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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
MOTTO: 
 

 Kekayaan dan perhiasan hanyalah kenikmatan hidup duniawi, sedangkan kebahagiaan di 
akhirat dapat dicapai dengan taqwa. 

 
 Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa 

memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) ALLAH. Sesunghnya Dia 
tidak menyukai orang-orang yang zalim (surat Asy Syura ayat 40). 
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SARI 

Ana Susanti. 2005. Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap Dan Perilaku 
Keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi 
Kasus di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Jurusan Hukum Dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Drs. Suyahmo, 
M.Si,  Puji Lestari, S.Pd, M.Si. 
 
Kata kunci : Dampak Perubahan Ekonomi, Sikap dan Perilaku Keluarga TKI. 
 
Dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku keluarga TKI yaitu 
berubahnya sikap dan perilaku keluarga TKI dalam kehidupan bermasyarakat yang 
kebanyakan orang setelah mereka mempunyai uang yang banyak mereka akan 
bersikap sedikit sombong mungkin dengan cara memamerkan hasil yang didapat 
selama salah satu anggota keluarganya bekerja menjadi TKI. Banyak warga desa 
Klaling yang menjadi TKI di luar negeri. Sekitar kurang lebih 30 sampai 40 orang 
dari warga desa Klaling yang bekerja sebagai TKI. Ada beberapa hal yang 
menyebabkan mereka bekerja sebagai TKI di luar negeri yaitu: 1) Adanya pengaruh 
lingkungan sekitarnya. Mereka melihat atau mendengar banyak orang yang berubah 
hidupnya atau sukses setelah mereka bekerja sebagai TKI, 2) gaji atau penghasilan 
yang ditawarkan lebih besar dari pada kalau kita bekerja di dalam negeri, walaupun 
disana hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, 3) untuk mencari pekerjaan 
karena didalam negeri mencari pekerjaan sangat sulit apalagi dengan pendidikan yang 
rendah, 4) keinginan untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Walaupun banyak 
berita-berita baik di media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang 
adanya kekerasan atau kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada TKI 
terutama tenaga kerja wanita (TKW) tidak menyurutkan tekad mereka untuk menjadi 
TKI di luar negeri. Namun kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui kegiatan 
penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana 
gambaran ekonomi keluarga TKI sebelum dan sesudah salah satu anggota 
keluarganya menjadi TKI di desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?, (2) 
bagaimana dampak perubahan ekonomi  terhadap sikap dan perilaku keluarga TKI 
dalam kehidupan bermasyarakat di desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten 
Kudus?. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perubahan ekonomi keluarga 
TKI sebelum dan sesudah salah satu anggota keluarganya menjadi TKI, (2) 
mengetahui seberapa besar dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku 
keluarga TKI di desa Klaling Kecamatan Jekulo kabupaten Kudus. Informasi 
penelitian ini adalah masyarakat desa Klaling yang salah satu anggota keluarganya 
menjadi TKI dan tetangga sekitar rumah dari keluarga TKI tersebut, dengan jumlah 
keseluruhan yaitu sekitar 10 responden ditambah 2 orang dari perangkat desa Klaling 
Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan 



dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan 
dianalisis dengan teknik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi atau pendapatan 
keluarga yang jauh lebih baik bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari. Mereka lebih memperhatikan gizi makanan, kesehatan anggota 
keluarganya bahkan ada yang setiap bulan memeriksakan kesehatan keluarganya ke 
dokter/ RS/ puskesmas, lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya, kualitas 
suatu barang yang dikonsumsi dan juga lebih memperhatikan kebersihan rumah dan 
lingkungan sekitarnya. Selain itu perubahan hidup yang dialami oleh keluarga TKI 
sering ditandai dengan membeli sepeda motor, membangun rumah yang bagus, 
membeli tanah, memakai perhiasan yang banyak dan lain sebagainya. Dan mereka 
membeli suatu barang karena didorong oleh dua hal yaitu karena memang mereka 
membutuhkan barang tersebut atau hanya sekedar menunjukkan eksistensi dirinya 
bahwa dirinya punya uang banyak. Hal itu sering menimbulkan iri bagi orang yang 
tidak senang melihat mereka sukses atau sebaliknya dapat menimbulkan 
kesombongan atau sikap yang kurang bersahabat dengan tetangga sekitarnya. Selain 
itu dengan peningkatan ekonomi keluarga juga dapat mengakibatkan budaya 
konsumsi yang berlebihan. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan 
penghasilan keluarga TKI dapat berdampak terhadap sikap dan perilaku keluarga TKI 
dalam kehidupan bermasyarakat baik itu positif maupun negatif. 

Saran dalam penelitian ini, bagi keluarga TKI diharapkan bersikap dan 
berperilaku sewajarnya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dengan 
tetangga atau masyarakat sekitarnya dan bagi wanita yang bekarja diharapkan tidak 
melupakan kodratnya sebagai wanita. Dan bagi pihak pemerintah agar lebih 
memperhatikan rakyat kecil dan masalah peluang kerja karena dari tahun ke tahun 
pengangguran semakin banyak dan dapat membuat kebijakan yang menguntungkan 
semua pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Masalah peluang kerja merupakan masalah yang sangat menarik 

untuk dibicarakan. Pencari kerja semakin bertambah dari waktu ke waktu 

sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia sangat kurang, sehingga jumlah 

pengangguran di Indonesia semakin banyak. Pengangguran di Indonesia 

semakin banyak ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang 

mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh karyawan-

karyawan perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Hal 

ini mengakibatkan orang-orang yang terkena PHK kehilangan pekerjaannya 

sehingga mereka tidak dapat lagi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. 

Menurut data terakhir yang dipublikasikan Departemen Tenaga Kerja 

terdapat 36 juta angkatan kerja yang menganggur tahun 1998. Dalam angka 

ini termasuk mereka yang tidak bekerja secara penuh atau mereka yang 

bekerja kurang dari 35 jam perminggu (Hamid,2000:19). Untuk mencari 

pekerjaan dirasakan sangat sulit. Untuk mengurangi jumlah pengangguran 

yang semakin meningkat pemerintah membuka kesempatan bagi warga 

negaranya untuk bekerja di luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai TKI, 

yaitu Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang 

melakukan kegiatan di bidang ekonomi, sosial, keilmuan, olah raga 

professional serta mengikuti praktika di luar negeri baik darat, laut, udara 
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dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja (Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No:02/Men/1999). 

Di desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, kondisi 

perekonomian sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian 

sehingga banyak yang berprofesi sebagai petani. Selain itu ada juga yang 

berprofesi sebagai guru, karyawan-karyawan pabrik dan wiraswasta. 

Generasi muda di desa Klaling ini sebagian besar tidak mau kalau harus 

bertani karena pekerjaan sebagai petani dirasakan berat dan hasilnya pun 

hanya cukup untuk satu kali panen itu saja. Terkadang malah hasil panen 

dirasakan kurang karena panen gagal yang disebabkan hama, hujan terus 

menerus sehingga tanamannya tergenang air. 

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dirasakan kurang mencukupi, 

mereka berusaha mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar agar 

kebutuhan hidupnya tercukupi dan di desa kurang menjamin akan 

terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin lama semakin kompleks. Salah 

saru cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah 

dengan jalan menjadi TKI. 

