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ABSTRAK 

 

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan 

nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pembangunan 

nasional itu diperlukan manusia yang berkualitas dalam segala hal dan 

dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya pendidikan, tetapi tidak 

semua Manusia dapat mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan 

salah satu penyebabnya adalah ekonomi.  Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Masyarakat Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Gedung Harta?. 

Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Tingkat Pendidikan dalam 

membantu perkembangan ekonomi desa?. Tujuan Penelitian Untuk 

Mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap 

Perkembangan Ekonomi Desa Gedung Harta. Untuk Mengetahui 

Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Tingkat Pendidikan dalam 

membantu perkembangan ekonomi.  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian asosiatif, yang populasi 

sekaligus sampel yang digunakan yaitu penduduk desa gedung harta, 

sedangkan sifat penelitian bersifat kuantitatif. Variabel independen 

yang digunakan yaitu tingkat pendidikan, sedangkan variabel 

dependennya adalah perkembangan ekonomi desa. Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana yang terlebih 

dahulu melakukan validasi dan reliabilitas dan uji asumsi klasik. 

Untuk mengetahui pengaruh menggunakan uji t dibantu menggunakan 

program komputer microsoft excel dan spss versi 21.0. 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan hasil 

tingkat pendidikan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap 

Perkembangan Ekonomi Desa Gedung Harta. Tingkat pendidikan 

masyarakat di Desa Gedung Harta mayoritas lulusan SD. Hal ini 

menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat di Desa Gedung Harta 

masih membutuhkan pendidikan ke arah masa depan yang lebih baik. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, Islam memandang pendidikan itu 

sangat penting adanya, karena dengan menjalani sebuah proses itulah 

seseorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang 

taraf hidup dan posisinya di hadapan Allah dan manusia lainnya. 

 

Kata kunci : Tingkat Pendidikan, Perkembangan Ekonomi 
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ABSTRACT 

 

     Education is very important to improve national development and 

people's welfare. Because it's under construction National education 

requires quality human beings in all respects and from this we can see 

how important education is, but not all humans can receive education. 

This is because one of the reasons is the economy. The formulation of 

the problem in this study is: How is the influence of the level of 

community education on the economic development of the Gedung 

Harta Village?. What is the Islamic view on the level of education in 

helping the development of the village economy? The purpose of the 

study was to determine the effect of community education level on the 

economic development of Gedung Harta Village. To find out how 

Islam's view of the level of education in help economic development.  

     This type of research is associative research, the population as well 

as the sample used are the residents of the building treasure village, 

while the nature of the research is quantitative. The independent 

variable used is the level of education, while the dependent variable is 

the economic development of the village. Data analysis method which 

is used is a simple regression analysis which first performs validation 

and reliability and classical assumption test. To determine the effect of 

using the t-test, it is assisted by using Microsoft Excel and SPSS 

version 21.0 computer program.  

     Based on the results of the analysis in this study, it shows that the 

level of community education has an influence on the Economic 

Development of the Gedung Harta Village. The education level of the 

community in Gedung Harta Village is the majority of elementary 

school graduates. This shows that many of the people in Gedung Harta 

Village still need education towards a better future. In the perspective 

of Islamic economics, Islam views education as very important, 

because by going through a process that one can gain knowledge that 

can support the standard of living and position before God and other 

humans.  

 

Keywords : Education Level, Economic Development 
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MOTTO 

 

                       

 

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat.  

(QS. Al-Mujadalah: 11). 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul 

     Judul merupakan hal penting dalam menulis suatu karya 

ilmiah, karena judul merupakan suatu gambaran tentang 

kesuluruhan isi skripsi. Maka dari itu sebelum melanjutkan 

pembahasan skripsi lebih jauh penulis akan menjelaskan istilah 

dalam skripsi ini agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan 

makna bagi pembaca. Adapun judul dari skripsi ini: Pengaruh 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Perkembangan 

Ekonomi Desa Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa 

Gedung Harta Kecamatan Penengahan Lampung Selatan). 

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

     Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

aosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari keterkaitan nilain 

antara suatu variabel dengan variabel lain.
1
 Adapun Pengaruh 

disini adalah keterkaitan antara tingkat pendidikan 

masyarakat dengan perkembangan ekonomi desa dalam 

persepektif ekonomi Islam (studi desa Gedung Harta 

kecamatan Penengahan Lampung Selatan). 

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

      Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.
2
  

 

 

                                                           
1Sugiono, Penelitian Administratif (Bandung: Alfa Beta,2001), 7. 
2Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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3. Perkembangan Ekonomi 

 Perkembangan adalah perubahan spontan dan terputus-putus 

dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan 

mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Jadi, 

perkembangan ekonomi suatu perubahan yang mengacu pada 

masalah negara terbelakang.
3
 

4. Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan 

akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

ekonomi dengan cara Islami, yaitu cara yang berlandaskan 

ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

sunnah Nabi.
4
 

     Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

maksud judul ini adalah akan menelaah secara mendalam 

mengenai pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap 

perkembangan ekonomi desa dalam persepektif ekonomi Islam di 

desa Gedung Harta. Sehingga skripsi ini berjudul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Perkembangan 

Ekonomi Desa Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Desa 

Gedung Harta Kecamatan Penengahan Lampung Selatan). 

 

B. Latar Belakang 

     Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan 

nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam 

pembangunan suatu negara, segala sesuatu membutuhkan orang-

orang yang berkualitas, dari situ kita bisa melihat pentingnya 

pendidikan, tidak semuanya. Soesanto yakin dengan mendidik 

individu dari komunitas miskin, peluang baru akan terbuka untuk 

mencari daerah baru yang memberikan hasil lebih tinggi. 

Padahal, menurut Ihsan, dalam pengertian yang sederhana dan 

universal, pendidikan adalah makna upaya manusia untuk 

                                                           
3Nurul Huda, Ekonomi Pembangnan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005),78. 
4P3EI, Ekonomi Islam,(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2015).17. 
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menumbuhkan dan mengembangkan potensi alam jasmani dan 

rohani berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan 

budaya. Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan 

pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena 

dalam pembangunan nasional itu diperlukan manusia yang 

berkualitas dalam segala hal dan dari sini kita dapat melihat 

betapa pentingnya pendidikan, tetapi tidak semua Manusia dapat 

mengenyam pendidikan. Hal ini dikarenakan salah satu 

penyebabnya adalah ekonomi. 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyumbangkan 

kemampuan usaha manusia dalam rangka memajukan aktivitas. 

Pendidikan sebagai suatu aspek yang menyumbangkan sumber 

daya manusia yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam berbagai 

kegiatan, juga diharapkan mampu membuka cara berpikir 

ekonomis dalam arti mampu mengembangkan potensi yang ada 

untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. 

