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ABSTRAK 

 Masyarakat desa sampai saat ini mayoritas masih berprofesi sebagai 

petani. Berkembangnya waktu membuat pekerjaan sebagai petani tidak 

menjanjikan. Pendapatan yang dihasilkan dari bertani tidak mencukupi 

pemenuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan setiap hari semakin 

bertambah. Akibat hal tersebut, masyarakat desa mulai banyak beralih bekerja 

menjadi buruh migran. Perbaikan ekonomi menjadi salah satu alasan yang paling 

kuat warga desa untuk berangkat menjadi buruh migran. Oleh karena itu, buruh 

migran menjadi soslusi yang dianggap tepat bagi kemajuan masyarakat desa.  

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh buruh migran 

terhadap masyarakat desa di bidang pendidikan, ekonomi dan gaya hidup. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro dan Desa 

Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif  serta menggunakan teknik studi 

perbandingan untuk melihat fenomena yang ada. Teknik pengumpulan data 

berupa observasi,wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang ada yaitu 

dari hasil wawancara buruh migran serta masyarakat domestik dari kedua desa. 

Data yang sudah ada dianalisis dan diolah menggunakan teori perubahan sosial 

dari Himes dan Moore tentang tiga pendekatan yaitu Struktural, Kultural dan 

Interaksional. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh yang ditunjukan 

oleh buruh migran terhadap masyarakat desa cukup besar. Pada dasarnya baik 

masyarakat Desa Tracap dan Desa Kadipaten memiliki tingkat ekonomi, 

pendidikan dan gaya hidup yang hampir sama. Terutama pada aspek ekonomi dan 

pendidikan, masyarakat Desa Tracap dan Desa Kadipaten merupakan masyarakat 

kelas menengah kebawah dengan pendapatan dan tingkat pendidikan yang masih 

rendah. Buruh migran sendiri memberikan perubahan dalam bidang ekonomi 

terutama bagi keluarga buruh migran itu sendiri. Sementara di bidang pendidikan 

dan gaya hidup buruh migran juga berpengaruh terhadap masyarakat desa. 

Termasuk memberikan motivasi bagi masyarakat desa untuk mengikuti 

kesuksesan dari buruh migran. Namun perbedaan mendasar dari perubahan 

tersebut adalah keterkaitan organisasi buruh migran dalam mempengaruhi 

perubahan masyarakat desa. Desa Tracap mempunyai organisasi mantan buruh 

migran yang juga di dalamnya banyak melibatkan masyarakat desa secara luas 

baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Sedangkan di Desa Kadipaten 

tidak memiliki organisasi buruh migran yang berdampak pada minimnya 

pengaruh buruh migran terhadap masyarakat desa. 

 

Kata Kunci : Masyarakat desa, Buruh Migran, Perubahan sosial dan Perempuan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Buruh migran Indonesia di luar negeri tentu secara langsung maupun tidak 

akan tetapi menimbulkan perubahan baik dari sisi sosial maupun kebudayaan. 

Kenyataan yang jelas adanya perubahan dari adanya migrasi keluar negeri tentang 

kondisi sosial masyarakat antara lain adalah peranan sosial masyarakat yang 

bersifat kaku dan luwes, norma yang mempunyai ciri khas, penyebaran tenaga 

kerja, pola tempat tinggal dan ekologi.
1
 Beberapa aspek tersebut memang erat 

kaitannya dengan kondisi lokal di pedesaan di mana norma masih terkonstruk di 

dalam anggota masyarakat. Ranah sosial masyarakat memang menjadi salah satu 

indikator dalam perubahan sosial, namun selain itu adanya migrasi ke luar negeri 

juga berdampak pada hubungan suami dan istri jika salah satu dari mereka ada 

yang menjadi buruh migran. Hal ini terjadi ketika lama atau tidaknya seseorang 

merantau akan menimbulkan dan membekas pada masyarakat yang ditinggalkan, 

tidak terkecuali hubungan perkawinan di dalamnya.
2
 Kondisi lain mengenai 

perubahan sosial di ranah domestik atau keluarga adalah seperti kegiatan 

                                                           
1 Muhammad Rusli Karim, “Seluk Beluk Perubahan Sosial”, (Surabaya: 2010,Usaha Nasional). 

Hlm.248. 
2
 Ibid., hlm 251. 
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konsumtif buruh migran yang membuat adanya perselisihan keluarga dan 

perceraian.
3
 

 Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pengiriman 

tenaga kerja ke luar negeri yang cukup tinggi. Sampai dengan saat ini jumlah 

tenaga kerja yang ada di luar negeri semakin bertambah. Salah satu faktor yang 

tidak bisa dilepaskan dari berangkatnya tenaga kerja Indonesia keluar negeri 

adalah gaji yang diharapkan lebih besar untuk menunjang kehidupan. Kiriman 

uang dari luar negeri menurut data yang diperoleh dari Bank Indonesia, tercatat 

total remitansi TKI pada 2015 mencapai Rp119 triliun. Adapun, pada tahun 2016 

hingga Oktober jumlahnya mencapai US$7,47 miliar atau setara Rp97,5 triliun. 

Jelas kiranya bahwa gaji yang tinggi menjadi salah satu pertimbangan tenaga 

kerja di Indonesia untuk berangkat ke luar negeri. 