Sejak adanya informasi tentang peluang kerja di luar negeri dengan 

gaji yang besar dibangdingkan dengan di dalam negeri dan orang-orang yang 

telah berhasil setelah bekerja di luar negeri, banyak orang-orang dari 

masyarakat desa Klaling tertarik untuk menjadi TKI baik itu laki-laki 

maupun perempuan, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum 

berkeluarga. Sekitar 30 sampai 40 orang dari warga desa Klaling yang 
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menjadi TKI di luar negeri. Negara yang sering dijadikan tujuan mereka 

bekerja adalah negara Malaysia, Arab Saudi dan Korea. Mereka terpaksa 

harus meninggalkan keluarganya demi untuk mencari nafkah dan 

memperbaiki kehidupan yang lebih baik cukup sandang, pangan, papan 

bahkan mungkin lebih dari itu. Karena mereka merasakan mencari pekerjaan 

di dalam negeri dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dirasakan sangat sulit apalagi kalau yang berpendidikan rendah. 

Hal inilah yang menjadikan mereka untuk bekerja di negeri orang jauh dari 

keluarga. Walaupun banyak berita-berita baik di televisi, radio maupun di 

surat kabar memuat tentang berbagai tindak kekerasan, penganiayaan, dan 

kekejaman-kekejaman lain yang dialami oleh TKI terutama TKW yang 

bekerja di luar negeri namun hal tersebut tidak menyurutkan minat mereka 

untuk bekerja di luar negeri karena gaji yang dijanjikan lebih besar 

dibandingkan dengan gaji yang diberikan di dalam negeri. Dengan gaji 

tersebut mereka dapat merubah kehidupannya kearah yang lebih baik. 

Dari pengamatan sekilas, sebelum mereka menjadi TKI di luar negeri 

kehidupan ekonominya biasa-biasa saja tidak ada yang mencolok atau dapat 

dikatakan hidup mereka sederhana. Hal ini dapat dilihat dari bentuk 

rumahnya yang sederhana, tidak punya kendaraan bermotor, makan 

seadanya. Tapi setelah menjadi TKI gaya hidupnya berubah, rumah yang 

dulunya sederhana sekarang dibangun menjadi bagus bahkan lengkap dengan 

perabotannya dan mereka mampu membeli sepada motor baru. Hal tersebut 

menunjukkan adanya perilaku yang berubah sebelum menjadi TKI dan 
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setelah menjadi TKI. Dan terkadang perubahan itu sangat mencolok setelah 

pulang dari luar negeri menjadi TKI dan hidupnya menjadi glamor(hidup 

mewah), terkadang acuh dengan orang lain. 

Adanya perubahan ekonomi keluarga TKI tersebut juga menimbulkan 

perubahan sikap dan perilakunya yang pada gilirannya berdampak pada 

kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menarik peneliti utnuk melakukan 

penelitian. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan Bermasyarakat: Studi Kasus 

di Desa Klaling Jekulo- Kudus. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji adalah 

sebagai berikut: 

1.2.1.  Bagaimana gambaran perubahan ekonomi keluarga TKI di desa 

Klaling kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebelum dan sesudah 

menjadi TKI? 

1.2.2. Seberapa besar dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan 

perilaku keluarga TKI di Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus dalam kehidupan bermasyarakat?    
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1.3. Batasan Operasional 

1.3.1. Dampak 

      Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, dampak adalah 

pengaruh kuat yang  dapat mendatangkan suatu akibat baik itu akibat 

buruk maupun akibat baik. 

1.3.2. Perubahan Ekonomi Keluarga TKI 

       Perubahan ekonomi yang dimaksud disini adalah perubahan 

ekonomi keluarga kearah yang lebih baik. Perubahan kearah yang lebih 

baik dapat diartikan sebagai perubahan dalam arti progress yaitu 

perubahan yang menjadi satu kemajuan bagi masyarakat. Kemudahan-

kemudahan akan dapat diperoleh masyarakat lewat perubahan-perubahan 

yang terjadi. Misalnya dengan penigkatan pendapatan sehingga 

kebutuhan keluarga dapat terpenuhi 

1.3.3. Sikap dan Perilaku Keluarga TKI 

       Sikap  merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang 

mengenai objek atau situasi yang ajeg, yang disertai adanya perasaan 

tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat 

respon atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya 

(Walgito,1991:109).Sedangkan Perilaku merupakan tanggapan atau 

reaksi dari individu, tidak saja yang bersifat badaniah tetapi juga berupa 

ucapan. 

      Sikap dan perilaku yang dimaksud disini adalah  sikap dan perilaku 

keluarga TKI dalam kehidupan bermasyarakat yaitu bagaimana keluarga 
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TKI itu merespon, memberi tanggapan tentang sesuatu hal baik itu 

berupa ucapan atau tindakan dalam kehidupannya sehari-hari. 

1.3.3. Kehidupan Bermasyarakat 

         Pada hakekatnya manusia adalah mahluk individu dan mahluk 

sosial. Sebagai mahluk sosial manusia harus hidup bersama dalam 

berbagai kelompok yang terorganisasi yang kita sebut sebagai 

masyarakat. Hidup bermasyarakat adalah syarat mutlak bagi manusia 

supaya ia dapat menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya yakni 

sebagai human being, orang atau oknum. Hidup bermasyarakat adalah 

demikian pentingnya bagi manusia hingga ia tak dapat mungkin berpisah 

padanya. Manusia baru menjadi manusia yang sebenarnya jika ia hidup 

bersama dengan manusia lainnya (Nasution,1979:11). 

1.3.5 Keluarga TKI 

       Keluarga TKI yang dimaksud adalah bagian masyarakat yang 

terdiri dari suami, istri, ayah, ibu dan anak-anak dan juga orang lain yang 

menjadi anggota keluarga dan salah seorang atau lebih anggota 

keluarganya bekerja di luar negeri. 

1.3.6  TKI 

       Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang 

melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu 

tertentu dan memperoleh izin dari Departemen Tenaga Kerja 

(Manulung,2001:35). 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian adalah untuk 

mengetahui: 

1.4.1. Gambaran perubahan ekonomi keluarga TKI di Desa Klaling 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebelum dan sesudah menjadi 

TKI. 

1.4.2. Besarnya dampak perubahan ekonomi keluarga TKI di Desa Klaling 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam kehidupan sosial 

masyarakat. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1.   Secara Akademis 

  Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat dijadikan sebagai wacana 

bagi  peneliti ini yang akan melakukan penelitian dalam lingkup studi 

sosial khususnya di bidang sosial ekonomi. 

Secara akademis pula hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan 

dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial. 

1.5.2.   Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan di bidang 

ketenagakerjaan. 
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1.5.3.   Bagi Desa 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat dijadikan bahan 

evaluasi terhadap proses pengurusan ketenagakerjaan yang selama ini 

sudah dilaksanakan. 

1.5.4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wahana untuk 

mengubah pola pemikiran serta pemahaman tentang pentingnya 

sumber daya manusia khususnya angkatan kerja agar terfokusnya 

pada usaha mandiri di lingkungan lokal. 

