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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor- faktor apa yang 
menyebabkan sarjana pengangguran semakin meningkat, 2) mengetahui 
dampak sosial pengangguran terdidik di Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja 
Kabupaten Barru. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yang menggambarkan untuk mengetahui Dampak sosial pengangguran 
terdidik di Desa Kading Kec.Tanete Riaja Kab.Barru dengan menggunakan studi 
kasus. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive 
sampling dengan pemilihan informan sebanyak 8 orang dengan teknik 
pengumpulan data yakni melalui observasi , wawancara, serta dokumentasi.  
 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor- 
faktor yang menyebabkan sarjana pengangguran semakin meningkat khususnya 
yang memiliki pendidikan yang tinggi yaitu kurangnya lapangan kerja yang ada di 
daerah Barru , serta ada juga karena skill atau keahlian yang diperoleh dari 
pendidikan tidak sesuai dengan lapangan kerja, tidak ada motivasi dalam diri 
untuk bekerja. Adapun dampak pengangguran terdidik terhadap kehidupan sosial 
yaitu ; Pemborosan sumber daya pendidikan,persepsi negative terhadap 
pengangguran, menurunya penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap 
pendidikan. 
Kata kunci: Sarjana, Pengangguran. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah 

satu kegiatan utama manusia dan 

telah berlangsung lama, yaitu sejak 

lahirnya manusia di pelataran bumi 

ini. Tidak dapat dipungkiri 

pendidikan saat ini sudah menjadi 

kebutuhan yang harus bagi semua 

orang, bagi para orang tua pasti 

akan berusaha mempersiapkan 

pendidikan yang lebih baik untuk 

anak - anaknya bahkan sampai ke 

jenjang perguruan tinggi, banyak hal 

yang menjadi alasan akan 

pentingnya pendidikan saat ini,mulai 

dari menjadikan pendidikan sarana 

untuk menimba ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang kian 

berkembang, sebagai alat untuk 

pemenuhan kebutuhan, sebagai 

peningkatan strata sosial, bahkan 

tidak sedikit yang melanjutkan 

pendidikan hanya untuk gengsi, 

namun apapun itu intinya saat ini 

pendidikan itu penting. 

Dalam  mengatasi sarjana 

pengangguran menegaskan bahwa 

pendidikan memegang kendali 

penting dalam mempertahankan 

kelanggengan kehidupan sosial 

masyarakat, yaitu mampu hidup 

konsisten mengatasi segala 

ancaman dan tantangan masa 

depan. Selain itu, pendidikan juga 

berfugsi untuk membentuk manusia 

menjadi manusia yang praktis,yaitu 

manusia yang menyatu antara kata 

dan perbuatannya. 

Sementara pendidikan 

dikatakan menempati posisi kritis 

oleh karena kedudukannya sebagai 

bagian dari institusi sosial 

sebagaimana telah diuraikan di atas, 

pendidikan harus mampu melakukan 

langkah adaptif atau adopsi 

terhadap sejumlah sistem 

pengajaran, yang dengan ini dapat 

mancetak peserta didik menjadi 

peserta didik yang berkualitas. 

Begitu pula langkah adaptasi, yaitu 

bahwa pengajaran di sebuah 

institusi atau lembaga pendidikan 

harus merujuk kepada 

perkembangan dan setiap 

perubahan yang terjadi di 

masyarakat, sehingga peserta didik 

ketika sudah menjadi alumni dari 

sebuah lembaga pendidikan tidak 

menjadi asing di lingkungan 

masyarakatnya sendiri, tetapi justru 

mampu melakukan yang terbaik 

untuk dirinya dan masyarakat. 

Adapun penyebab masalah 

pengangguran terdidik adalah 

banyaknya sarjana bertujuan hanya 

mencari pekerjaan, bukan 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

Pengangguran terdidik terjadi juga 
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karena pengaruh kondisi sosial, 

seperti sarjana yang berada dalam 

keadaan sosial keluarga mampu 

atau kaya, jadi tak perlu pusing 

untuk mencari kerja karena 

keluarganya tidak menuntut dan 

kekayaan yang dimilikinya. Selain 

itu, karakteristik sosial 

pengangguran terdidik merupakan 

kondisi sosial para pengangguran 

yang bergelar sarjana. Karakteristik 

sosial yang akan dimiliki 

pengangguran terdidik tercermin dari 

respon keluarga dan alasan lamanya 

mereka menganggur. 