Tabel 1. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2011-2017 

(Januari) 

No Tahun Jumlah Perempuan % Laki-laki % 

1 2011 586.802 376.686 64 210.116 36 

2 2012 494.609 279.784 57 214.825 43 

3 2013 512.168 276.998 54 235.170 46 

4 2014 429.872 243.629 57 186.243 43 

5 2015 275.736 166.771 60 108.965 40 

6 2016 234.451 145.392 62 89.059 38 

7 2017 

(Januari) 

14.845 9.437 64 5.408 36 

Sumber : Data Penempatan dan Perlindungan Periode Bulan Januari 2017 

BNP2TKI 

                                                           
3
 Data harian Suara Merdeka 26 juni 2015. Oleh Joko Tri Nugraha,”Mempersiapkan buruh 

migran”,( http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/mempersiapkan-buruh-migran/ pada tanggal 23 

februari pukul 11.49) 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/mempersiapkan-buruh-migran/
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 Data tabel 1 menunjukan bahwa tenaga kerja Indonesia perempuan di luar 

negeri lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Setiap tahun buruh migran 

perempuan mendominasi dengan prosentase keberangkatan selalu di atas laki-laki. 

Akan tetapi hal tersebut tidak senantiasa berjalan baik dalam proses perjalanan 

menjadi tenaga kerja luar negeri. Sebagai contoh banyak TKI ilegal yang pergi ke 

Malaysia melalui kota Batam menggunakan kapal, serta dokumen palsu yang 

dibawa oleh imigran ini juga dianggap sebagai kriminal, sehingga banyak rumah 

singgah TKI di razia dan mereka dimasukan di rumah penahanan.
4
 

Kota Wonosobo merupakan salah satu kota dengan pemasok buruh migran 

yang cukup banyak. Wonosobo sendiri merupakan kota dengan jumlah buruh 

migran terbanyak nomor 11 se Jawa Tengah.
5
 Jumlah buruh migran Wonosobo 

sendiri, berdasarkan penempatan TKI asal Kabupaten itu tahun 2013 sebanyak 

1.357 tenaga kerja, rata-rata bekerja di kawasan Asia Pasifik. Di Singapura 492 

orang, Taiwan 374, Hong Kong 280, Malaysia 161, Korea 28, Abu Dhabi 17 dan 

Jepang 5 orang.6 Kebanyakan dari mereka memang sengaja berangkat karena 

kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian besar 

warga di Wonosobo merupakan seorang petani karena letak kota Wonosobo yang 

berada di daerah dataran tinggi dengan keadaan tanah yang subur.  

                                                           
4
IOM Internasional Organitation of Migration, Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia, Gambaran 

Umum Migrasi Tenaga kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timus Tengah, 

(Jakarta:IOM, 2010), hlm, 44. 
5 Data harian Wonosobo Ekspres 28 juni 2015. Safari Public Awareness Campaign Sambangi Eks 

TKW Sukses,( https://wonosoboekspres.wordpress.com/2015/06/28/safari-public-awareness-

campaign-sambangi-eks-tkw-sukses/diakses pada tanggal 16 februari pukul 15.30) 
6
 Data harian Suara Merdeka tanggal 3 April 2014. Potret TKI dari Wonosobo 

,(http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/03/257572/Potret-TKI-dari-

Wonosobo di akses pada tanggal  20 Februari 2017 pukul 11.02) 

https://wonosoboekspres.wordpress.com/2015/06/28/safari-public-awareness-campaign-sambangi-eks-tkw-sukses/diakses
https://wonosoboekspres.wordpress.com/2015/06/28/safari-public-awareness-campaign-sambangi-eks-tkw-sukses/diakses
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/03/257572/Potret-TKI-dari-Wonosobo
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/04/03/257572/Potret-TKI-dari-Wonosobo
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Keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar  negeri tentu memiliki 

alasan yang kuat, terutama mengenai perubahan yang mereka rencanakan. 

Perubahan tersebut tentu berhubungan erat baik itu secara Individu ataupun dalam 

konteks masyarakat. Perubahan sosial sendiri merupakan bentuk keseluruhan dari 

aspek kehidupan dan yang terjadi di Indonesia perubahan sosial adalah 

perencanaan yang terjadi akibat adanya pembangunan.
7
 Perubahan yang 

diharapkan oleh buruh migran ini tentunya perubahan yang bersifat positif yang 

dapat menunjang kehidupan baik itu wilayah domestik atau keluarga dan juga 

masyarakat. 

Desa Tracap merupakan desa dengan potensi buruh migran yang cukup 

tinggi. Pada awalnya masyarakat di Desa Tracap mayoritas adalah sebagai 

seorang petani.
8
 Keberangkatan pertama masyarakat di Desa Tracap sebagai 

buruh migran terjadi sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh. 

Keberangkatan buruh migran tersebut di awali dengan datangnya agen TKI yang 

menawarkan untuk bekerja ke luar negeri tepatnya di Arab Saudi.
9
 Bermula dari 

situ banyak penduduk di Desa Tracap tergiur untuk pergi ke luar negeri. Mereka 

rata-rata tergiur dengan gaji yang dihasilkan dari menjadi buruh migran.
10

 Sampai 

dengan saat ini masih ada warga di Desa Tracap yang bekerja sebagai buruh 

migran dan tidak sedikit pula yang sudah kembali karena berbagai masalah yang 

ada pada saat mereka menjadi buruh migran. 