1.5.5. Bagi Keluarga TKI 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat dipakai sebagai 

pendorong bagi keluarga TKI untuk lebih berhati-hati dalam 

mengelola pendapatan yang diperoleh anggota keluarganya yang 

menjadi TKI sehingga bermanfaat bagi kepentingan meningkatnya 

ekonomi keluarga.  

1.6. SISTEMATIKA SKRIPSI 

1.6.1. Bagian pendahuluan skripsi berisi halaman judul, abstrak, pengarahan, 

motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 

1.6.2. Bagian isi skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari: 

BAB I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan operasional, tujuan, kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II: Landasan Teori berisi tentang pengertian perubahan, ekonomi  

keluarga, sikap dan perilaku, kehidupan bermasyarakat, dampak 

perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku keluarga TKI. 

BAB III: Metode Penelitian berisi tentang dasar penelitian, fokus 

penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

objektifitas data dan metode analisis data. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang hasil 

penelitian dan  pembahasan hasil penelitian. 

BAB V: Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 

1.6.3. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Perubahan 

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. 

Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, 

norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan kemasyarakatan, 

lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial, 

ekonomi dan lain sebagainya. 

Perubahan dalam masyarakat dapat berbentuk sebagai suatu 

kemajuan (progress) dan dapat pula berupa suatu kemunduran (regress). 

Perubahan dalam arti regress adalah perubahan yang menjadi suatu 

kemunduran bagi masyarakat. Perubahan dalam arti ini dapat menyebabkan 

manusia menjadi frustasi bahkan apatis. Dan tidak jarang masyarakat dapat 

mengalami anomie yaitu masyarakat tidak mempunyai pola pegangan 

terhadap nilai-nilai kehidupan. Sedangkan perubahan dalam arti progress 

adalah perubahan yang menjadi kemajuan masyarakat. Kemudahan-

kemudahan akan diperoleh masyarakat lewat perubahan yang terjadi. 

Proses perubahan masyarakat terjadi karena manusia ialah mahluk 

yang berfikir dan bekerja. Manusia disamping itu selalu berusaha untuk 

memperbaiki nasibnya dan sekurang-kurangnya berusaha mempertahankan 

hidupnya. Dalam keadaan demikian, terjadilah sebab-sebab perubahan yaitu: 

a. Inovasi (penemuan baru/pembaharuan) 
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b. Invensi (penemuan baru) 

c. Adaptasi (penyesuaian secara sosial dan budaya) 

d. Adopsi (penggunaan dari penemuan baru/teknologi) 

(Asrtid,1996:165) 

Kecuali itu orang juga berpendapat bahwa perubahan masyarakat 

terjadi karena keinginan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 

sekelilingnya atau disebabkan oleh ekologi, dimana dianggap bahwa 

persoalan perubahan masyarakat adalah hasil interaksi banyak faktor. Karena 

interaksi terjadi di segala bidang, dengan sendirinya bukan saja perubahan 

terjadi dalam bidang sosial budaya akan tetapi juga dalam bidang ekonomi 

(Astrid,1996:166), 

Susanto (1996:166) disebutkan sebab utama dari perubahan 

masyarakat adalah:   

a. Keadaan geografis tempat pengelompokan sosial 

b. Keadaan biofisik kelompok 

Sebagai faktor biologi faktor perubahan masyarakat dapat disebut 

makanan bergizi, yang bisa menentukan kemajuan atau kemunduran. 

Biasanya orang akan lebih rajin berfikir bila makan makanan bergizi 

dengan kemampuan akan mengadakan kemajuan semaksimal mungkin. 

c. Kebudayaan 

Faktor kebudayaan dengan semua tradisinya kadang-kadang bisa 

menyebabkan bahwa orang tidak mau/tidak berani mengadakan kemajuan 
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karena bertentangan dengan kebudayaan dan selanjutnya mereka tidak 

dapat melihat manfaat dari pengadaan perubahan. 

d. Sifat anomi manusia  

Sifat anomi (menjauhkan diri dari masyarakat), bisa juga menjadi 

sebab mengapa perubahan masyarakat sukar dijadikan kemajuan, yaitu 

keinginan untuk melakukan semuanya sendiri. 

(Astrid,1996:166) 

2.2. Ekonomi Keluarga 

Sering dikemukakan oleh banyak pihak bahwa manusia adalah 

makluk yang ingin merubah hidupnya. Manusia sebagai makluk ekonomi 

berarti manusia berupaya memenuhi kebutuhan yang bersifat materi dan 

langkah-langkah yang mungkin diambil untuk memenuhinya. 

(Sondang,2000) 

Berhubungan dengan fungsi penyelenggaraan kebutuhan keluarga 

maka orang tua diwajibkan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya 

agar supaya setiap anggota keluarga dapat cukup makan, minum, cukup 

pakaian serta tempat tinggal. 

Dalam kehidupan keluarga bapak sebagai kepala keluarga dan 

sebagai pemegang kekuasaan mempunyai peranan penting dalam usaha 

pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Tapi tak jarang dengan semakin 

majunya peradaban manusia banyak kaum wanita (ibu) juga berkesempatan 

untuk memegang peranan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga. 



 

 13

Jadi dalam kehidupan keluarga tanggung jawab terhadap ekonomi 

tidak hanya tergantung kepada bapak saja selaku kepala rumah tangga tapi 

wanita (ibu) dapat ikut berperan serta dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan keluarga. 

Perubahan  dalam struktur keluarga: 

a.  Berkurangnya kontrol terhadap ikatan perkawinan 

 Ikatan perkawinan sekarang adalah lebih ekonomis diantara pria 

dan wanita. Orang-orang tidak ketat lagi dikontrol oleh orang tuanya dan 

bentuk-bentuk lainnya dari tekanan-tekanan sosial apabila mereka tidak 

kawin. Tekanan yang kelihatannya khusus bagi kaum wanita adalah 

istilah “perawan tua” tidak lagi dipakai dalam keluarga dan lenyap dari 

pandangan yang menjijikkan. Wanita telah memperoleh status legal yang 

baru, status politis yang baru, yang mengurangi diskriminasi antara laki-

laki dan wanita (Khairuddin,2002:85). 

b. Perubahan peran wanita dalam ekonomi 

Meningkatnya kadar kebebasan ekonomi yang diperoleh wanita 

menjadikan ciri baru dalam suatu ikatan perkawinan. Mereka tentu saja 

masih jauh dari status ekonomi untuk mengimbangi status ekonomi pria. 

Tingkat ekonomi yang dicapai benar-benar mempunyai akibat yang 

penting. Terutama wanita muda yang tidak mempunyai alternatif untuk 

kawin lebih dahulu untuk tergantung kepada orang tuanya. Sekarang 

mereka dapat mencari kehidupannya sendiri dan langsung menikmati 

kebebasan yang mempengaruhi sikap mereka secara keseluruhan, 
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memberi kekuatan yang lebih kepada mereka untuk memilih apabila 

mereka hendak akan menikah dan lagi untuk memutuskan bentuk-bentuk 

kehidupan mereka sendiri (Khairuddin,2002:85). 

c.  Berkurangnya pengawasan terhadap bidang agama 

Perkawinan dewasa ini pada pokoknya telah menjadi suatu 

perjanjian umum, walaupun sering diatur dan diurus oleh pejabat agama. 