Dalam Islam sudah dijelaskan tentang pentingnya pendidikan 

salah satunya dijelaskan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 

122 sebagai berikut: 

 

ٌْ طَۤاى ِفَحٌ  ۞ ُْْٖ ٍِّ ِْ ُموِّ فِْشقٍَح  ٍِ ََل َّفََش  ْ٘  فَيَ
ا َمۤافَّح ًۗ ْٗ ْْفُِش َُ ىَِٞ ْ٘ ُْ ٍِ ْؤ َُ َُ اْى ا َما ٍَ َٗ

 َُ ْٗ ٌْ َْٝحَزُس ُ ٌْ ىََعيَّٖ ِٖ ْٞ ا اِىَ ْْٓ٘ ٌْ اَِرا َسَجُع ُٖ ٍَ ْ٘ ا قَ ْٗ ِْْزُس ىُِٞ َٗ  ِِ ْٝ ا فِٚ اىذِّ ْ٘ ُ َّٖ َرَفَق  ࣖىِّٞ

 

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabia mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya” (Q.S. At-Taubah [9]:122) 

 

     Pada ayat diatas menjelaskan tentang pembagian wilayah 

kerja manusia dalam mengelola suatu negara. Negara selain 
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memiliki angkatan perang (militer), juga harus memiliki ilmuan 

yang cerdas, memiliki ulama yang alim, sehingga mereka dapat 

memberikan peringatan berupa pengajaran kepada generasi-

generasi penerus bangsa. Suatu kaum atau suatu negara jika ingin 

berkembang dan menjadi negara yang kuat harus memilik 

perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat signifikan, baik 

melalui lembaga formal maupun non formal.
5
 

     Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha dan 

kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang 

lebih baik di masa yang akan datang. Hasil pembangunan yang 

telah dilaksanakan belum mampu meningkatkan kemakmuran 

masyarakat khususnya di pedesaan, belum semua hasil-hasil 

kemajuan pembangunan dapat dinikmati oleh sebagian besar 

penduduk, terlebih-lebih golongan miskin sebagai mana 

diketahui kemiskinan yang terbesar berada di wilayah pedesaan.
6
 

     Desa Gedung Harta adalah desa yang berada di Kecamatan 

Penengahan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 

memiliki penduduk yang berjumlah 1.308 orang, dimana sumber 

penghasilan utamanya adalah mayoritas bekerja sebagai petani, 

tidak hanya itu penduduk desa gedung harta ternyata masih 

sedikit yang mengenyam pendidikan dasar, bisa kita lihat di tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Gedung Harta 

No Pendidikan Periode 

2017 2018 2019 

1 Lulusan S1 2 4 7 

                                                           
5Universitas Islam Bandung, Tafsir Al-Qur’an Juz XI (Bandung:LSIPK 

Unisba,2016) 
6Basrowi dan Siti Juriyah, ”Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat 

Pendidikan Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur”. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 7 No. 1 ( April 2010): 1. 

http://DOI:10.21831/JEP.V7I1.577 
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2 Lulusan SMA 20 31 47 

3 Lulusan SMP 27 36 50 

4 Lulusan SD 61 73 98 

Sumber : Data Umum Desa Gedung Harta 

  

Dari data diatas bisa kita lihat jelas bahwasanya masih sedikit 

penduduk desa Gedung Harta yang menempuh pendidikan, pada 

tahun 2019 lulusan S1 berjumlah 7 orang walaupun dari tahun 

ketahun mengalami peningkatan namun jumlahnya masih kalah 

jauh dibandingkan dengan lulusan SMA yang jumlahnya 47 

orang, SMP 47 orang dan SD 98 orang. Masyarakat yang 

mempunyai tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Masyarakat masih 

kurang memahami akan pentingnya pendidikan. Masyarakat 

masih beranggapan bahwa pendidikan bukan merupakan jaminan 

bisa hidup sejahtera, jauh dari kemiskinan. Dengan anggapan 

bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya saja. 

Pendidikan dasar saja belum cukup untuk menunjang 

pembangunan yang sedang berlangsung, masih banyak 

masyarakat yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan dasar 

sampai dengan selesai.
7
 

     Melihat rendahnya jumlah masyarakat desa Gedung Harta 

yang mengenyam pendidikan serta banyaknya penduduk yang 

tidak memiliki penghasilan yang tetap maka hal ini menimbulkan 

pertanyaan dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah 

apakah masyarakat bisa mengembangkan potensi perekonomian 

dalam bidang pertanian untuk lebih maju kedepannya di desa 

tempat mereka tinggal. 

     Maka berdasarkan latar belakang diatas pada penelitian ini 

penulis akan meneliti mengenai “Pengaruh Tingkat 

                                                           
7Basrowi dan Siti Juriyah,”Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat 

Pendidikan Masyarakat Desa Srigading Kecamatan  Labuhan  Maringgai Kabupaten 

Lampung Timur”. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol. 7 No 1 (April 2010): 59, 

http://DOI:10.21831/JEP.V7I1.577 



 
 

 

6 

Pendidikan Masyarakat Terhadap Perkembangan Ekonomi 

Desa Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa 

Gedung Harta Kecamatan Penengahan Lampung Selatan)”. 

 

C. Identifikasi Masalah  

     Mayoritas penduduk Desa Gedung Harta hanya mengenyam 

pendidikan sampai tingkat SD saja dan pekerjaan mereka hanya 

sebatas petani. 

 

D. Rumusan Masalah 

      Dari latar belakang di atas sehingga penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Gedung Harta? 

2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Tingkat Pendidikan 

dalam membantu perkembangan ekonomi desa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

      Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Gedung Harta. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Islam Terhadap 

Tingkat Pendidikan dalam membantu perkembangan 

ekonomi. 

 

F. Manfaaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis 

 Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberi 

sumbangan pemikiran, serta masukan bagi masyarakat, 
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aparatur desa pemerintah desa khususnya Kepala Desa 

Gedung Harta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung 

Selatan dalam mengembangkan perekonomian desa. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap 

Perkembangan Ekonomi Desa Dalam Persepektif 

Ekonomi Islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan pengetahuan dan bacaan dalam perkuliahan 

serta referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Sebelumnya 

     Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau 

studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui 

studi atau kajian kepustakaan. Menurut prastowo kegiatan ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, 

berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah 

berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, 

jurnal, naskah, catatan, rekaman, dokumen-dokumen dan lain-

lain yang terdapat di perpustakaan.
8
 Berikut ini adalah beberapa 

hasil penelitian yang dilakukan penelitian sebelumnya. 