                                                           
7
 Sudarno Wiryohandoyo. Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi meotodologi Kasus 

Indonesia,( Yogakarta : Tiara Wacana Yogya,2002) hlm. 1 
8 Observasi di Desa Tracap pada tanggal 3 Desember 2016, pukul 11.00. 
9 Wawancara dengan ibu Maizidah Salas, tanggal 3 Desember 2016 
10

 Ibid., 3 Desember 2016 
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Mayoritas masyarakat desa merupakan seorang petani. Semakin majunya 

zaman, membuat hasil dari pertanian tidak bisa lagi selalu diandalkan untuk 

kehidupan sehari- hari. Masyarakat desa mulai mencari pekerjaan lain dan salah 

satunya adalah menjadi buruh migran. Desa Kadipaten di Kecamatan Selomerto 

merupakan salah satu desa yang memiliki potensi penghasil buruh migran cukup 

tinggi. Mayoritas Masyarakat di Desa Kadipaten berprofesi sebagai petani buah 

Salak karena banyak kebun Salak di sana.
11

 Keberadaan buruh migran di Desa 

Kadipaten terbilang masih lebih muda dibandingkan dengan buruh migran yang 

ada di Desa Tracap. Keberangkatan pertama warga di Desa Kadipaten sebagai 

buruh migran terjadi sekitar belasan tahun yang lalu.
12

Hasil yang diperoleh dari 

keberangkatan masyarakat di Desa Kadipaten sebagai buruh migran cukup terlihat 

dengan banyaknya bangunan rumah yang besar dan cukup mewah.
13

 

Perubahan sosial yang terjadi di desa oleh adanya buruh migran memang 

cukup kompleks mulai dari kondisi sosial masyarakat sampai dengan ranah 

domestik yaitu keluarga. Perubahan yang terjadi tersebut juga tidak hanya sebatas 

perubahan positif saja berdasarkan tujuan awal, namun banyak juga perubahan 

yang bersifat negatif. Salah satu perubahan negatif yang terjadi karena adanya 

buruh migran adalah perilaku konsumtif serta perubahan gaya hidup setelah 

mereka kembali dari luar negeri. Melihat banyaknya fenomena perubahan sosial 

akibat buruh migran maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana perubahan 

masyarakat desa akibat adanya buruh migran. Kemudian peneliti akan melihat dan 

membandingkan antara dua desa dengan buruh migran. Peneliti juga akan melihat 
                                                           
11 Observasi di Dusun Limabangan pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 13.00 
12 Wawancara dengan  AF  pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 14.00 
13

 Observasi di Dusun Limabangan pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 13.00 
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bagaimana perubahan apa saja  yang dihasilkan terutama ekonomi,pendidikan dan 

gaya hidup dari adanya buruh di antara kedua desa. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat tema tersebut. Menurut peneliti kajian ini dirasa 

penting karena dapat memberikan pemahaman lebih mengenai dampak yang 

ditimbulkan oleh buruh migran bagi masyarakat desa dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu peneliti memilih judul  bagaimana 

perubahan ekonomi,pendidikan dan gaya hidup masyarakat desa dengan adanya 

buruh migran dengan studi banding antara Desa Tracap, Kaliwiro dan Desa 

Kadipaten, Selomerto  di Kabupaten Wonosobo.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi ekonomi, pendidikan dan gaya hidup masyarakat 

di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro dan Desa Kadipaten, Kecamatan 

Selomerto, Kabupaten Wonosobo? 

2. Perubahan ekonomi, pendidikan dan gaya hidup apa yang nampak 

dengan adanya buruh migran dalam masyarakat di Desa Tracap, 

Kecamatan Kaliwiro dan Desa Kadipaten, Kecamatan Selomerto, 

Kabupaten Wonosobo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi , pendidikan dan gaya 

hidup masyarakat di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro dan Desa 

Kadipaten, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.  

2. Untuk mengetahui bagaiamana perubahan  ekonomi, pendidikan dan 

gaya hidup apa yang nampak dengan adanya buruh migran dalam 

masyarakat di Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro dan Desa Kadipaten, 

Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

kajian sosiologi mengenai perubahan sosial buruh migran baik itu dari 

sisi sosial maupun ekonomi. Serta peneliti berharap bahwa tulisan ini 

dapat digunakan sebagai rujukan atas penelitian yang ada kedepanya. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

jaringan terhadap masyarakat mengenai bagaimana perubahan yang 

terjadi dalam konteks masyarakat akibat adanya buruh migran. 

E. Tinjauan Pustaka 

  Tinjauan pustaka merupakan langkah yang penting bagi peneliti dalam 

melakukan sebuah penelitian. Tinjauan pustaka dapat membandingkan apa isi dari 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada. Tujuan dari 

tinjauan pustaka ini adalah untuk menghindarkan duplikasi, membantu merancang 
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penelitian dan membantu untuk memperbarui empiris yang baru atau kontroversi 

teoritis dalam suatu bidang penelitian tertentu
14

. 