Sekarang banyak orang atau pasangan yang menikah dengan keyakinan 

yang berbeda. Padahal hukum di Indonesia tidak memperbolehkan kawin 

beda agama karena disamping melanggar aturan agama juga kemudian 

hari akan mendatangkan kesulitan apabila terjadi perceraian. Mereka 

seakan-akan mengabaikan hukum yang berlaku. 

2.3.  Sikap dan Perilaku 

Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai 

objek atau situasi yang relatif ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu 

dan memberikan dasar keyakinan orang tersebut untuk membuat respon 

atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya (Bimo 

Walgito,1991:109). 

Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak 

pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan. Dengan mengetahui 

sikap seseorang dapat menduga bagaimana respon atau perilaku yang akan 

diambil oleh orang yang bersangkutan terhadap sesuatu masalah atau 

keadaan yang dihadapkan kepadanya. Jadi dengan mengetahui sikap 
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seseorang, orang akan mendapatkan gambaran kemungkinan yang timbul 

dari orang yang bersangkutan (Bimo Walgito,1991:105). 

Ciri-ciri sikap adalah sebagai berkut: 

a. Selalu menggambarkan hubungan antara subyek dengan obyek. Tidak 

ada sikap yang tanpa obyek. Obyek ini bisa berupa benda, orang, 

ideologi, nilai-nilai sosial, lembaga masyarakat dan sebagainya. 

b. Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari dan dibentuk berdasarkan 

pengalaman dan latihan. 

c. Sikap tidak berubah-ubah, meskipun relatif sulit berubah. 

d. Sikap tidak menghilang walau kebutuhan sudah terpenuhi. 

e. Sikap tidak hanya satu macam saja, melainkan sangat beragam sesuai 

obyek yang menjadi pusat perhatiannya. 

f. Ada faktor motivasi dan perasaan. 

(Bimo Walgito,1991:180) 

Kredi dan Crutchfiel(1954) dalam Walgito menyatakan bahwa ada 

kaitan antara sikap dan perilaku. Perilaku seseorang akan diwarnai atau 

dilatar belakangi oleh sikap yang ada pada seseorang yang bersangkutan. 

Skinner(1976) dalam Bimo Walgito membedakan perilaku menjadi: 

a. Perilaku alami, dibawa sejak orang itu dilahirkan yaitu berupa refleks-

refleks dan insting-insting. Perilaku yang refleksi merupakan perilaku 

yang terjadi sebagai reaksi spontan terhadap stimulus yang mengenai 

orang tersebut. 
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b. Perilaku operan, yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku operan 

ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. 

Tiga kompenen yang membentuk struktur sikap: 

a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan yaitu hal-hal yang 

berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek 

sikap. 

b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. 

Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang 

merupakan hal yang negatif. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. 

Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar 

kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap 

objek sikap (Bimo Walgito,1991:110). 

Sikap dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor: 

a. Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang 

yang bersangkutan sendiri seperti selektifitas. Kita tidak dapat 

menangkap seluruh rangsang dari luar menurut persepsi kita, oleh karena 

itu kita harus memilih rangsang-rangsang mana yang akan kita dekati dan 

mana yang harus kita jauhi. Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan 

kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita. Karena harus memilih 
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inilah kita menyusun sikap positif terhadap satu hal yang membentuk 

sikap negatif terhadap hal-hal yang lain. 

b. Faktor ekstern adalah pembentukan sikap yang ditentukan oleh faktor-

fakotr yang berada diluar yaitu: 

1. Sikap obyek yang dijadikan sasaran sikap 

2. Kewibawaan orang yang mengemukakan suatu sikap 

3. Sikap orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut 

4. Media komunikasi yang digunakan alam menyampaikan sikap 

(Gadner,1996:57). 

Bagan sikap dan perilaku 

 

 

   

 

 

    

 

 

(Azwar,2005:8) 

 

2.4.  Kehidupan Bermasyarakat 

Pada hakekatnya manusia adalah makluk individu dan makluk sosial. 

Sebagai manusia kita harus hidup berdampingan bersama dengan orang lain. 

Stimuli (individu, 
situasi, kelompok 
sosial,dan objek 
sikap lainnya) 

Sikap 

Afek 

Perilaku 

-Respons syaraf 
simpatetik 
-Pernyataan lisan tentang 
afek 

-Respons perseptual 
-Pernyataan lisan tentang  
keyakinan 

-Tindakan yang tampak 
-Pernyataan lisan 
mengenai perilaku 
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Hidup bersama dalam berbagai kelompok yang terorganisasi yang sering kita 

sebut sebagai masyarakat. Hidup bersama, bermasyarakat adalah demikian 

penting bagi manusia hingga ia tidak dapat mungkin berpisah padanya. 

Manusia baru akan menjadi manusia yang sebenarnya jika ia hidup bersama 

dengan manusia lainnya (Nasution,1979:11). 

Sejak lahir manusia mempunyai keinginan pokok: 

a.   Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya (yaitu 

masyarakat) 

b.   Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya 

(Soekanto,2001:124) 

Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan 

sesama. Hubungan yang berkesinambungan akan menghasilkan pola 

pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Interaksi sosial 

merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi 

sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis menyangkut 

hubungan antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, 

maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia. Dalam 

suatu interaksi sosial tidak akan mungkin akan terjadi apabila tidak 

memenuhi dua syarat, yaitu: 

c. Adanya kontak sosial 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu: 

1. Antara orang-perorangan, misalnya apabila anak kecil mempelajari 

kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. 
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2. Antara orang-perorang dengan suatu kelompok manusia, misalnya 

apabila seseorang merasakan bahwa perbuatannya berlawanan dengan 

norma-norma dalam masyarakat.  

3. Antara suatu kelompok dengan kelompok manusia lain, misalnya dua 

buah partai politik mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai 

politik ketiga dalam pemilihan umum (Soekanto,2001:71) 

d.   Adanya komunikasi 

Arti penting dari komunikasi adalah bahwa seseorang 

memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud 

pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa 

yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dengan adanya komunikasi, 

sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang-

perorangan dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-

orang lain. 

Komunikasi juga memungkinkan adanya kerja sama antara orang-

perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia dan memang 

komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya kerja sama. Akan 

tetapi tidak selalu komunikasi menghasilkan kerja sama bahkan suatu 

pertikaian mungkin akan terjadi sebagai akibat salah faham atau karena 

masing-masing tidak mau mengalah. 

2.5. Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga 

TKI 
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Setiap orang dalam masyarakat menginginkan adanya suatu 

perubahan atau peningkatan dalam kehidupannya baik itu perubahan di 

bidang ekonomi maupun di bidang sosialnya. Keluarga mempunyai peran 

atau tanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk itu 

mereka harus berusaha keras sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sejak 

adanya informasi tentang peluang untuk menjadi TKI sebagai upaya 

pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, banyak warga 

Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tertarik untuk pergi ke 

luar negeri menjadi TKI karena mereka ingin merubah kehidupannya baik 

sosial maupun ekonomi. 

Perubahan ekonomi tersebut meliputi: 

a. Peningkatan penghasilan atau pendapatan 

Pendapatan atau penghasilan adalah sejumlah uang yang diterima 

dari seseorang  (atau lebih) anggota keluarga dari jerih payahnya ( 

Mulyanto Sumardi,1986:18). 