1. Penelitian yang dilakukan Indra Bangsawan dalam judul 

Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dalam Menuju 

Strategi Menuju Desa Mandiri. Dengan menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian 

ini adalah, faktor-faktor yang menyebabkan Desa Sungai 

langka berkembang antara lain: Pertama, adanya prakarsa 

atau keinginan untuk maju dari masyarakat itu sendiri. 

Kedua, masyarakat yang memiliki kapasitas atau 

                                                           
8Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 81. 
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kemampuan. Ketiga, kepala desa yang mampu 

mengorganisir masyarakatnya.
9
 

Penelitian Indra Bangsawan memiliki perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan 

variabel tingkat pendidikan sebagai variabel independen dan 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andrianisari dalam judul 

Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa 

di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. 

Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif 

deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan nilai t-

hitung sebelum dan sesudah adanya BUMDes adalah -6,925 

dengan probabilitas (Sig) 0.000. karena probabilitas (Sig) 

0.000 < 0.05 maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh 

sebelum dan sesudah adanya BUMDes.
10

 

Penelitian Andrianisari memiliki perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini 

menggunakan variabel tingkat pendidikan sebagai variabel 

independen dan penelitian yang dilakukan Andrianisari 

menggunakan Bumdes sebagai variabel independennya, 

penelitian ini berada Desa Gedung Harta Kecamatan 

Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Atsil M.A dalam judul 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha 

Milik Desa Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran. penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini 

bahwa dengan adanya BUMDes diharapkan mampu menjadi 

strategi yang efektif dalam memobilisasi potensi yang 

dimiliki desa dengan tujuan untuk meningkatkan 

                                                           
9Indra Bangsawan, “Analisis Faktor-Faktor Perkembangan Desa Dan 

Strategi  Menuju Desa Mandiri” (Skripsi Program studi Ilmu Pemerintahan, UNILA, 

Lampung, 2017).119. 
10Andrianisari,“Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa 

di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai”.(Skripsi Program studi 

Ekonomi Pembangunan, USU,Sumatra Utara, 2018). 
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kesejahteraan masyrakat desa. Dengan adanya BUMDes 

menjadi sebagai upaya untuk mengalokasikan dana yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
11

 

Penelitian M. Atsil M.A memiliki perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini 

menggunakan variabel tingkat pendidikan dalam variabel 

independen dan penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Julianto dan Puti Annisa 

Utari dalam judul Analisa Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pendapatan Individu Sumatra Barat. Penelitian ini 

yang bersifat analisa deskriptif dan kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pendapatan individu, dimana 

semakin tinggi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan juga 

akan meningkat.
12

 

Penelitian Dedi Julianto dan Puti Annisa Utari memiliki 

perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini 

menggunakan variabel perkembangan ekonomi desa sebagai 

variabel dependen. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin dalam judul Pengaruh 

Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Riau. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif jenis data yang yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dengan bentuk time series. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan yang 

di proxy dengan Angka Melek Huruf (AMH) signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yang di 

proxy dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

                                                           
11M. Atsil M.A, “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan 

Usaha Milik Desa Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”. 

(Skripsi Program studi Pengembangan  masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri  

Raden Iintan, Lampung, 2017).88. 
12Dedi Julianto dan Puti Annisa Utari. “Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pendapatan Individu  di Sumatra Barat “, IKRAITH Ekonomika, Vol. 2, No. 

2, (Juli 2019).130. 
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Penelitian Arifin memiliki perbedaan dan persamaan 

dengan penelitian ini yaitu terletak pada stadi lokasi 

penelitian, penelitian ini lokasi penelitian di desa sedangkan 

penelitian yang dilakukan Arifin dilakukan di provinsi, dan 

penelitian ini menggunkan metode kuisoner sedangkan 

penelitian arifin menggunakan data time series. 

 

H. Sistematika Penulisan 

      Sistematika penulisan merupakan kerangka dari penelitian 

yang  memberikann peyunjuk mengenai pokok-pokok yang akan 

dibahas dalam peneelitiaan. Sistematika penulisan ini terdiri dari 

tiga penelitian bagian awal, isi, dan akhir, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan. Penegasan 

judul, membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

     Pada bab kedua membahas landasan teori, kerangka berpikir 

dan hipotesis. Dalam bab ini akan menyajikan teori-teori yang 

akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis 

permasalahan yang dihadapi, kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

     Pada bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. 

Meliputi pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, subjek, objek, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Pada bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan. Seperti deskripsi objek penelitian, hasil olah data, 

hasil wawancara dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

      Pada bab kelima berisi tentang penutup yaitu mengenai 

kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang 

akan disampaikan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Perkembangan Ekonomi 

a. Pengertian Perkembangan Ekonomi 

     Perkembangan ekonomi dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat atau 

individu, sehingga tidak ada perbedaan tujuan ekonomi 

yang ingin dicapai negara maju dan negara berkembang. 

Tapi bukan itu masalahnya. Negara maju fokus pada 

peningkatan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan 

kegiatan ekonomi di negara berkembang hanya fokus pada 

pengurangan kemiskinan atau mengejar ketertinggalan dan 

pertumbuhan.
13

 Beberapa pengamat ekonomi percaya 

bahwa dengan meningkatkan tingkat pendapatan 

masyarakat dan individu dalam jangka panjang, sambil 

meminimalkan kemiskinan dan menghindari kerusakan 

distribusi kekayaan masyarakat, perkembangan ekonomi 

dapat diindikasikan. 

     Definisi ini menegaskan bahwa peningkatan pendapatan 

masyarakat dan pribadi dalam jangka panjang 

menunjukkan perkembangan ekonomi. Bagi negara 

berkembang, peningkatan pendapatan bukan satu-satunya 

tanda perkembangan ekonomi. Namun upaya 

penanggulangan kemiskinan dapat menunjukkan 

perkembangan ekonomi. Ini untuk mengejar ketinggalan 

dengan semua situasi terbelakang, menghilangkan 

hegemoni sistem ekonomi asing, menyelesaikan masalah 

pengangguran dan kesehatan, serta mencapai keadilan 

dalam distribusi kekayaan. Perkembangan ekonomi 

membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi 

                                                           
13 Marthon Said Saad, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, 

(Jakarta: Zikrul Hakim, 2007) 
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dalam kegiatan ekonomi, serta peningkatan modal dan 

tenaga kerja. Selain itu, diperlukan kontribusi masyarakat 

untuk melaksanakan semua kebijakan yang ada. Dalam 

Islam, norma atau etika diperlukan sebagai dasar untuk 

menentukan langkah-langkah mengatasi masalah ekonomi 

dan upaya mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi yang didapatkan tidak hanya berupa nilai-nilai 

materialisme, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan 

moral dan nilai-nilai ruhiyah. 