  Penelitian yang pertama yaitu penelitian dari Anggraeni Primawati dari 

Progam Ilmu Kesejahteraan Sosial STISIP Padang tentang “Dampak Migrasi 

Pekerja ke Malaysia terhadap Perubahan dan Modernisasi Daerah Asal”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi remitan di daerah 

asal serta mengetahui bagaimana dampak negatif dan postitif keluarga migran. 

Teknik penelitian ini menggunakan metode kombinasi yaitu menggunakan teknik 

kualitatif dan kuantitatif dengan proses pengumpulan data dengan wawancara 

mendalam diambil dari sampel dan survey. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa hasil yang didapatkan dari remitan lebih banyak digunakan untuk kegiatan 

produktif seperti investasi dengan uang yang diperoleh digunakan untuk membeli 

emas,sepeda motor,tanah,sawah dan membayar biaya pendidikan  anak 

dibandingkan dengan kegiatan konsumtif yang menghamburkan uang demi 

kesenangan.
15

 

  Penelitian yang kedua yaitu penelitian dari Didit Purnomo dari Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta “Fenomena Migrasi Tenaga kerja 

dan Perananya bagi Pembangunan Daerah Asal: Studi Empiris di Kabupaten 

Wonogiri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola migrasi 

yang ada di Kabupaten Wonogiri serta kontribusi terhadap kesejahteraan dan 

tingkat pendapatan di Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan teknik  survey lapangan untuk mengetahui 

                                                           
14 S.Nasution.  Metode Research. (Jakarta: Bumi Aksara,1996) hlm.  
15

 Anggraeni Primawati, “Dampak Migrasi Pekerja ke Malasyia terhadap Perubahan dan 

Modernisasi Daerah Asal”, (Padang: Jurnal Sosiologi Andalas, 2011) 
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kondisi keuangan buruh migran. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa migrasi 

oleh warga Wonogiri ini semakin meningkat setiap tahunnya sehingga mobilitas 

yang terjadi terlihat dengan adanya prasarana jalan yang baik yang 

menghubungkan desa dengan kota serta peningkatan kesejahteraan warga 

Wonogiri di daerah tujuan migrasi.
16

 

  Penelitian yang ketiga yaitu penelitian dari Yuliana Nengrum dan kawan-

kawan dari STIKIP PGRI Sumatera Barat dan Sosiologi Universitas Andalas 

tentang “Sosial Ekonomi Perempuan migran Kembali (Retrunt Migran) Jorong 

Kapuh, Nagari Sumani, Kabupaten Solok”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui atau mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi perempuan perantau 

sebagai migran kembali. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kondisi sosial 

ekonomi perempuan migran kembali ini terpenuhi secara ekonomi termasuk 

sandang, pangan dan papan dan secara sosial berupa terpenuhinya kebutuhan 

hidup, saling bekerjasama, penghargaan yang diberikan oleh masyarakat dan 

keberhasian perubahan hidup yang dicapai
17

 

  Penelitian yang keempat yaitu penelitian dari Ana Zlyana Zain dari 

Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam jurusan Sosiologi Agama Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang “Gaya hidup Buruh Migran 

(Desa Kaliklatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan gaya hidup dan status sosial 

                                                           
16

 Didit Purnomo “Fenomena Migrasi Tenaga kerja dan Peranya Bagi Pembangunan Daerah 

Asal: Studi Empiris di Kabupaten Wonogiri”, (Surakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2009) 
17

 Yuliana Nengrum Dkk, “Sosial Ekonomi Perempuan migran Kembali (Retrunt Migran) Jorong 

Kapuh, Nagari Sumani, Kab.Solok”, (Padang: STIKIP PGRI Padang, 2014) 
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buruh migran di Desa Kaliklatak. Teknik penelitian ini menggunakan metode 

penelitian lapangan yaitu kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara 

dan juga observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

perubahan gaya hidup dan status sosial buruh migran disebabkan oleh 

meningkatnya faktor ekonomi di Desa Kaliklatak, sehingga  mengakibatkan 

perubahan gaya hidup dari segi pakaian yang sudah bisa mengikuti perkembangan 

fashion masa sekarang, pola berpikir yang tidak lagi kolot atau hanya terpaku 

pada tradisi, tingkat ekonomi yang meningkat yang kemudian dibuktikan dengan 

adanya pembangunan rumah.
18

 

  Penelitian yang kelima yaitu penelitian dari Agustin Puspa A dari Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Sosiologi Universitas Jember tentang 

“Perubahan Perilaku Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Kepulangan dari 

Luar Negeri di Kabupaten Blitar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau 

mendeskripsikan perubahan perilaku sosial tenaga kerja Indonesia (TKI) pasca 

kepulangan dari luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualiatif 

dengan metode deskriptif dengan penentuan informan menggunakan pusposive 

sampling. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa perubahan sosial 

setelah TKI pulang dari Taiwan dan Hongkong, meliputi perubahan gaya hidup 

seperti selera berpakaian, berdandan, pergaulan dan perubahan orientasi 

keagamaan yaitu merosotnya nilai-nilai religiusitas.
19

 

                                                           
18

 Ana Zlyana Zain. “Gaya hidup Buruh Migran ( Desa Kaliklatak Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Sumenep)”. (Yogyakarta: Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam,2015) 
19