Membicarakan penghasilan atau pendapatan erat kaitannya dengan 

masalah kemiskinan. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat 

kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya, bagi mereka yang tergolong 

miskin mereka sendiri yang merasakan dan mengalami kehidupan dalam 

kemiskinan tersebut. Kemiskinan akan lebih terasa lagi apabila mereka 

telah membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi 

tingkat kehidupannya. Kemiskinan dilukiskan sebagai kurangnya 

pendapatan atau penghasilan yang didapat dari pekerjaannya untuk 
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memenuhi kebutuhan hidup. Suparlan (1981) dalam Abu Ahmadi 

(1997:326) menyatakan kemiskinan sebagai suatu status tingkat hidup 

yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah 

golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang 

berlaku dalam masyarakat. 

Mulyanto Sumardi (1986:54) membedakan pendapatan menjadi 

tiga bentuk: 

1. Pendapatan berupa uang 

Segala penghasilan yang berupa uang yang biasanya dapat diterima 

sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Sumber-sumber yang utama 

adalah gaji, upah atau jasa yang serupa dari majikan, pendapatan 

bersih dari usaha. 

2. Pendapatan berupa barang 

Segala penghasilan yang bersifat reguler dan biasa tetapi tidak selalu 

berbentuk balas jasa akan diterimakan dalam bentuk barang. 

3. Lain-lain pendapatan barang dan uang 

Lain-lain penerimaan barang dan uang meliputi segala penerimaan 

yang bersifat transfer, redistribusi dan biasanya membawa perubahan 

dalam keuangan rumah tangga, misalnya hasil undian, warisan, 

penghasilan piutang. 

b. Konsumsi dan gaya hidup 

Konsumsi diartikan sebagai tindakan mengurangi atau 

menghabiskan suatu barang (Ahmadi,1997:321). Konsumsi berhubungan 
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dengan masalah selera, identitas dan gaya hidup. Konsumsi terhadap suatu 

barang menurut Weber([1922] 1978) dalam Damsar(2002:121) merupakan 

gambaran hidup tertentu dari kelompok status tertentu. Tingkat konsumsi 

dalam suatu masyarakat tergantung dari jumlah pendapatan atau jumlah 

penghasilan dan tingkat harga barang kebutuhan. Makin besar jumlah 

pendapatan secara absolute makin besar jumlah konsumsi. Juga demikian 

tingkat harga, makin tinggi tingkat harga suatu barang makin kecil tingkat 

konsumsinya demikian sebaliknya. 

Faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi perilaku konsumsi 

barang dalam suatu masyarakat: 

1. Pengetahuan pembelian tentang seluk beluk kualitas barang terbatas 

2. Pembeli, membeli barang karena hanya ingin meniru orang lain 

3. Ada kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat 

4. Pembeli berlaku ceroboh terhadap jenis barang yang dibelinya. 

c. Penigkatan kesejahteraan 

Hidup sejahtera merupakan hal yang mendasar dan essensial baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Kesejahteraan hidup dalam suatu masyarakat 

diidentikkan dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup baik itu 

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, adanya kenyamanan, 

ketentraman hidup. 

    Setiap keluarga pasti mempunyai cita-cita untuk mewujudkan 

keluarga yang sejahtera. Dalam BKKBN (1996:5) keluarga sejahtera 
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adalah keluarga yang dibentuk berdasrkan atas perkawinan yang syah, 

mampu memenuhi kebutuhan hidup yang spiritual dan materi yang layak, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi 

dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dalam masyarakat dan 

lingkungan. 

Dilihat dari tahapan pencapain tingkat kesejahteraannya maka 

keluarga sejahtera dapat dikelompokkan menjadi lima tahap yaitu: 

1. Keluarga pra-sejahtera 

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

secara minimal, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, ibadah dan 

kesehatan. 

2. Keluarga sejahtera I 

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi memenuhi 

seluruh kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan 

pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dengan 

lingkungan tempat tinggal dan transportasi. 

3. Keluarga sejahtera II 

Yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial 

psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan informasi. 
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4. Keluarga sejahtera III 

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, 

seluruh kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan tetapi 

belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap 

masyarakat seperti memberikan sumbangan dalam bentuk uang 

maupun barang untuk kepentingan masyrakat serta berperan aktif 

dalam organisasi kemasyarakatan. 

5. Keluarga sejahtera III plus 

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, 

kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan pengembangan serta telah pula 

memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi 

masyarakat. 

d. Kualitas kesehatan 

Kesehatan sangat penting bagi kehidupan umat manusia. 

Kesehatan bukan berarti semuanya, tetapi tanpa kesehatan kita tidak dapat 

mencapai apa-apa (health is not everything, but without health we could 

not reach something). 

Setiap orang tidak menginginkan dirinya maupun anggota keluarganya 

sakit. Oleh karena itu kesehatan harus diperhatikan dengan baik. 

Pemeliharaan kesehataan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi 

ekonomi seseorang. Orang yang ekonominya lebih mereka akan 

memperhatikan kesehatan dengan baik, misalnya mereka akan 

memperhatikan kebersihan air yang merupakan kebutuhan vital manusia, 
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pemeliharaan kesehatan badan, pemeliharaan kebersihan lingkungan 

sekitar, gizi makanan dan lain-lain. Dan sebaliknya orang yang 

ekonominya rendah kurang memperhatikan kesehatan, karena untuk itu 

memerlukan uang. 

e. Peran dan status 

Di dalam diri seseorang maupun didalam kelompok masyarakat 

terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang 

mempunyai kedudukan serta peranan yang terpandang. Keinginan tesebut 

dapat terarah pada suatu persamaan derajat dengan kedudukan serta 

peranan pihak lain, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Apabila seseorang 

dihinggapi perasaan bahwa kedudukan dan peranannya sangat rendah, 

maka dia pada umumnya hanya menginginkan kedudukan dan peranan 

yang sederajat dengan orang lain. Selanjutnya orang-orang yang 

mempunyai rasa rendah diri yang tebal, pada umumnya mempunyai 

keinginan yang kuat untuk mengejar kedudukan dan peranan yang 

terpandang dalam masyarakat sebagai kompensasi. Kedudukan dan 

peranan apa yang dikejar, tergantung dari apa yang paling dihargai oleh 

masyarakat pada suatu masa tertentu. 

Kedudukan (status) diartikan sebagai tempat posisi seseorang 

dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang 

secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam 

arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-

kewajibannya. Di dalam masyarakat ada tiga macam kedudukan: 
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1. Ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa 

memperhatikan perbedaan-perbedaan rohani dan kemampuan 

2. Achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha 

sengaja 

3. Assigned status, merupakan kedudukan yang diberikan. Artinya suatu 

kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi 

kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat 

(Soekanto,2001:265). 

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka 

ia menjalankan suatu perannya. 

