut

mereka untuk saling bersaing mendapatkan pekerjaan. Dari persaingan kerja 

tersebut dapat dilihat bagaimana daya saing lulusan perguruan tinggi yang satu 

dengan lulusan perguruan tinggi yang lain. Daya saing dapat diketahui dari 

kuantitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi di pasar kerja. Untuk itu,

perguruan tinggi membekali mahasiswanya dengan ilmu pengetahuan dan skill
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yang baik. Pembekalan ini dimaksudkan agar para lulusannya mampu 

mendapatkan pekerjaan dan mampu menjalankan pekerjaannnya dengan 

layak.

Persaingan tingkat perguruan tinggi diikuti oleh persaingan tingkat

prodi, salah satunya adalah persaingan di tingkat Prodi Pendidikan Ekonomi. 

Jumlah Prodi Pendidikan Ekonomi yang terdaftar di BAN-PT hingga Januari 

2011 adalah 75 prodi, yang terdiri dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan 

Ekonomi Koperasi, Pendidikan Ekonomi Dunia Usaha dan Pendidikan 

Ekonomi Bidang Keahlian Khusus; Pendidikan Tata Perkantoran. Dari 75 

prodi tersebut masing-masing telah terakreditasi A sebanyak 13 prodi, 

terakreditasi B sebanyak 39 prodi, terakreditasi C sebanyak  30 prodi, dan 

terakreditasi D sebanyak 3 prodi (Anonim, BAN-PT DepDikNas, 2011). Prodi 

Pendidikan Ekonomi UNY dengan bermodalkan akreditasi A turut serta dalam 

bursa persaingan menghasilkan tenaga kerja guru tersebut.

Semakin banyak LPTK yang memiliki prodi yang sama, maka masing-

masing prodi harus meningkatkan kualitas mutu para lulusannya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Soetjipto dan Raflis Kosasi bahwa “Lulusan  tenaga 

kependidikan hendaknya memiliki kemampuan yang diperlukan untuk 

memberikan layanan profesional (2009: 222)”.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui seberapa besar peluang 

dan daya saing lulusan Prodi Pendidikan Ekonomi UNY di pasar tenaga kerja 

guru terutama pasar tenaga kerja PNS guru. Peneliti melaksanakan penelitian 

tentang peluang dan daya saing lulusan Pendidikan Ekonomi Universitas 
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Negeri Yogyakarta serta mencari informasi lulusan perguruan tinggi lain yang 

menjadi kompetitor/pesaing di pasar tenaga kerja PNS guru Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta.

Besarnya peluang kerja yang telah diketahui oleh para lulusan bisa 

menjadi pengetahuan dan motivasi bagi lulusan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam memasuki pasar tenaga kerja terutama pasar tenaga kerja 

PNS guru serta bisa menjadikan motivasi bagi lulusan untuk membuka 

lapangan kerja yang baru. Sementara itu, daya saing lulusan perguruan tinggi 

bisa dijadikan sebagai informasi keberadaan, kedudukan dan keunggulan dari 

lulusan Pendidikan Ekonomi UNY di tempat kerja. Informasi siapa yang 

menjadi pesaing terberat lulusan Pendidikan Ekonomi UNY bisa dijadikan 

sebagai bahan evaluasi atas kekurangan yang dimiliki dan memunculkan 

strategi-startegi baru untuk mengalahkan pesaing tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa masalah yang dihadapi oleh lulusan Pendidikan Ekonomi UNY di 

pasar tenaga kerja PNS guru, diantaranya adalah:

1. Tingginya tingkat pengganguran.

2. Banyaknya jumlah LPTK, baik negeri maupun swasta.

3. Banyaknya jumlah penawaran tenaga kerja guru yang disediakan oleh 

pasar kerja.

4. Kecilnya kesempatan atau peluang untuk menjadi PNS guru.
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5. Daya saing untuk menjadi PNS guru semakin ketat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan mengingat adanya 

berbagai keterbatasan, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan peluang 

kerja dan daya saing lulusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta di pasar tenaga kerja PNS guru SMA Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi pasar tenaga kerja PNS guru Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta?

2. Bagaiman peluang lulusan Pendidikan Ekonomi UNY menjadi PNS guru

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Bagaimana daya saing lulusan Pendidikan Ekonomi UNY di pasar tanaga 

kerja PNS guru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

4. Siapakah pesaing terberat lulusan Pendidikan Ekonomi UNY di pasar

tenaga kerja PNS guru Provinsi DIY?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi pasar tenaga kerja PNS guru Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta.
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2. Mengetahui peluang lulusan Pendididkan Ekonomi UNY menjadi PNS 

guru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Mengetahui daya saing lulusan Pendidikan Ekonomi UNY di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Mengetahui pesaing terberat lulusan Pendidikan Ekonomi UNY di pasar 

tenaga kerja PNS guru Provinsi DIY. 

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan dan pendidikan.

b. Membuktikan kebenaran teoritis pendapat para ahli. 

c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1) Sebagai wadah pengembangan berfikir dan penerapan ilmu 

pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di bangku kuliah.

2) Menambah kesiapan dan wawasan peneliti untuk menjadi 

pendidik.

3) Menyiapkan mental dan pengetahuan dalam menghadapi 

persaingan kerja.

4) Memotivasi diri untuk meningkatkan keahlian dibidang lain.
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b. Bagi Jurusan Pendidikan Ekonomi UNY

1) Sumber data sebagai acuan perbaikan dalam mempersiapkan 

lulusan yang memiliki daya saing dengan lulusan LPTK lain.