 Agustin Pusapa A,“Perubahan Perilaku Sosila tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pasca Kepulangan 

dari Luar Negeri di Kabupaten Blitar”. (Jember:Sosiologi Universitas Jember, 2014) 
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     Gambar 1. Posisi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    Sumber : Analisis data sekunder 2017 

 

Keterangan : 

A = Anggraeni Primawati 

B = Didit Purnomo 

C = Yuliana Nengrum 

D = Ana Zlyana Zain 

E = Agustin Pusapa A 

F = Alif Yahya 

 

 Gambar di atas menunjukan bahwa penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh A dan B mengkaji mengenai buruh migran dengan hasil dari penelitian 

mengungkapkan perubahan sosial yang mencakup masyarakat secara luas seperti 

peningkatan APBN dan juga peningkatan akses transportasi dari desa ke kota. 

Penelitian sebelumnya dari C, D dan E yaitu mengkaji perubahan sosial dilihat 

dari segi individu, perubahan tersebut mencakup gaya hidup, pola konsumsi dan 

keadaan rumah tangga atau keluarga. Posisi dari peneliti sendiri adalah F dimana 

peneliti menempatkan posisi di antara kedua aspek besar dari penelitian 

sebelumnya. Peneliti akan mencoba melihat bagaimana perubahan sosial itu 
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dilihat dari segi individu ataupun masyarakat dengan subyek baik itu buruh 

migran maupun masyarakat sekitar.  

F. Kajian Teori  

Guna memfokuskan kajian mengenai perubahan sosial masyarakat desa, 

maka peneliti berusaha memaparkan kajian teori terkait perubahan maupun 

pengembangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar kajian mengenai perubahan 

sosial dalam masyarakat ini dapat dijelaskan secara baik dan jelas. Maka dari itu 

peneliti menggunakan teori perubahan sosial menurut Max Weber mengenai 

konsep rasionalitas. 

Perubahan sosial adalah sebuah aspek yang mencakup mengenai perubahan 

masyarakat yang terjadi melalui perencanaan makro yang juga bisa disebut 

dengan pembangunan.
20

 Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan 

yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat 

perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan.
21

 

Perubahan  sosial dapat mencakup sistem sosial yang ada di dalam masyarakat 

termasuk bagaimana pengaruh buruh migran terhadap sebuah keluarga maupun 

keadaan sosial di sekitarnya. 

Peneliti  menggunakan teori perubahan sosial menggunakan prespektif teori 

rasionalitas Max Weber. Tindakan rasional yang dikemukakan Weber yaitu 

berorientasi pada tindakan ekonomi yang dalam hubungannya dengan pilihan-

pilihan yang secara sadar. Aktor yang sadar yang berorientasi pada ekonomi 

                                                           
20

 Sudarno Wiryohandoyo, Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi meotodologi Kasus 

Indonesia.,( Yogakarta : Tiara Wacana Yogya,2002) hlm. 1 
21

 Piotr Sztompka, “Sosiologi Perubahan Sosial”, ( Jakarta: Prenada media Grop,2011 ). hlm. 3. 
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merupakan teknik yang tepat untuk meraih tujuan.
22

 Kaitannya dengan perubahan 

sosial yang terjadi terhadap masyarakat desa tentunya tidak terlepas dari pilihan 

rasional masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Konsep perubahan ini tentunya berjalan dengan seiring waktu mulai dari 

masyarakat yang masih tradisional menuju masyarakat yang lebih modern dengan 

perkembangan teknologi industri di dalamnya. Transisi dari masyarakat 

tradisional menuju masyarakat modern, dengan demikian, dapat dipahami sebagai 

proses rasionalisasi dengan standar nilai yang mendefinisikan orientasi 

masyarakat satu dengan yang lain yang menunjukan derajat rasionalitas formal 

yang lebih besar.
23

 

Pandangan Weber mengenai rasionalitas merupakan asumsi manusia untuk 

mewujudkan tujuan hidup melalui tindakan ekonomi. Untuk lebih mefokuskan 

kajian dalam penelitian ini , maka peneliti memlih konsep Instumental Rasionality 

sebagai acuan untuk melihat realitas sosial yang ada nantinya.  Instrumental 

Rationalitas atau Purposive Rationalitas yaitu tindakan sosial yang diwujudkan 

untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan menggunakan dana serta 

daya seminimal mungkin sebagaimana halnya hukum-hukum ekonomi.
24

 

Tindakan rasional inilah yang kemudian banyak dipilih oleh masyarakat karena 

berhubungan dengan rasionalitas ekonomi.
25

Rasionalitas ini sering disebut dengan 

tindakan dan alat, manusia tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapai 

                                                           
22 John Scott,”Teori Sosiologi Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi”,(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2012). hlm.270. 
23

 Ibid., hlm 271. 
24

 Boedhi Oetoyo dkk.,“ Teori Sosiologi Klasik”. (Tanggerang: Universitas Terbuka,2014). 

hlm.8.29. 
25

 Sudarno Wiryohandoyo, “ Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi meotodologi Kasus 

Indonesia”. ( Yogakarta : Tiara Wacana Yogya,2002). hlm. 40. 
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namun secara rasional dia sudah mampu menentukan alat untuk mewujudkan 

tujuanya.
26

 Sesuai dengan bahasan mengenai perubahan sosial masyarakat desa, 

rasionalitas ini di rasa sesuai untuk menggambarkan realita yang ada. 