     Pengukuran perkembangan Ekonomi Sebagaimana 

yang telah disinggung pada pembahasan di atas, 

pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui Gross National 

Product (GNP). GNP didefinisikan sebagai jumlah nilai 

akhir dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam 

seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun. GNP ini 

mengukur aliran penghasilan negara (dari pertumbuhan 

ekonomi) selama kurun waktu tertentu. 

GNP = C + I + G (E – M) + Z11 

Di mana:  

C = Consumer Spending 

I = Investement Spending  

G = Output for Government  

(E – M) = Net Export or Import  

Z = Zakat 

     Perkembangan adalah perubahan spontan dan terputus-

putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah 

dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. 

Jadi, perkembangan ekonomi suatu perubahan yang 

mengacu pada masalah negara terbelakang.
14

 

     Proses perkembangan ekonomi menurut Schumpeter, 

faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi 

                                                           
14Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005),78. 
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adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para innovator 

atau entrepreneur (wiraswasta) kemajuan ekonomi suatu 

masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi 

oleh para entrepreneur.
15

 

      Menurut Smith bahwa perkembangan penduduk akan 

mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang 

bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar 

akan mempertinggi tingkat spesialisasa dalam 

perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi 

yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan 

bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan 

pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan 

mempercepat proses pembangunan ekonomi karena 

spesialisasi akan mempertinggi tingkat produktifitas tenaga 

kerja dan mendorong perkembangan teknologi.
16

 

b. Strategi Pengembangan Ekonomi Desa.  

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan 

berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan 

kondisi masyarakat yang bersangkutan. Pengembangan 

ekonomi terdapat beberapa macam, strategi yang 

digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain :
17

 

1) Direct Contact ( bertatap muka langsung dengan 

sasaran). Metode ini adalah dengan menyampaikan 

ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah. 

Metode ini dipandang dapat merangsang minat 

masyarakat terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat dan menjadikan mereka 

berfikir bahwa hal ini amat baik kalu mereka sendiri 

                                                           
15Sri Eka Astutiningsih dan Citra Mulya Sari. “Pemberdayaan Kelompok 

Agroindustri dalam upaya mempercepat pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur”.Jurnal 

Ekonomi Terapan, ISSN 2541-1470 (Juni 2017): 3. 

http://DOI:10.20473/JIET.V2I1.5500 
16Nurul Huda, Ekonomi Pembangnan Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), 90 
17Ai Siti Farida, Sistem Ekonomi Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia. 

(2011), 27. 

https://doi.org/10.20473/JIET.V2I1.5500
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yang memikirkan dan memecahkan masalah yang 

mereka hadapi.  

2) Demonstrasi Hasil yaitu masyarakat mengerjakan apa 

yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang 

mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan 

dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara yang 

lama yang mereka kuasai. 

3) Demonstrasi Proses adalah memperlihatkan kepada 

orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu 

yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari 

mereka menggunakam sesuatu alat baru.  

4) Paksaan Sosial adalah suatu strategi yang dengan 

cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang 

terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan 

sesuai dengan yang dikehendaki. 

Strategi pengembangan ekonomi, merupakan salah 

satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat 

desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk dapat 

menggali potensi daerah dengan lembaga usaha yang 

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak 

lagi didirikan atas instruksi.  

Pengembangan ekonomi desa juga merupakan proses 

pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat 

setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan 

dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena 

proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia 

dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam 

mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa 

lainnya. 
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c. Indikator Perkembangan Ekonomi Desa 

Beberapa indikator Perkembangan ekonomi desa 

diantaranya:
18

 

1) Infrastruktur desa yang baik.  

Aksess jalan sangatlah penting untuk menentukan 

kemajuan sebuah desa. Dimana dengan akses jalan yang 

mudah dilalui maka logistik atau barang-barang 

penduduk desa akan mudah dipenuhi. Sebaliknya akses 

jalan yang sulit akan membuat logistik sulit untuk 

masuk didesa tersebut. 

2) Fasilitas umum yang memadai.  

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa tentunya 

harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai 

dari desa tersebut guna menunjang segala aspek 

kehidupan masyarakat atau penduduk desa agar 

semakin maju. 

3) Akses informasi.  

Salah satu pendukung perkembangan ekonomi desa 

adalah informasi. Akses informasi yang baik bisa 

memajukan perekonomian desa karena penduduk desa 

bisa belajar dari desa atau bahkan perkotaan lainnya. 

4) Kualitas sumber daya manusia yang unggul. 

Indikator keberhasilan selanjutnya dapat dilihat dari 

kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan. Apakah 

sumberdaya manusia tersebut unggul atau kurang, 

contohnya dari tingkat pendidikan atau pun pekerjaan. 

Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat 

dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan desa 

yang kurang maju bahkan terbelakang memiliki 

penduduk yang belum mengetahui pentingnya 

pendidikan. 

                                                           
18Berdesa,  “5 indikator pekembangan ekonomi desa” berdesa.com, 2019, . 

https://www.berdesa.com/5-indikator-pembangunan-ekonomi-desa-yang-berhasil/ 
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5) Pendapatan Penduduk.  

Indikator lainnya adalah pendapatan dari penduduk desa 

tersebut. Apakah pendapatan sudah sesuai atau pun 

masih jauh dibawah rata-rata. Desa dikatakan sudah 

maju ketika pendapatan penduduknya sudah di atas 

rata-rata dan desa dikatakan tertinggal jika pendapatan 

penduduknya masih jauh dari cukup. 

d. Perkembangan Ekonomi Di Dalam Islam 

     Perkembangan ekonomi merupakan kegiatan yang 

komprehensif di bidang produksi dan berkaitan erat 

dengan pemerataan yang adil. Perkembangan bukan 

hanya masalah ekonomi, tetapi juga aktivitas manusia 

yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek 

material dan spiritual manusia. Ada perembangan 

ekonomi dalam wacana ideologi klasik yang dibahas 

dalam “Kemakmuran Bumi”. Berikut pengertian firman 

Allah dalam Al-Qur’an Surat Hud ayat 61: 

۞  ٍٔ ِْ اِٰى ٍِّ  ٌْ ا ىَُن ٍَ  َ
ًِ اْعثُُذٗا ّللّاٰ ْ٘ قَ ٰٝ اۘ  قَاَه  ٌْ ٰصيِح  َد اََخإُ ْ٘ َُ اِٰىٚ ثَ َٗ