Banyak juga ditemukan 

pengangguran yang berperilaku 

agresif, seperti berbuat keonaran, 

menghina orang lain, membual, 

berpakaian yang tidak sesuai 

dengan aturan dan bersikap kasar. 

Perilaku yang ditampakkan oleh 

mereka cenderung tidak disenangi 

oleh masyarakat.  

Karakteristik sosial yang 

termasuk didalamnya perilaku sosial 

dikalangan pengangguran terdidik 

menjadi bahan yang menarik untuk 

diteliti. Maka dalam kesempatan ini 

penulis akan mengadakan penelitian 

yang berjudul “Dampak Sosial 

Pengangguran Terdidik Di Desa 

Kading Kec.Tanete Riaja Kab.Barru” 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Pengangguran adalah angka 

yang menunjukkan berapa banyak 

dari jumlah angkatan kerja yang 

sedang aktif mencari pekerjaan 

(Subri, 2003). Menurut BPS (2000) 

bahwa tingkat pengangguran 

terbuka adalah ukuran yang 

menunjukkan berapa banyak dari 

jumlah angkatan kerja yang sedang 

aktif mencari pekerjaan. 

Orang yang menganggur 

dapat didefinisikan orang yang tidak 

bekerja dan secara aktif mencari 

pekerjaan selama empat minggu 

sebulumnya, sedang menunggu 

panggilan kembali untuk suatu 

pekerjaan setelah diberhentikan 

atau sedang menunggu untuk 

melapor atas pekerjaan yang baru 

dalam waktu empat minggu (Sandy 

Dharmakusuma, 1998:45). 

Dalam standar pengertian 

yang sudah ditentukan secara 

internasional, yang dimaksudkan 

dengan pengangguran adalah 

seseorang yang sudah digolongkan 

dalam angkatan kerja yang secara 

aktif sedang mencari pekerjaan pada 

suatu tingkat upah tertentu, tetapii 

tidak dapat memperoleh pekerjaan 

yang diinginkannya.  

Tingkat pertumbuhan 

angkatan kerja yang cepat dan 
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pertumbuhan lapangan kerja yang 

relatif lambat menyebabkan masalah 

pengangguran yang ada di negara 

yang sedang berkembang menjadi 

semakin serius. Tingkat 

pengangguran terbuka sekarang ini 

yang ada di negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia rata-

rata sekitar 10 persen dari seluruh 

angkatan kerja di perkotaan. 

Masalah ini dipandang lebih serius 

lagi bagi mereka yang berusia 

antara 15 - 24 tahun yang 

kebanyakan mempunyai pendidikan 

yang lumayan. Namun demikian, 

tingkat pengangguran terbuka di 

perkotaan hanya menunjukkan 

aspek-aspek yang tampak saja dari 

masalah kesempatan kerja di negara 

yang sedang berkembang yang 

bagaikan ujung sebuah gunung es. 

Apabila mereka tidak bekerja 

konsekuensinya adalah mereka 

tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dengan baik, kondisi seperti ini 

membawa dampak bagi terciptanya 

dan membengkaknya jumlah 

kemiskinan yang ada. 

Pengangguran Terdidik adalah 

seseorang yang telah lulus dari 

perguruan tinggi negeri atau swasta 

dan ingin mendapat pekerjaan tetapi 

belum dapat memperolehnya. Para 

penganggur terdidik biasanya dari 

kelompok masyarakat menengah ke 

atas, yang memungkinkan adanya 

jaminan kelangsungan hidup meski 

menganggur. Pengangguran terdidik 

sangat berkaitan dengan masalah 

kependidikan di negara berkembang 

pada umumnya. 