Membahas mengenai perubahan sosial tentunya juga harus menjelaskan apa 

itu alat  ukur atau ukuran yang ada pada perubahan sosial itu sendiri. Menurut 

Himes dan Moore dalam Soelaiman, 1998 perubahan sosial mempunyai tiga 

dimensi yaitu struktural, kultural dan Interaksional.
27

 Ketiga dimensi perubahan 

sosial tersebut, yaitu : 

1. Struktural yaitu perubahan yang menyangkut tentang perubahan 

dalam hal struktur masyarakat. Hal tersebut dapat berupa perubahan 

peran dan munculnya perubahan-perubahan peran baru. Perubahan 

tersebut mempunyai sejumlah tipe dan daya guna sebagai akibat 

dari perubahan sosial.
28 

2. Kultural yaitu mengacu pada perubahan kebudayaan masyarakat. 

Perubahan budaya dapat menyangkut banyak aspek termasuk dalam 

kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan,teknologi,aturan-

aturan hidup berorganisasi dan filsafat.
29

 Hal lain yang 

memunculkan adanya perubahan adalah inovasi. Inovasi sendiri 

pada era sekarang adalah berkaitan dengan teknologi. Kemudian 

difusi dan integrasi merupakan hal lain yang menyebabkan adanya 

perubahan kebudayaan. Difusi sendiri merupakan pengaruh oleh 

                                                           
26

 Nanang Martono, “ Sosiologi Perubahan Sosial Prespektif Klasik,Modern,Postmodern dan 

Poskolonial”, (Jakarta: Grafindo Persada,2012). hlm.47. 
27 Ibid., hlm 6. 
28 Ibid., hlm 6. 
29

 Ibid., hlm 12. 
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budaya yang lain. Integrasi sendiri adalah proses perubahan yang 

lebih halus dimana adanya penyatuan terhadap budaya lain. Salah 

satu contoh adanya penyatuan budaya tersebut adalah asimilasi dan 

akulturasi.
30

  

3. Interaksional mengacu pada adanya hubungan sosial antar 

masyarakat. Dalam dimensi ini ada lima indikator interaksional 

masyarakat. Pertama adalah adanya penurunan kapasiatas atau 

hubungan interaksi antar masyarakat. Kedua adanya komunikasi 

yang bisa dilakukan melalui jarak jauh. Orientasi komunikasi pada 

zaman sekarang ini tidak mengharuskan kita untuk selalu bertatap 

muka. Ketiga adalah perubahan orientasi interaksi berdasarkan 

perantara. Karena pada saat ini bersifat online dan mengandalkan 

internet. Informasi yang didapat tidak harus melalui orang lain, 

namun hanya perlu mengakses internet. Keempat adalah perubahan 

pola atau cara pandang masyarakat dan yang terkahir adalah 

keluwesan interaksi yang dilakukan masyarakat. Interaksi ini juga 

dapat dilakukan dalam waktu kapanpun.
31 

G. Metode Penelitian  

a. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif  dengan 

jenis penelitian deskriptif  kualitatif  yang bertujuan untuk 

menggambarkan situasi-situasi sosial secara jelas
32

. Observasi ini 

                                                           
30

 Nanang Martono, “ Sosiologi Perubahan Sosial Prespektif Klasik,Modern,Postmodern dan 

Poskolonial”, (Jakarta: Grafindo Persada,2012). hlm.7. 
31

 Ibid., hlm 8. 
32

 S.Nasution., “Metode Research,. (Jakarta: Bumi Aksara,1996).hlm.87. 
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dilakukan pada bulan Juli – Agustus 2017. Beberapa temuan yang ada 

ketika observasi antara lain adalah letak geografis desa, kondisi sosial 

dan budaya dan berbagai kondisi baik itu ekonomi, pendidikan serta 

gaya hidup masyarakat desa dan buruh migran yang ada di Desa Tracap 

Kaliwiro dan Desa Kadipaten Selomerto Kabupaten Wonosobo. 

b. Subyek dan Lokasi  

Subyek dari penelitian ini adalah warga desa baik itu perangkat desa, 

pemuda desa setempat dan juga mantan buruh migran yang ada di desa. 

Lokasi penelitian sendiri dilakukan di Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro 

dan Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

anatara lain yaitu : 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara 

langsung oleh peneliti ke dalam obyek lokasi penelitian. Peneliti 

melihat bagaimana realitas yang ada serta mengamati subyek 

penelitian secara langsung terkait dengan variabel penelitian 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Observasi dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana keadaan masyarakat desa serta kegiatan  

yang dilakukan mantan buruh migran di Desa Tracap Kaliwiro 

dan Desa Kadipaten Selomerto. Selain itu peneliti melakukan 

observasi lapangan terkait dengan perubahan ekonomi, 



  

 