  ٓ ُْٞش ا  ًَۗغ ْْٓ٘ تُ ْ٘ ٌَّ ذُ ُٓ ثُ ْٗ فُِش ْْ َْٖٞا فَاْصرَ ٌْ فِ َشُم ََ اْصرَْع َٗ  ِِ َِ اَْلَْس ٍِّ  ٌْ اَُم ََ ّْ َ٘ اَ ُٕ

ْٞةٌ  ِج ٍُّ ٌْٝة  ْٜ قَِش َُّ َستِّ ِٔ ًۗاِ ْٞ  اِىَ

    “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara 

mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah 

Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia 

telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya 

Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan 

(doa hamba-Nya).” (QS. Hud [11]: 61) 

 

     Dengan kata lain, jadikanlah Anda wakil dari 

kemakmuran bumi. Seperti yang dikatakan Ali bin Abi 

Thalib kepada seorang gubernur Mesir, istilah 

"kemakmuran tanah" mencakup pengertian perkembangan 
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ekonomi: "Mari kita fokus pada kemakmuran tanah, Bukan 

arah perpajakan, karena perpajakan itu sendiri. hanya bisa 

dioptimalkan dengan kemakmuran tanah. Siapapun yang 

memungut pajak tanpa memperhatikan kemakmuran tanah 

akan menghancurkan negara." 

     Adapun prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam 

antara lain: (a) Pembangunan ekonomi dalam Islam 

bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, 

moral, dan material. (b) Fokus utama pembangunan adalah 

manusia dengan lingkungan kulturalnya. (c) Pembangunan 

ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga 

semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan 

berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan dan 

(d) Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, 

terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah 

diberikan Allah kepada ummat manusia. 

Pendekatan konsep ekonomi Islam ini juga sangat 

bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh suatu bangsa atau negara. Manusia adalah 

subjek dan objek dari pembangunan. Kualitas dari SDM 

sangat menentukan tingkat pencapaian keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, 

pembangunan SDM perlu mendapatkan perhatian yang 

sangat serius oleh bangsa, apalagi esensi atau aspek 

kemajuan dari suatu bangsa di dunia adalah ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

bangsa atau negara tersebut. Ada beberapa faktor yang 

akan mempengaruhi pertumbuhan dari ekonomi. Bentuk-

bentuk dari faktor tersebut adalah : (1) Sumber daya yang 

dapat dikelola (invistible resources), (2) Sumber daya 

manusia (human resources), dan Wirausaha 

(entrepreneurship), dan (3) Teknologi (technology). 

Kekhususan pada pertumbuhan dan pembangunan dalam 

ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat 

serius pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus 

pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan 
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martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam 

keberhasilan pemenuhan kebutuhan material semata, 

namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong 

kehidupan akhirat yang sangat kekal dan lebih terjamin. 

2. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan 

kesejahteraan melalaui pemanfaatan kesempatan kerja yang 

ada dan mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan formal 

dari penduduk karena semakin tinggi tamatan pendidikan 

seseorang maka semaking tinggi pula kemampuan kerja atau 

produktivitas seseorang dalam bekerja.
19

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia dan keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara.
20

 Pendidikan 

juga dapat dilihat sebagai investasi sumber daya manusia dan 

hasilnya akan diperoleh beberapa tahun kemudian.
21

 

Teori human capital menyatakan bahwa seorang dapat 

meningkatkan penghasilan melalui pendidikan. Setiap 

tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak 

meningkatakan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan 

seseorang. Akan tetapi pihak lain menunda penerimaan 

penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah 

tersebut. Disamping penundaan penerimaan penghasilan 

tersebut orang yang melanjutkan sekolah harus membayar 

biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku 

dan yang lainnya.
22

 

                                                           
19Anggun Kembar Sari,“Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatra 

Barat”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. 2. 
20Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
21Nurul Huda, Ekonomi Pembangnan Islam ...., 176 
22 Sirojuzilam, Pembangunan Ekonomi Regional, (USUpress. Medan), 

2015,8 
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Fungsi pendidikan berkaitan dengan dengan modal 

manusia. Meningkatnya kesempatan pendidikan akan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga 

produktivitas juga akan meningkat. Peningkatan produktivitas 

akan mampu meningkatkan output yang kemudian akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
23

 

Menurut Sukirno pendidikan merupakan satu investasi 

yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. Dengan 

demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi 

pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati kemudian hari. 

Ini menunjukan bahwa Pendidikan memiliki peranan penting 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya 

menciptakan sumberdaya manusia yang berkulitas sehingga 

berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah melalui peningkatan ketrampilan dan produktivitas 

kerja. Dengan demikian pendidikan diharapkan dapat 

mengatasi keterbelakangan ekonomi melalui peningkatan 

kemampuan manusia sehingga meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.
24

 

Soesanto berpendapat bahwa melalui pendidikan bagi 

individu yang berasal dari masyarakat miskin terbukalah 

kesempatan baru untuk menemukan suatu lapangan baru yang 

memberikan hasil yang lebih tinggi.
25

 

Menurut Mulyadi, pendidikan merupakan salah satu 

bentuk investasi dalam sumber daya manusia, sebab 

pendidikan di harapkan dapat mengatasi keterbelakangan 

ekonomi lewat efeknya pada peningkatan manusia dan 

motivasi manusia untuk berprestasi dan akhirnya akan 

                                                           
23 Althofia, Nalyda Yola. Agustina, Neli. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur  Terhadap Pdrb Dan Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012, Jurnal Aplikasi Statistika Dan 

Komputasi Statistik, Vol. 7, No 1, (Juni 2015). 
24 Devi Budiarti Dan Yoyok Seosatyo, Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2000-2011, 

(Skripsi, Universitas Negeri Surabaya, 2012),2 
25 Soesanto, Psikologi Pendidikan. (Jakarta. Rineka Cipta), 2012, 114 
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meningkatkan pendapatanya sehingga mampu meningkatkan 

taraf hidupnya.
26

 

Manfaat adanya pendidikan bagi pembangunan ekonomi 

suatu bangsa secara umum menurut Todaro yakni:
27

 

a. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, 

karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian. 

b. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. 

c. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik 

guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha 

maupun pemerintahan. 

d. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan 

pelatihan yang ada pada akhirnya dapat mendorong 

peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta 

huruf. 

Menurut Muhammad Atiyyah al-Arasyi, bahwa ada lima 

tujuan umum yang asasi bagi pendidikan Islam, yaitu:
 28

 

a. Membantu pembentukan akhlak yang mulia. 

b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. 

c. Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-

segi pemanfaatan. 

d. Menumbuhkan roh ilmiah (scientific spirit) pada pelajar 

dan memenuhi keinginan untuk mengetahui (curiosity). 

e. Menyiapkan pelajar dari segi profesional dan teknis. 