Sebagai mahluk sosial, 

individu akan menampilkan perilaku 

tertentu antara lain interaksi individu 

dengan lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosialnya. Di dalam 

interaksi-interaksi sosial tersebut, 

akan terjadi peristiwa saling 

mempengaruhi antara individu yang 

satu dengan yang lain. Hasil dari 

peristiwa tersebut adalah perilaku 

sosial. 

Perilaku manusia merupakan 

hasil segala macam pengalaman 

serta interaksi manusia yang 

terwujud dalam bentuk 

pengetahuan, sikap, dan tindakan. 

Perilaku merupakan suatu tindakan 

yang mempunyai frekuensi, lama, 

dan tujuan khusus, baik yang 

dilakukan secara sadar maupun 

tidak sadar. Menurut Skinner (dalam 

Darmasih, 2009), perilaku 

merupakan respon atau reaksi 

seseorang terhadap stimulus 

(rangsangan dari luar).  

Sejalan dengan hal di atas 

banyak pengertian perilaku sosial 
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yang dikemukaan oleh para ahli. 

Hurlock (1998:250) mengemukakan 

bahwa perilaku sosial menunjukan 

terdapatnya tingkah laku yang 

sesuai dengan tuntutan sosial atau 

kemampuan untuk menjadi orang 

bermasyarakat. Menurut Chaplin 

(Maryana, 2006: 19) bahwa perilaku 

sosial sebagai tingkah laku yang 

dipengaruhi oleh hadirnya orang 

lain, tingkah laku kelompok, atau 

tingkah laku yang ada di bawah 

kontrol masyarakat. 

Lebih jelasnya, Skinner (dalam 

Sarwono, 2000: 17) menerangkan 

bahwa perilaku manusia 

berkembang dan dipertahankan oleh 

anggota masyarakat yang memberi 

penguat pada individu untuk 

berperilaku secara tertentu (yang 

dikehendaki oleh masyarakat). 

Dengan demikian maka tidak dapat 

dihindarkan bahwa perilaku sosial 

muncul pada situasi-situasi 

terjadinya interaksi sosial dalam 

upaya menyesuaikan dirinya dalam 

suatu lingkungan. Selanjutnya  

Sobariah (2005: 21) mendifinisikan 

bahwa suatu perbuatan atau tingkah 

laku yang ditampilkan oleh individu 

dalam situasi sosial dengan teman 

sebaya baik individual maupun 

kelompok. 

Lain halnya dengan Husain 

Jusuf (dalam Maryana, 2006: 11) 

yang mengatakan bahwa perilaku 

sosial adalah perilaku yang sudah 

merupakan satu pola yang relatif 

menetap yang diperlihatkan oleh 

individu di dalam interaksinya 

dengan orang lain.  

Dari beberapa pendapat 

tersebut, perilaku sosial dapat 

diartikan sebagai Segala tingkah 

laku atau aktivitas yang ditampakkan 

oleh individu pada saat berinteraksi 

dengan lingkungan. Dalam interaksi 

tersebut terdapat proses saling 

merespon, saling mempengaruhi, 

serta saling menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sosialnya. 

Perilaku sosial adalah perilaku yang 

relatif menetap yang diperlihatkan 

oleh individu didalam berinteraksi 

dengan orang lain.  

Orang yang berperilakunya 

mencerminkan keberhasilan dalam 

proses sosialisasinya dikatakan 

sebagai orang yang sosial, 

sedangkan orang yang perilakunya 

tidak mencerminkan proses 

sosialisasi tersebut disebut non 

sosial. Yang termasuk ke dalam 

perilaku non sosial adalah perilaku 

sosial dan anti sosial.  

Perilaku sosial adalah suasana 

saling ketergantungan yang 
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merupakan keharusan untuk 

menjamin keberadaan manusia 

(Ibrahim, 2001). Sebagai bukti 

bahwa manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sebagai diri pribadi 

tidak dapat melakukannya sendiri 

melainkan memerlukan bantuan dari 

orang lain. Ada ikatan saling 

ketergantungan diantara satu orang 

dengan yang lainnya. Artinya bahwa 

kelangsungan hidup manusia 

berlangsung dalam suasana saling 

mendukung dalam kebersamaan. 