17 
 

pendidikan dan gaya hidup. Observasi lapangan yang dilakukan 

antara lain yaitu mengamati tempat tinggal serta lingkungan 

yang terdapat mantan buruh migran di dalamnya. Beberapa 

temuan ketika observasi diantaranya adalah bagaimana kondisi 

sosial masyarakat desa dan buruh migran, serta hubungan yang 

ada antara buruh migran dan masyarakat desa. Hubungan 

tersebut meliputi pengaruh buruh migran dalam kehidupan 

masyarakat desa baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi dan 

gaya hidup masyarakat desa. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian. Cara kerja dari wawancara adalah peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Pertanyaan 

tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan yang yang 

peneliti inginkan. Wawancara dilakukan di Desa Tracap, 

Kecamatan Kaliwiro dan Desa Kadipaten, Kecamatan 

Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Subyek yang dipilih 

diwawancarai berjumlah 14 orang, termasuk 8 buruh migran 

yang ada di Desa Tracap dan Desa Kadipaten. Buruh migran 

yang dipilih berdasarkan data yang ada di desa  terdiri dari  IF, 

BI, HA, AF, FA, WA, AT, SP, MS, SH, AH, TH, BE dan DH. 

Wawancara yang dilakukan dengan mantan buruh migran 

bertujuan untuk menggali data bagaimana kondisi ekonomi, 
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pendidikan dan gaya hidup buruh migran, sedangkan sisa 

informan yang ada bertujuan untuk menggali informasi termasuk 

kondisi sosial serta anggapan mengenai adanya buruh migran di 

masing-masing desa. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mendapatkan gambar maupun video secara langsung. Gambar 

dan video tersebut diharapkan dapat menambah cadangan data 

yang dapat membuktikan realitas terhadap subyek penelitian. 

Dokumentasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi 

lingkungan penelitian melalui foto-foto yang dapat diambil. 

Dokumentasi tersebut juga berisi mengenai kegiatan yang 

dilakukan organisasi buruh migran teramasuk adanya koperasi 

dan paud. Tidak lupa peneliti juga menambahkan foto rumah 

yang dimiliki oleh buruh migran. 

4. Teknik Analisis Data 

Menurut hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode/tanda 

dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan 

berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.
33

 Adapun 

langkah-langkah analisis data menurut Miles & Huberman 

(1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

                                                           
33

Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitati Teori dan Praktik”, ( Jakarta : Bumi 

Aksara,2016)  hlm. 209 
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menganalisis data penelitian kualitati, yaitu (1) reduksi data 

(data reduction) (2) paparan data (data display) dan (3) 

penarikan kesimpulan dan veriikasi (conclusion 

drawing/verivying).
34

 Data yang telah dikumpulkan kemudian 

akan dikategorikan berdasarkan subjek penelitian mengenai 

perubahan sosial mengenai bidang pendidikan, ekonomi dan 

gaya hidup pada masyarakat karena adanya buruh migran di 

Desa Tracap Kaliwiro dan Desa Kadipaten Selomerto di 

Kabupaten Wonosobo. Kemudian data yang sudah ada dipilah 

dan kemudian disajikan berdasarkan kategori mengenai 

perubahan masyarakat desa terkait bidang pendidikan, ekonomi 

dan gaya hidup dengan adanya buruh migran. Setelah semuanya 

dilakukan, kemudian menggunakan teori kita melakukan analisis 

dan menarik kesimpulan bahwa buruh migran dapat berpengaruh 

terhadap masyarakat desa, yang kemudian diharapkan dapat 

memecahkan masalah terkait penelitian yang dilakukan. 

H. Sistematika Penulisan 

Penulis melakukan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk 

mempermudah untuk memahami penulisan ini, sistematika pembahasannya 

sebagai berikut : 

Bab Pertama  Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustakan, kerangka teori  dan 

                                                           
34
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metode penelitian. Bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum 

mengenai penelitian.  

Bab Kedua Setting Lokasi Penelitian berisi tentang kondisi umum penelitian , 

kondisi demografi, kondisi sosial agama, serta profil informan  

Bab Ketiga Perbedaan Masyarakat Desa dengan adanya Buruh Migran, berisi 

tentang temuan di lapangan bagaimana perbedaan yang ada antara desa 

dengan adanya buruh migran. 

Bab Empat Perubahan Masyarakat Desa dengan adanya Buruh Migran, berisi 

tentang temuan lapangan yang dianalisis menggunakan teori yang digunakan  

Bab Kelima Penutup berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang akan 

diberikan terkait dengan pemberdayaan mantan buruh migran 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat akibat adanya buruh 

migran memiliki implikasi positif maupun negatif. Perubahan yang ditunjukan 

akibat adanya buruh migran cukup beragam. Mulai dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi yang semakin meningkat , sampai dengan kemunculan kebiasaan baru di 

kalangan masyarakat. Perubahan tersebut terjadi juga karena adanya peran serta 

yang ditunjukan masyarakat dan buruh migran itu sendiri. Sehingga perubahan 

tersebut dapat direncanakan melalui beberapa tindakan yang ada. 

Penelitian ini melihat bagaimana perubahan yang terjadi akibat adanya 

buruh migran bagi masyarakat. Secara garis besar penelitian ini ingin mencari 

bagaiamana perubahan masyarakat pada bidang ekonomi, pendidikan serta gaya 

hidup akibat adanya buruh migran. Pengaruh buruh migran terhadap kemajuan 

dari masing-masing desa menjadi hal yang utama ingin dicari. Namun pada 

dasarnya penelitian ini ingin mencari bagaimana perbedaan maupun persamaan 

dari kedua desa yang ada. Maka dari itu berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, penelitian ini menemukan beberapa hal yang terkait mengenai 

perubahan masyarakat desa akibat adanya buruh migran. 