Menurut UU SISDIKNAS NO.20 Tahun 2003, indikator 

pendidikan terdiri dari tingkat dan kesesuaian jurusan. 

 

                                                           
26 Nurhasanah; M. Syafri; Jaya Kusuma Edi, Analisis pengaruh tingkat 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi, 

e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan , Vol. 8. No. 3, (2019), 164 
27Ibid. 164  
28Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Persefektif Filsafat, 

(Jakarta : Kencana, 2014).  79. 
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a. Tingkat pendidikan  

 Menurut Andrew E. Siskula pendidikan adalah suatu 

proses jangka panjang yang menggunakan prosedur 

sistematis dan terorganisir yang mana tenaga kerja 

manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan 

teoritis untuk tujuan umum.  

b. Kesesuaian jurusan  

 Kesesuaian jurusan adalah sebelum terjadinya 

pengrekrutan maka sebuah oerganisasi atau perusahaan 

terlebih dahulu menganalisis tingkat pendidikan dan 

kesesuaian jurusan pendidikan sumberdaya manusia yang 

dibutuhkan agar nantinya bisa di tempatkan pada posisi 

yang sesuai dengan kualitas pendidikannya.
29

 

 

3. Jenis-Jenis Pendidikan  

Jenis-jenis pendidikan ada tiga jenis yaitu:  

a. Pendidikan In-formal (Keluarga)  

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah 

persekutuan antar sekelompok orang yang mempunyai 

pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak 

yang belum ada di lingkungannya. Kegiatan pendidik 

dalam lembaga ini tanpa ada suatu organisasi yang ketat. 

Tanpa ada program waktu dan evaluasi.
30

 Menurut Ki 

Hajar Dewanto, suasana kehidupan keluarga merupakan 

tempat yang sebaik- baik untuk melakukan pendidikan 

orang seorang (Pendidikan individual) maupun 

pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang 

sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan 

pendidikan kea rah pembentukan pribadi yang utuh, tidak 

                                                           
29 Rio tanjung, Pengaruh tingkat pendidikan dan insentif terhadap kinerja 

karyawan pada PT Garuda Plaza Medan, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2011), 

8-9. 
30 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 318 
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saja bagi kanak-kanak tetapi juga bagi para remaja.
31

 

Menurut Hasbullah pendidikan Keluarga adalah 

lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan 

yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-

tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan 

lingkungan yang utama, karena sehingga besar dari 

kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga 

pendidik yang paling banyak diterima oleh anak adalah 

dalam keluarga.
32

 

b. Pendidikan Formal (Sekolah/ Madrasah)  

Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati berpengertian tentang 

lembaga sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut 

diadakan di tempat tertentu, teratur sestematis, 

mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu 

tertentu, berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai 

pendidikan tinggi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan 

resmi yang telah ditetapkan.
33

 Menurut Hasbullah 

pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh 

seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, 

dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat 

mulai dari Taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.  

c. Pendidikan Non-Formal (masyarakat)  

Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga 

pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-

peraturan yang tetap dan ketat. Fungsi masyarakat sebagai 

pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf 

perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber 

belajar yang tersedia di dalamnya. Menurut Hasbullah 

pendidikan masyarakat adalah sebagai sekumpulan orang 

yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-

                                                           
31 Umar Tirtarahardja, S.L. La Sulo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT 

Asdi Mahasatya, Cet-2, 2010), 169 
32 Hasbulllah, Dasar-dasar ilmu Pndidikan, (Jakarta:Rajawati Pers, 2012), 

39 
33Ramayulis , Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 320. 
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pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian 

dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak 

bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya.
34

 

4. Tingkat Pendidikan formal  

Menurut Notoatmodjo tingkat pendidikan dapat 

dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti:  

a. Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi 

SD/sederajat, SLTP/sederajat.  

b. Pendidikan lanjut:  

1) Pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi 

SMA atau sederajat.  

2) Pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, 

magister, doktor dan sepesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

5. Pendidikan Dalam Islam 

Pendidikan sebagai sebuah sistem mengandung sejumlah 

komponen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya 

dan bekerjasama dalam satu kesatuan secara seimbang dan 

serasi. Di antara komponen yang dimaksud dalam sistem 

pendidikan adalah tujuan pendidikan. Tujuan ini merupakan 

muara dari semua proses pendidikan yang dilakukan. 

Demikian halnya Al-Quran, juga telah menggariskan tujuan 

pendidikan sebagai arah yang harus dituju oleh setiap pribadi 

muslim dalam menempuh kehi dupannya di muka bumi. 

Dengan adanya tujuan pendidikan dalam al - Quran, berarti 

setiap muslim sudah memiliki orientasi yang sangat jelas dan 

mantap serta tingkat kesadaran yang lebih tinggi. 

a. Tujuan Pendidikan Dalam Islam 

Adapun tujuan pendidikan dalam al - Quran, di 

antaranya adalah:  

                                                           
34 Hasbulllah, Dasar-dasar ilmu Pndidikan, (Jakarta:Rajawati Pers, 2012), 

46 
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1) Agar Manusia Menjadi Hamba Allah SWT  

Allah SWT berfirman dalam al - Quran  

 ُِ ْٗ َّْش اَِلَّ ىَِْٞعثُُذ اَْلِ َٗ  َِّ ا َخيَْقُد اْىِج ٍَ َٗ 

 “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada - Ku. 

(Q.S adz - Dzariyat: 56)  

 

Quraish Shihab juga menjelaskan mengenai 

ayat - ayat di atas, pada ayat 56 surah adz - Dzariyat 

dijelaskan bahwa Dan Aku tidak menciptakan jin 

dan manusia untuk satu manfaat yang kembali 

kembali kepada diriKu. Aku tidak menciptakan 

mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan 

aktivitas mereka adalah beribadah kepada Ku.
35

  

Berdasarkan ay at - ayat dan uraian - uraian di 

atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan 

dalam al-Quran itu adalah membina manusia 

menjadi hamba Allah SWT., dengan tugas atau 

peran utamanya adalah beribada hanya kepada Allah 

SWT. 