Untuk itu manusia dituntut mampu 

bekerja sama, saling menghormati, 

tidak menggangu hak orang lain, 

toleran dalam hidup bermasyarakat. 

Menurut Krech, Crutchfield 

dan Ballachey dalam Ibrahim (2001), 

perilaku sosial seseorang itu tampak 

dalam pola respons antar orang 

yang dinyatakan dengan hubungan 

timbal balik antar pribadi. Perilaku 

sosial juga identik dengan reaksi 

seseorang terhadap orang lain 

(Baron & Byrne dalam Ibrahim, 

2001). Perilaku itu ditunjukkan 

dengan perasaan, tindakan, sikap 

keyakinan, kenangan, atau rasa 

hormat terhadap orang lain. 

Perilaku sosial seseorang 

merupakan sifat relatif untuk 

menanggapi orang lain dengan cara-

cara yang berbeda-beda. Misalnya 

dalam melakukan kerja sama, ada 

orang yang melakukannya dengan 

tekun, sabar dan selalu 

mementingkan kepentingan 

bersama diatas kepentingan 

pribadinya. Sementara dipihak lain, 

ada orang yang bermalas-malasan, 

tidak sabaran dan hanya ingin 

mencari untung sendiri. 

Masalah pengangguran 

mempunyai bobot politis yang tinggi  

karena memiliki dampak ekonomi 

dan social yang sangat luas. 

1. Akumulasi pengangguran 

berasal dari tenaga kerja baru 

yang masuk pasar kerja sangat 

besar 

2. Pengangguran akibat PHK 

sehubungan dengan krisis 

moneter 

3. Pengangguran yang demikian 

besar bukan saja merupakan 

pemborosan potensi ekonomis, 

tetapi juga mencerminkan 

sejumlah keluarga yang tak 

berpenghasilan yang 

menambah jumlah angka 

kemiskinan dan memperkecil 

daya beli masyarakat 

4.  Pengangguran tenaga terdidik 

terus meningkat yang sangat 

rentan terhadap krisis 

keamanan 
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Pengangguran mengurangi 

pendapatan masyarakat dan ini 

mengurangi tingkat kemakmuran 

yang mereka capai. Ditinjau dari 

sudut individu, pengangguran 

menimbulkan bebagai masalah 

ekonomi dan sosial kepada yang 

mengalaminya, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Ketiadaan pendapatan harus 

mengurangi pengeluaran 

konsumsinya 

2.  Dapat mengganggu taraf 

kesehatan keluarga 

3. Pengangguran yang 

berkepanjangan dapat 

menimbulkan efek psikologis 

yang buruk terhadap diri 

penganggur dan keluarganya 

antara lain timbul sifat malu, 

minder, rendah diri, dan tidak 

mau bergaul 

4. Jika keadaan ini 

berkepanjangan akan 

mengakibatkan kecenderungan 

timbulnya hal-hal yang tidak di 

kehendaki, seperti timbulnya 

atau bertambahnya keadaan 

yang tidak di inginkan. Misalnya 

munculnya pengemis, 

pengamen atau bahkan karena 

keadaan terpaksa melakukan 

tindakan criminal. 

RUMUSAN MASALAH 

Berpatokan dari latar belakang 

yang dipaparkan sebelumnya, maka 

dirumuskan beberapa masalah, 

sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor apa yang 

menyebabkan jumlah 

pengangguran terdidik di Desa 

Kading Kec. Tanete Riaja 

Kab.Barru semakin meningkat ? 

b. Bagaimana dampak sosial 

pengangguran terdidik di Desa 

Kading Kec. Tanete Riaja 

Kab.Barru? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian ini adalah kualitatif yang 

bertujuan untuk menguraikan suatu 

keadaan atau fakta secara cermat 

dan mendalam. Penelitian kualitatif 

ini merupakan suatu rencana 

tentang cara mengumpulkan, 

mengolah dan menganalisis data 

secara sistematis dan terarah agar 

penelitian dapat dilaksanakan 

secara efisien dan efektif sesuai 

dengan tujuannya mengetahui 

karakteristik sosial dan perilaku 

sosial pengangguran terdidik di 

Desa Kading Kec.Tanete Riaja 

Kab.Barru. 