Peranan yang melakat pada diri seseorang harus diletakkan dengan 

posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang 

menunjukkan tempat pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta 

menjalankan suatu peranan. 

f. Perluasan jaringan sosial 

Jaringan sosial didefinisikan sebagai rangkaian hubungan yang 

khas diantara sejumlah orang dengan sifat tambahan, yang ciri-ciri dari 

hubungan ini sebagai keseluruhan yang digunakan untuk 

menginterpretasikan tingkah laku sosial dari individu-individu yang 

terlibat. Pada tingkat stuktur memperlihatkan bahwa pola atau stuktur 
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hubungan sosial meningkat dan/ atau menghambat perilaku orang untuk 

terlibat dalam bermacam arena kehidupan sosial. 

g. Pendidikan 

Pendidikan secara sadar dan tertib berfungsi merubah, 

mengembangkan sikap, tingkah laku dan nilai sosial budaya kearah yang 

dikehendaki. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang 

kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam 

kehidupannya. Pendidikan mempengaruhi dua hal: 

1.  Pendidikan tinggi memerlukan uang dan motivasi 

2.  Tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang kelas sosial. 

Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Budaya dalam Masyarakat 

Pada umumnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat adalah: 

a. Social evolution 

      Evolusi sosial merupakan perkembangan yang gradual, yaitu adanya 

kerjasama harmonis antara manusia dengan lingkungannya. 

b. Social mobility (gerakan sosial atau mobilitas sosial) 

      Suatu gerakan sosial ialah keinginan akan perubahan yang 

diorganisasi. Sebab dari gerakan sosial ialah penyesuaian diri dengan 

keadaan, yaitu karena didorong oleh keinginan manusia akan hidup 

dalam keadaan yang lebih baik, serta pemanfaatan dari penemuan-

penemuan baru. 

Akibat dari mobilitas ialah adanya respon dan rangsangan baru. 

Bahaya dari mobilitas yang berlangsung terlalu lama ialah perubahan 
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kepribadian yang terlalu parah, ketidakstabilan dalam masyarakat dan 

individu, adanya lebih banyak rangsangan dari pada perubahan nyata, 

yaitu karena perubahan hanya menjadi slogan atau rangsang yang tidak 

diwujudkan (Astrid,1999:172) 

c. Social revolution 

Banyak suatu revolusi sosial pecah, apabila terdapat suatu kegagalan 

dalm evolusi. Tahap evolusi dicapai, karena kebutuhan akan 

perubahan, harapan-harapan akan berubah dirasakan tidak diwujudkan. 

Saat revolusi akhirnya pecah karena ada pihak masyarakat ada dugaan 

akan kelemahan pimpinan. Wilbert E. Moore mengatakan bahwa 

revolusi merupakan kemunduran dan jarang merupakan suatu 

kemajuan masyarakat, apabila banyak terdengar kekecewaan dalam 

masyarakat karena belum terpenuhinya harapan (Astrid,1996:174). 

Faktor-faktor Penghambat Perubahan Sosial Budaya dalam Masyarakat, 

meliputi: 

a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain 

    Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui 

perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain yang 

mungkin akan dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Hal itu juga 

menyebabkan bahwa para warga masyarakat terkungkung pola-pola 

pemikirannya oleh tradisi. 

b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat 
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    Hal ini mungkin disebabkan oleh hidup masyarakat tersebut yang terasing 

dan tertutup atau mungkin karena lama dijajah oleh masyarakat lain. 

c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional 

    Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta 

anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat diubah, menghambat 

jalannya proses perubahan. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah 

apabila masyarakat yang bersangkutan dikuasai oleh golongan konservatif. 

d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau 

vested interests. 

    Dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan pasti akan 

ada sekelompok orang yang menikmati kedudukan 

e. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Memang 

harus diakui kalau tidak mungkin integrasi semua unsur suatu kebudayaan 

bersifat sempurna. Beberapa perkelompokan unsur-unsur tertentu 

mempunyai derajat integrasi tinggi. Maksudnya unsur-unsur luar 

dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi dan menyebabkan 

perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu masyarakat. 

f. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Sikap 

yang demikian banyak dijumpai pada masyarakat yang pernah dijajah oleh 

bangsa-bangsa barat. Mereka sangat mencurigai sesuatu yang berasal dari 

barat, karena tidak pernah bisa merupakan pengalaman-pengalaman pahit 

selama penjajahan. Kebetulan unsur-unsur baru berasal dari barat, maka 
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prasangka kian besar lantaran khawatir bahwa melalui unsur-unsur 

tersebut penjajahan bisa masuk lagi. 

g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap perubahan pada unsur-

unsur kebudayaan rohaniah. Biasanya diartikan sebagai usaha yang 

berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar 

integrasi masyarakat tersebut. 

h. Adat atau kebiasaan 

    Adat atau kebiasaan merupakan pola-poloa perilaku bagi anggota 

masyarakat didalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Apabila 

kemudian ternyata pola-pola perilaku tersebut tidak efektif lagi dalam 

memenuhi kebutuhan pokok, krisis akan muncul. Mungkin adat atau 

kebiasaan yang mencakup bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, 

pembuatan rumah, cara berpakaian tertentu, begitu kokok sehingga sukar 

untuk diubah. 

i. Nilai bahwa hidup ini pada hakekatnya buruk dan tidak mungkin 

diperbaiki. 

Perubahan-perubahan ekonomi maupun sosial yang terjadi juga 

dapat mengkibatkan perubahan terhadap sikap dan perilaku sebuah keluarga 

dalam menjalankan kehidupan kemasyarakatannya. Tidak jarang orang yang 

mempunyai ekonomi yang cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari dan yang mempunyai kedudukan dalam 

masyarakat terkadang bersikap dan berperilaku yang sering kali 

mengakibatkan tetangga disekitarnya menjadi tidak suka. Misalnya mereka 
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bersikap dan berperilaku yang acuh, cuek, sombong dengan tetangganya, hal 

ini mengkibatkan hubungan yang tidak harmonis antar tetangga. Dan sedikit 

sekali orang yang kaya atau orang yang serba berkecukupan bersikap dan 

berperilaku mau memperhatikan tetangganya. 

2.6. Kerangka Berfikir  

Penghasilan atau pendapatan yang cukup atau lebih merupakan 

dambaan setiap orang. Karena dengan penghasilan itu mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun apa jadinya jika 

pendapatan atau penghasilan yang didapat tidak bisa mencukupi kebutuhan 

keluarga sehari-hari. Sedangkan untuk mencari pekerjaan dengan upah atau 

gaji yang lebih baik untuk saat ini sangat sulit. Salah satu cara yang ditempuh 

untuk mendapatkan penghasilan yang lebih adalah dengan jalan menjadi TKI 

(Tenaga Kerja Indonesia), karena gaji atau upah yang didapat sangat 

menjanjikan. Banyak orang yang menjadi TKI mengalami perubahan dalam 

kehidupannya terutama dalam bidang ekonomimya. Dengan penghasilan 

yang lebih mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup kelurganya baik itu 

kebutuhan sandang, pangan dan papan, sehingga kehidupannya jauh lebih 

baik dari sebelumnya. Dengan perubahan yang terjadi sering kali 

mengakibatkan adanya perubahan sikap dan perilaku baik positif maupun 

negatif. 
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Dari keterangan diatas dapat dibuat bagan sebagai berikut: 
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Sikap dan perilaku 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Dasar Penelitian 

Penelitian yang akan diadakan peneliti adalah penelitian yang bersifat 

kualiatif. Penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis. 

Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian: suatu pertanyaan 

sistematis yang berkaitan dengan serangkat proposisi dari data dan diujikan 

kembali secara empiris. 