Pertama, perubahan masyarakat di Desa Kadipaten dan di Desa Tracap 

memiliki perbedaan tersendiri terhadap pengaruh buruh migran di bidang 

ekonomi. Pada bidang ekonomi , masyarakat di Desa Tracap cukup banyak 
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terpengaruh dengan adanya buruh migran. Adanya organisasi “Serikat Buruh 

Migran” merupakan salah satu perkembangan ekonomi masyarakat cukup 

meningkat walaupun sebagian besar pengaruh tersebut lebih terasa bagi keluarga 

dekat buruh migran itu sendiri. Namun dengan adanya organisasi tersebut 

membuat peran buruh migran bagi perkembangan ekonomi desa cukup besar. 

Berbeda dengan perkembangan ekonomi masyarakat pada Desa 

Kadipaten. Buruh migran yang berada di desa ini kurang berkontribusi terhadap 

perekonomian desa. Kebanyakan dari buruh migran di Desa Kadipaten secara 

subsisten mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri, walaupun sama halnya 

terdapat organisasi para buruh migran di Desa Kadipaten, namun jarang 

mengadakan kegiatan. Karena pada dasarnya buruh migran di Desa Kadipaten 

masih menetap lama di luar negeri. Jadi secara garis besar, buruh migran di Desa 

Kadipaten tidak mempengaruhi ekonomi masyarakat desa.  

Kedua, Perubahan Pendidikan di Desa Kadipaten dan Desa Tracap Juga 

kembali memiliki perbedaan diantara keduanya. Desa Tracap sendiri pada 

awalnya memiliki masyarakat yang kurang peduli terkait dengan pendidikan. 

buruh migran di Desa Tracap menjadi salah satu pelopor berkembangnya 

pendidikan terhadap masyarakat. Karena melihat anak-anak dari buruh migran 

banyak mengenyam pendidikan yang tinggi, kemudian masyarakat di Desa Tracap 

terpengaruh akan hal itu. Mulai dari hal tersebut, sampai saat ini masyarakat di 

Desa Tracap mulai peduli terhadap pendidikan, sedangkan peran buruh migran di 

Desa Kadipaten terhadap Pendidikan masih sangat sedikit. Justru dari banyak 

anak buruh migran di Desa Kadipaten, mereka banyak bermasalah terkait dengan 
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pendidikan. Jadi peran buruh migran terhadap bidang pendidikan di Desa 

Kadipaten masih sangat sedikit dan terbilang tidak ada. 

 Ketiga, Desa Kadipaten dan Desa Tracap memiliki persamaan dalam hal 

pengaruh buruh migran terhadap gaya hidup masyarakat desa. Buruh migran yang 

ada di antara dua desa tersebut tidak terlalu mempengaruhi masyarakat desa yang 

ada. Kebiasaan yang dibawa buruh migran baik dari cara berpakaian sampai 

dengan logat berbicara semuanya tidak mempengaruhi masyarakat desa. Karena 

pada dasarnya kebiasaan baru yang ditunjukan buruh migran akan hilang seiring 

berjalanya waktu. Buruh migran yang kembali ke desa asal lama kelamaan akan 

kembali beradaptasi dengan budaya yang ada di masyarakat. Namun ada sedikit 

perbedaan antara Desa Kadipaten dan Desa Tracap mengenai gaya hidup 

masyarakat yang timbul akibat adanya buruh migran. Desa Tracap Khusunya, 

masyarakat desa tersebut terpengaruh terhadap penggunanaan alat elektronik yang 

digunakan buruh migran. Alat elektronik yang digunakan oleh buruh migran yaitu 

alat –alat rumah tangga. 

B. Saran 

Masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait adanya buruh 

migran. Memang secara nyata, buruh migran merupakan salah satu penyumbang 

devisa terbanyak bagi negara. Namun yang terjadi, buruh migran bekerja di luar 

negeri memiliki tantangan yang besar. Berbagai permasalahan yang muncul dari 

buruh migran terbilang sangat kompleks. Baik itu masalah yang timbul ketika 

mereka berada di luar negeri, ataupun masalah domestik yang sering kali terjadi. 
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Hal tersebut yang juga perlu diperhatikan bagi masyarakat yang ingin menjadi 

buruh migran. 

Peran pemerintah terhadap buruh migran juga harus lebih ditingkatkan. 

Baik itu kepada buruh migran yang masih aktif maupun bagi mantan buruh 

migran. Kebijakan yang dibuat bagi buruh migran seharusnya lebih 

mementingkan keselamatan bagi mereka. Terlebih peran buruh migran dalam 

meningkatkan ekonomi juga menjadi hal yang penting. Namun seharusnya  

pemerintah juga harus lebih selektif  dalam memberangkatkan para pekerja luar 

negeri, selain itu  pemerintah juga sebaiknya melakukan kegiatan yang pro aktif 

bagi mantan buruh migran. Karena kegiatan yang berbasis dari buruh migran 

dapat juga dimanfaatkan bagi perkembangan domestik suatu desa. 
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