2) Agar Manusia Mampu Menjalankan Fungsinya 

Sebagai Khalifah Allah fi al – Ardh 

Allah SWT telah memposisikan manusia dalam 

hubungannya dengan sesama makhluk sebagai 

khalifah di bumi. Posisi itu telah diisyaratkan oleh 

Allah SWT dalam al – Quran: 

 ْٜ ى َِنِح اِِّّ
ۤ
ٰي ََ اِْر قَاَه َستَُّل ىِْي ا  َٗ ْْٓ٘ ْٞفَح  ًۗ قَاىُ ِِ َخيِ َجاِعٌو فِٚ اَْلَْس

ُِ َُّضثُِّح  َّْح َٗ ۤاَءَۚ  ٍَ َْٝضفُِل اىذِّ َٗ َْٖٞا  ِْ ُّْٝفِضُذ فِ ٍَ َْٖٞا  اَذَْجَعُو فِ

 َُ ْ٘ َُ ا ََل ذَْعيَ ٍَ  ٌُ ْْٜٓ اَْعيَ ُس ىََل ًۗ قَاَه اِِّّ ُّقَذِّ َٗ ِذَك  َْ  تَِح

                                                           
35

 M.Quraish  Shihab,  Tafsir  Al - Misbah:  Pesan,  Kesan,  dan  

Keserasian  Al - Q uran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 119 
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  “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 

kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka 

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpah kan darah, 

Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui." (Q.S al - Baqarah: 30) 

 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata khalifah 

pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang 

datang sesudah siapa yang datang sebelumnya . Atas 

dasar ini ada yang memahami kata khalifah disini 

dalam arti yang menggantikan Allah SWT dalam 

menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan 

ketetapan - ketetapan - Nya, tetapi bukan karena Allah 

SWT tidak mampu atau menjadikan manusia 

berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah 

SWT bermaksud menguji manusia dan memberinya 

penghormatan. Ada lagi yang memahaminya dalam 

arti yang menggantikan makhluk lain dalam 

menghuni bumi ini.
36

  

Keterangan ayat di atas menunjukkan bahwa 

tujuan pendidikan yang ingin dicapai al-Quran adalah 

membina manusia agar mampu menjalankan 

fungsinya sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi 

ini. Walaupun manusia itu diberi amanah sebagai 

khalifah, yang diserahi tugas dan wewenang oleh 

Allah SWT. Namun, didalam menjalankan tugas 

kekhalifahannya harus sesuai dengan petunjuk Allah 

SWT yang memberi tugas dan wewenang tersebut. 

                                                           
36

 M.Quraish Shihab,  Tafsir Al - Misbah ... , 142 
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3) Agar Manusia Berfikir dan Menggunakan Akalnya 

Allah SWT berfirman dal am al – Quran 

 َُّ ْٜ  اِ َٰ  َخْيقِ  فِ ِِ  خِ ٰ٘ اىضَّ اَْلَْس اْخرََِلفِ  َٗ ْٞوِ  َٗ َاسِ  اىَّ اىَّْٖ َٗ 

اْىفُْيلِ  َٗ  ْٜ ْٛ  اىَّرِ ا اْىثَْحشِ  فِٚ ذَْجِش ََ ْْفَعُ  تِ آْ  اىَّْاسَ  َٝ ٍَ َّْزهَ  َٗ  اَ

 ُ
َِ  ّللّاٰ اۤ  ٍِ ََ ِْ  ءِ اىضَّ اۤ  ٍِ ِٔ  فَاَْحَٞا ءٍ ٍَّ َِ  تِ ذَِٖا تَْعذَ  اَْلَْس ْ٘ تَثَّ  ٍَ َٗ 

َْٖٞا ِْ  فِ ْٝفِ  ۖ   تَّحٍ َداۤ  ُموِّ  ٍِ ذَْصِش َّٗ  ٰٝ اىضََّحابِ  حِ اىشِّ شِ  َٗ َضخَّ َُ  اْى

 َِ ْٞ اۤ  تَ ََ ِِ  ءِ اىضَّ اَْلَْس ًٍ  دٍ ٰٝ ََلٰ  َٗ ْ٘ َُ  ىِّقَ ْ٘  َّْٝعقِيُ

 “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera 

yang berlayar di laut membawa apa yang berguna 

bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari 

langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidup kan 

bumi sesudah mati (kering) - nya dan Dia sebarkan di 

bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin 

dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; 

sungguh (terdapat) tanda - tanda (keesaan dan 

kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (Q.S 

al - Baqarah: 164)  

 

Qurais Shihab menjelaskan bahwa ayat ini 

mengundang manusia untuk berfikir dan merenung 

tentang sekian banyak hal, yaitu:  

a) Berfikir dan merenung tentang penciptaan 

langit dan bumi. Yang dimaksud dengan 

langit adalah benda - benda angkasa seperti 

matahari, bulan dan jutaan gugusan bintang - 

bintang yang kesemuanya beredar dengan 

sangat teliti dan teratur.  

b) Merenungkan pergantian malam dan siang 

Yakni perputaran bumi dan porosnya yang 

melahirkan malam dan siang serta 

perbedaannya, baik dalam masa maupun 

dalam panjang serta pendek siang dan malam.  
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c) Merenungkan tentang bahtera - bahtera yang 

berlayar di laut, membawa apa yang berguna 

bagi manusia. Ini mengisyaratkan sarana 

transportasi, baik yang digunakan masa kini 

dengan alat - alat canggih maupun masa 

lampau yang hanya mengandalkan angin 

dengan segala akibatnya.  

d) Merenungkan tentang apa yang Allah 

turunkan dari langit berupa air, baik yang cair 

maupun yang membeku. Yakni 

memperhatikan proses turunnya hujan dalam 

siklus yang berulang - ulang, bermula dari air 

laut yang menguap dan berkumpul menjadi 

awan, menebal, menjadi dingin, dan akhirnya 

turun menjadi hujan, serta memperhatikan 

pula angin dan fungsinya, yang kesemuanya 

merupakan kebutuhan bagi kelangsungan dan 

kenyaman hidup manusia, binatang dan 

tumbuh - tumbuhan. 