Kelebihan metode kualitatif antara lain: 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan dengan 

kenyataan ganda 

2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara 

peneliti dengan responden 

3. Metode kualitatif menekankan kepada kepercayaan terhadap apa adanya 

yang dilihat sehingga bersifat netral (Rachman,1992:122) 

4. Tidak membutuhkan  banyak responden. 

Adapun kelemahan dari metode kualitatif antara lain: 

1. Perencanaan dari metode kulitatif bersifat ketat atau kaku sehingga sulit 

untuk diubah, kelemahan ini dapat diatasi dengan perencanaan penelitian 

disusun secara lentur dan terbuka dengan kondisi sebenarnya yang ada di 

lapangan studi. Semuanya tidak dilakukan secara apriori dan bersifat 
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definitif karena peneliti berpandangan bahwa ia tidak mengetahui secara 

pasti apa yang belum dilakukan 

2. Memerlukan waktu yang lama dan sulit mereduksi data 

(Rachman,1999:122-127). 

3.2. Fokus Penelitian 

Peneliti akan meneliti tentang dampak perubahan ekonomi terhadap 

sikap dan perilaku keluarga TKI dalam kehidupan bermasyarakat yang akan 

diadakan di desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Peneliti 

memilih desa Klaling karena di desa Klaling banyak orang baik tua maupun 

muda (minimal umur 18 tahun) yang menjadi TKI dan peneliti sedikit 

banyak tahu kondisi desa Klaling. Untuk itu peneliti memfokuskan pada hal-

hal, yaitu: 

1. Gambaran perubahan ekonomi keluarga TKI di desa Klaling Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus yang meliputi: peningkatan penghasilan, 

peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup. 

2. Dampak perubahan ekonomi keluarga TKI yang meliputi: peningkatan 

kesejahteraan, peningkatan kualitas kesehatan, peran dan status keluarga 

TKI dalam masyarakat, jaringan sosial, peningkatan pendidikan, sikap dan 

perilaku keluarga TKI dalam kehidupan masyarakat.  

3.3.  Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong(2000:112) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal 
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itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diambil dari observasi dan wawancara, 

sedangkan data sekundernya menggunakan foto-foto dan tape rekaman. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian disamping perlu menggunakan metode yang tepat, juga 

perlu memilih tekink pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik 

pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang 

objektif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian 

(Rachman,1999:77). 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada 

bersama objek yang diselidiki disebut observasi langsung. Sedangkan 

observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada 

saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. 

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan observasi langsung. 

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data yaitu berupa 

gambaran umum terhadap fokus penelitian yaitu berupa gambaran 

perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku keluarga TKI yang 
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meliputi bagaimana keadaan rumahnya, gaya hidupnya, hubungan sosial 

dengan tetangga dan lain-lain. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap 

muka antara pencari informasi (intervieweer) dan sumber informasi 

(interviewee). Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objekitf setiap 

intervieweer harus mampu menciptakan hubungan biak dengan 

interviewee atau responden atau mengadakan rapport ialah situasi 

psikologi yang menunjukkan bahwa responden bersedia menjawab 

pertanyaan dan memberikan informasi sesuai dengan fikiran dan keadaan 

yang sebenarnya (Rachman,1999:83). 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bentuk semi 

struktur. Alam hal ini mula-mula intervieweer menanyakan serentetan 

pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam 

dalam mengorek keterangan lebih lanjut sehingga jawaban yang diperoleh 

lengkap dan mendalam. Teknik wawancara ini tidak dilakukan secara ketat 

dan formal, sehingga akan mampu mengorek kejujuran informasi untuk 

memberikan informasi yang sebenarnya. Wawancara dalam penelitian 

digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti untuk 

membahas permasalahan yang disajikan. Antara lain untuk memperoleh 

data tentang kehidupan ekonomi keluarga TKI, bagaimana kesejahteraan 
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keluarga TKI, pendidikan keluarga TKI, kesehatan keluarga TKI dan lain-

lain. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa dokumen antara lain: 

monografi desa, kelembagaan desa dan program-program desa. Dari 

dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat diperoleh data-data tentang 

perubahan sosial ekonomi keluarga TKI di desa Klaling Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus. 

3.5. Objektivitas Data 

Teknik triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan 

adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Patton (1987:331) dalam Moleong (2000:178), triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan orang secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang sewaku diteliti dengan 

sepanjang waktu. 
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4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat, pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang 

yang berpendidikan, orang yang berbeda. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitan ini yang akan digunakan adalah: 

1. Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat, pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang 

yang berpendidikan, orang yang berbeda. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 

(Moleong,2000:17) 

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisi data yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut 

Patton dalam Moleong (2000:183) adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar. 

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasikan 

(Miles,1992:16). 

Dalam hal ini proses reduksi data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan melihat semua penyajian-penyajian ini maka dapat 

dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh 

menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman 

yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

Dalam hal ini data yang telah dikategorikan tersebut kemudian 

diorganisir sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara 

diskriptif yang berdasarkan pada aspek yang diteliti. Sehingga 

kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian-

bagian tertentu dari aspek yang diteliti. 

Penyajian data merupakan kegiatan menganalisis, merancang 

deretan dan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan 

menentukan jenis dan bentuk yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak 

matrik (Miles,1992:17) 
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3. Verifikasi data 

Verifikasi data yaitu bagian dari kegiatan-kegiatan konfigurasi 

yang utuh dimana kesimpulan-kesimpulan yang dibuat juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan suatu tinjauan ulang 

pada catatan lapangan atau peninjauan kembali serta “kesepakatan 

intersubyektif”. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang 

merupakan validitas (Miles,1992:19). 

Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data 

yang telah disajikan dan dibuat dalam pertanyaan singkat dan mudah 

dipahami dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang diteliti. 

Dalam pandangan ini ada tiga jenis analisis dan kegiatan 

pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. 

Peneliti harus siap bergerak dalam empat sumber kumpulan itu selama 

pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 

reduksi. Penyajian data dan verifikasi selama sisa waktu penelitian.  
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Dari tiga tahapan analisis data ini dapat digambarkan dengan 

bentuk skema sebagai berikut:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                  (Miles,1992:20) 

Pengumpulan  
Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan-kesimpulan 
Penafsiran/ verifikasi 



 

 

 
 

 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

1. Kondisi Umum Desa Klaling 

Desa Klaling adalah salah satu desa di Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif desa Klaling terdiri dari 5 

RW (Rukun Warga) dan 34 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk 

7.424 jiwa, luas wilayahnya 589.308 Ha dengan permukaan tanah dan 

daratan. 

a. Kondisi Geografis 

Desa Klaling terletak sekitar 0,5 Km dari Pusat Pemerintahan 

Kecamatan. Sekitar 10 Km dari Ibu Kota Kabupaten Kudus, 60 Km jarak 

dari Ibu Kota Propinsi sedangkan dari Ibu Kota Negara berjarak 600 Km 

(Monografi Desa Klaling). 

Batas- batas wilayah desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus adalah sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan perhutani 

 Sebelah selatan berbatasan dengan desa Bulung Kulon  

 Sebelah timur berbatasan dengan desa Terban 

 Sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung Rejo 

 



 

 

 
 

 
 
 

b. Penduduk 

 Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

Desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tahun 2005 

adalah 7.424 jiwa, yang terbagi dalam 1.787 kepala keluarga. Dari jumlah 

tersebut terbagai 3.642 berjenis kelamin laki-laki dan 3.782 berjenis 

kelamin perempuan. Berdasarkan data monografi antara jenis laki-laki 

dan jenis perempuan adalah lebih banyak jenis kelamin perempuan. 