Informan dalam penelitian ini 

adalah para pengangguran terdidik 
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yang berada atau berdomisili di 

Desa Kading Kec.Tanete Riaja 

Kab.Barru Dalam penentuan 

Informan maka peneliti 

menggunakan purposive sampling 

yang menentukan Informan secara 

sengaja sesuai kebutuhan penelitian 

dengan menentukan beberapa 

kriteria untuk memilih Informan 

penelitian. 

Teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam hal ini metode 

tersebut sebagai penjaring data 

primer tentang karakteristik sosial 

dan perilaku sosial pengangguran 

terdidik di Desa Kading Kec.Tanete 

Riaja Kab.Barru. Dengan 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi. Observasi yang akan 

dilakukan yaitu merupakan 

pengamatan secara langsung 

dimana peneliti tidak ikut ambil 

secara langsung dalam situasi 

yang ditelitinya. 

b. Wawancara. Tekhnik wawancara 

yang dilakukan adalah dengan 

cara berdialog langsung dengan 

informan untuk memperoleh 

keterangan tentang 

permasalahan yang diteliti. 

c. Dokumentasi. Dokumentasi ini 

digunakan dalam upaya 

melengkapi data-data yang telah 

diperoleh berupa gambaran 

penelitian, keadaan populasi dan 

data yang digunakan melalui 

dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan 

permasalahan atau denagn kata 

lain sumber data sekunder. 

HASIL PENELITIAN 

Dalam bagian ini akan dibahas 

hasil penelitian yang peroleh setelah 

observasi, wawancara serta 

dokumentasi tentang sarjana 

pengangguran. Semakin terdidik 

seseorang, semakin besar 

harapannya pada jenis pekerjaan 

yang aman. Golongan ini menilai 

tinggi pekerjaan yang stabil daripada 

pekerjaan yang beresiko tinggi 

sehingga lebih suka bekerja pada 

perusahaan besar daripada 

membuka usaha sendiri. Hal ini 

diperkuat hasil studi Clignet (1980) 

yang menemukan gejala 

meningkatnya sarjana 

pengangguran di Indonesia antara 

lain disebabkan adanya keinginan 

memilih pekerjaan yang aman dan 

risiko. Dengan demikian sarjana 

pengangguran lebih suka memilih 

mengangur daripada mendapat 
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pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

keinginan mereka. 

Pendidikan merupakan usaha 

yang disengaja dan sadar utk 

mengembangkan kepribadian 

seseorang dan mempersiapkan 

mereka untuk menjadi anggota 

penuh dari masyarakat. Menurut 

James B.Strow, pendidikan di 

pandang sebagai proses, yang 

mana masyarakat megabdikan 

dirinya. Dalam rumusan lain yang 

tidak jauh berbeda. Marimba 

mendefinisikan pendidikan sebagai 

bimbingan atau pimpinan secara 

sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani 

anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian utama. Sebagai ilustrasi 

akan diberikan pemaparan teori 

funsional interprestasi teoris system 

pendidikan Amerika. Teori 

fungsional sampai akhir – akhir ini 

mendominasi pemikiran sosiologis 

Amerika mengenai pendidikan. Teori 

ini berusaha untuk menjelaskan sifat 

pendidikan dan ekspansinya akibat 

adanya persyaratan funsional suatu 

masyarakat industry, khususnya 

persyaratan yang timbul dari 

perubahan teknologi dan ekonomi. 

Seperti halnya banyaknya sarjana 

pengangguran yang ada di 

kelurahan Mallawa yang memiliki 

pendidikan yang didapatkan dari 

perguruan tinggi yang dimana 

pendidikan sangat berfungsi bagi diri 

sendiri serta dalam memperoleh 

pekerjaan namun karena lowongan 

kerja yang kurang sehingga 

memaksa untuk berpredikat sarjana 

pengangguran. 
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