4) Agar Manusia Memiliki Ilmu Pengetahuan dan 

Meninggikan Derajatnya  

Allah SWT berfirman dalam al – Quran:  

 ِْ ٍَّ ِخَشجَ  اَ ا َّْٝحَزُس اَْلٰ  َ ِ قَۤاى  َّٗ ا  ِْٞو َصاِجذ  َ٘ قَاٌِّد ٰاَّۤاَء اىَّ ُٕ

 َِ ْٝ اىَِّز َٗ  َُ ْ٘ َُ َِ َْٝعيَ ْٝ ِ٘ٙ اىَِّز ًۗ قُْو َْٕو َْٝضرَ  ٔ حَ َستِّ ََ ا َسْح ْ٘ َْٝشُج َٗ

ا َٝرََزمَُّش اُٗىُ٘ا اَْلَْىثَاِب  ََ َُ ًۗ اَِّّ ْ٘ َُ  ََࣖل َْٝعيَ

  “(Apakah kamu Hai orang musyrik yang 

lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di 

waktu - waktu malam dengan sujud dan berdiri, 

sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 

"Adakah sama orang - orang yang mengetahui 

dengan orang - orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran”. (Q.S az - Zumar: 9)  
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Abuddin Nata menjelaskan bahwa pada ayat di 

atas, terlihat adanya hubungan orang - orang yang 

mengetahui (berilmu=ulama) dengan melakukan 

ibadah di waktu malam, takut terhadap siksaan Allah 

SWT di akhirat serta mengharapakan rahmat dari 

Allah SWT. Dan juga menerangkan bahwa sikap yang 

demikian itu merupakan salah satu ciri dari ulul albab,  

yaitu orang yang menggunakan fikiran, akal dan nalar 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan 

menggunakan hati untuk mengarahkan dan 

menggunakan ilmu pengetahuan tersebut pada tujuan 

peningkatan akidah dan ketinggian akhlak yang 

mulia.
37

 

Dan pada gilirannya orang - orang yang 

mengetahui (berilmu) itu akan diangkat derajatnya 

oleh Allah SWT., sebagaimana Firman – Nya: 

 

ٰجيِِش  ََ ا فِٚ اْى ْ٘ ٌْ ذَفَضَُّح َْٞو ىَُن ا اَِرا قِ ْْٓ٘ ُْ ٍَ َِ ٰا ْٝ َا اىَِّز ْٓاَُّٖٝ ٰٝ

 ُ ا َْٝشفَِع ّللّاٰ ْٗ ُز َُ ّْ ا فَا ْٗ ُز َُ ّْ َْٞو ا اَِرا قِ َٗ  ٌَْۚ ُ ىَُن
ا َْٝفَضِح ّللّاٰ ْ٘ فَاْفَضُح

 ٍِ ا  ْ٘ ُْ ٍَ َِ ٰا ْٝ ا اىَِّز ََ ُ تِ
ّللّاٰ َٗ ٌَ َدَسٰجٍدًۗ  ذُ٘ا اْىِعْي ْٗ َِ اُ ْٝ اىَِّز َٗ  ٌْْۙ ُْْن

ْٞشٌ  َُ َخثِ ْ٘ يُ ََ  ذَْع

  “Hai  orang - orang  beriman  apabila  kamu  

dikatakan  kepadamu: "Berlapang - lapanglah dalam 

majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang - orang yang  

beriman  di  antaramu  dan  orang - orang  yang  

diberi  ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

                                                           
37

 Abuddin   Nata,  Tafsir   Ayat - Ayat   Pendidikan:   Tafsir   al - 

ayat   al - tarbawy ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 131 
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Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al 

- Mujadalah: 11) 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian sehingga mampu menjelaskan secara 

operasional variabel yang diteliti, menunjukkan hubungan antar 

variabel yang diteliti serta daat membedakan nilai variabel pada 

berbagai populasi atau yang berbeda.
38

 Dalam penelitian ini penulis 

memiliki dua variabel yaitu variabel independen (X) variable bebas 

yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variable dependen atau variabel terikat 

(Y) yang merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variable bebas.
39

 Dimana variabel X adalah 

Tingkat pendidikan masyarakat sedangkan variabel Y adalah 

Perkembangan Ekonomi Desa. 

Perkembangan daerah khususnya desa memiliki faktor yang 

mempengaruhi serta saling berkaitan. Adapun faktornya yaitu 

tingkat pendidikan masyarakat, Pendidikan merupakan sarana 

untuk meningkatkan kesejahteraan melalaui pemanfaatan 

kesempatan kerja yang ada dan mencerminkan tingkat pencapaian 

pendidikan formal dari penduduk karena semakin tinggi tamatan 

pendidikan seseorang maka semaking tinggi pula kemampuan 

kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja.
40

 

Pendidikan juga meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

manfaat sosial yang lebih luas baik untuk individu maupun 

masyarakat. Pendidikan meningkatkan produktivitas dan 

kreativitas tenaga kerja serta meningkatkan kewirausahaan dan 

kemajuan teknologi. Bahkan, pendidikan memainkan peran yang 

                                                           
38Sugiono, Metode Penelitian Bisnis,( Bandung : Alfabeta CV, 2010). 477-

478 
39Ibid, 59 
40Maria Asti Adhanari, “Pengaruh Tingkat Pendidikan  Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan”...., 1. 
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penting dalam menyelamatkan kemajuan sosial dan ekonomi dan 

meningkatkan distribusi pendapatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

C. Hipotesis 

     Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian yang kebenarannya masih lemah, 

sihingga harus diui secara empiris.
41

 Berdasarkan uji statistik 

hipotesisi dapat dibedakan menjadi hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif. Hipotesis nol disimbolkan dengan Ho adalah yang 

dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Disebut 

hipotesis Nol, karena hipotesis ini dapat menyatakan tidak ada 

perbedaan antara dua variabel, atau tidak ada pengaruh variabel X 

dan variabel Y. Hipotesis alternatif disimbolkan Ha atau Hi yaitu 

hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan/tandingan hipotesis nol. 

Hipotesis alternatif ini menyatakan adanya perbedaan antara 

                                                           
41Anak Agung Putu Agung, Metode Penelitian Bisnis, (Malang:UB Pers, 

2012).  27. 
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variabel dependen dan variabel independen atau ada pengaruh 

antara variabel dependen dan independen.
42

  

Pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap 

perkembangan ekonomi desa. 

     Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam pengembangan 

sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan mereka. Dengan pendidikan diharap 

dapat menyerap teknologi-teknologi yang baru sehingga dapat 

meningkatkan produktivitasnya. 

    Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang 

menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir yang mana 

tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan 

teoritis untuk tujuan-tujuan umum.
43

 Penelitian yang dilakukan 

oleh Devi Budiarti dan Yoyok Seosatyo bahwa pendidikan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten 

Mojokerto, dimana tingkat pendidikan SMA berpengaruh positif 

signifkan sedangkan Perguruan Tinggi berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten 

Mojokerto. Adapun hipotesis yang diajukan berdasarkan 

penjelasan diatas adalah sebagai berikut : 

Ho : Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

perkembangan ekonomi di Desa Gedung Harta. 

Hi : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan 

ekonomi di Desa Gedung Harta.  

 

 

 

 

 

                                                           
42Ibid,  30-31. 
43Devi Budiarti dan Yoyok Seosatyo,“Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten Mojokerto Tahun 2000-2011”. 

(UNESA : Surabaya, 2012)  
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