 Di bawah ini adalah deskripsi penduduk Desa Klaling Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus berdasarkan data yang diperoleh dari kantor 

desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

Tabel 1 

Penduduk Desa Klaling 

Menurut Kelompok Umur 

NO Kelompok Umur Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

0-12 bulan  

02-04 tahun 

05-06 tahun 

07-12 tahun 

13-15 tahun 

16-18 tahun 

19-25 tahun 

26-35 tahun 

36-45 tahun 

46-50 tahun 

51- lebih dari 59 tahun 

591 

573 

808 

941 

1.186 

586 

517 

524 

242 

282 

792 



 

 

 
 

 
 
 

 Jumlah 7.424 

Sumber:Monografi Desa Klaling Tahun 2005 

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah penduduk desa Klaling 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebanyak 7.424 jiwa. Jika 

dibandingkan dengan luas wilayah desa Klaling Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus seluas 589.308, maka penduduknya tidak begitu padat. 

Tabel 2 

Menurut Mobilitas/ Mutasi 

NO Jenis Jumlah 

1.  

2. 

3. 

4. 

Lahir 

Mati 

Datang 

Pindah 

37 

21 

17 

8 

 Jumlah 83 

Sumber: Monografi Desa Klaling Tahun 2005 

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa penduduk desa 

Klaling bahwa pada tahun 2005 jumlah kelahiran lebih banyak 

dibandingkan jumlah kematian, jumlah penduduk yang datang dan jumlah 

penduduk yang pindah. 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

NO Pendidikan Jumlah 

1.  

2. 

3. 

4. 

Tamat Akademik/ PT 

Tamat SLTA 

Tamat SLTP 

Tamat SD 

260 

270 

445 

666 



 

 

 
 

 
 
 

5. 

6 

Belum Sekolah 

Tidak Pernah Sekolah 

1.164 

778 

Sumber: Monografi Desa Klaling Tahun 2005 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa 

Klaling yang bersekolah berjumlah orang yang terbagi dalam berbagai 

jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat 

desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, maka para orang tua 

menganjurkan kepada anak-anaknya agar masuk sekolah ke jenjang 

berikutnya ke Kota Kecamatan, ke Kota Kabupaten, atau ke Kota lainnya 

sesuai dengan cita-cita dan kemampuan masing-masing. 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

NO Mata Pencaharian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Karyawan 

Wiraswata 

Tani 

Tukang 

Buruh Tani 

PNS 

1.427 

1.721 

855 

153 

266 

205 

 Jumlah 4.625 

                   Sumber: Monografi Desa Klaling Tahun 2005 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata 

pencaharian penduduk desa Klaling secara keseluruhan beragam, tetapi 

prosentase tersebut adalah sebagai wiraswasta. Usia produkitf penduduk 



 

 

 
 

 
 
 

desa Klaling sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta, karyawan 

(karyawan pabrik rokok), PNS dan lain-lain. 

                                                Tabel 5 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 

NO Agama Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Islam 

Kristen 

Katholik 

Hindu 

Budha 

7.326 

98 

- 

- 

- 

 Jumlah 7.424 

                   Sumber: Monografi Desa Klaling Tahun 2005 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa agama di desa 

Klaling cukup beragam. Mayoritas penduduk desa Klaling memeluk dan 

meyakini agama Islam. Meskipun kondisi agama yang beragam namun 

penduduk desa Klaling dapat menghormati pemeluk agama satu dengan 

pemeluk agama lainnya sehingga masyarakat desa Klaling hidup rukun 

dan saling berdampingan. 

c. Saran dan Prasarana 

Tabel 6 

Sarana Pendidikan 

NO Sarana Pendidikan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

TK 

TPQ 

SD/MI 

3 

3 

5 



 

 

 
 

 
 
 

4. 

5. 

6. 

SLTP/MTS 

SLTA/MA 

Akademi/PT 

- 

1 

- 

Sumber: Monografi Desa Klaling Tahun 2005 

Dari data yang ada pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 

sarana pendidikan di desa Klaling relatif memadai hampir semua sarana 

pendidikan ada dari mulai TK, TPQ, SD, SLTA ada, yang tidak ada di 

desa Klaling adalah SLTP dan PT. Tapi walaupun di desa Klaling tidak 

ada SLTP, anak-anak dapat bersekolah di SLTP di desa Tanjung Rejo 

yang jaraknya relatif dekat dengan desa Klaling. Dari data diatas dapat 

diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat desa Klaling akan 

pendidikan sudah baik. Hal terbukti dengan tersedianya sarana pendidikan 

yang memadai. 

Tabel 7 

Sarana Ibadah 

NO Jenis Sarana Ibadah Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Masjid 

Musholla 

Gereja 

Wihara 

Pura 

6 

23 

2 

- 

- 

Sumber: Monogarfi Desa Klaling Tahun 2005 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana peribadatan yang 

ada di desa Klaling adalah Masjid, Musholla dan Gereja. Hal ini 



 

 

 
 

 
 
 

menunjukkan bahwa masyarakat desa Klaling dapat beribadah sesuai 

agamanya masing-masing karena sudah ada tempat untuk beribadah 

sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat desa Klaling. Dari 

tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tempat peribadatan bagi agama 

Islam cukup banyak dibandingkan dengan agama kristen. Hal ini 

disebabkan karena penduduk desa Klaling mayoritas beragama Islam. 

Namun hal itu tidak menimbulkan konflik, bahkan mereka dapat hidup 

rukun saling menghormati dan menghargai. 

Tabel 8 

Sarana Kesehatan 

NO Jenis Sarana Kesehatan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

Puskesmas 

Rumah Sakit Umum 

Rumah Sakit Swasta 

1 

- 

2 

Sumber: Monografi Desa Klaling Tahun 2005 

Dari dat diatas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan yang 

terdapat di desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus relatif 

cukup terpenuhi, hal ini terbukti dengan adanya puskesmas dan rumah 

sakit swasta yang didirikan pribadi (dokter setempat) untuk melayani 

masyarakat. Dan hal ini membuktikan bahwa masyakarat desa Klaling 

sangat memperhatikan pentingnya kesehatan. 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

d. Identitas Responden 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden sebanyak 10 

orang yang terdiri dari 5 orang (yang salah satu anggota keluarganya 

menjadi TKI, misalnya suami, anak atau saudaranya) dan 5 orang 

tetangga dekat/ sekitar rumah keluarga TKI tersebut. Responden tersebut 

bertempat tinggal di desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

Dalam penelitian ini responden yang diwawancarai mengambil dukuh 

Karang Subur dan Kambang karena dari beberapa dukuh di desa Klaling 

yang paling banyak menjadi TKI adalah di kedua dukuh tersebut. Selain 

responden tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa 

perangkat desa yaitu bapak Asir dan bapak Sukir. 

Kesepuluh responden tersebut adalah: 

 2 orang anggota keluarga TKI yang bertempat tinggal di dukuh 

Karang Subur 

 2 orang tetangga keluarga TKI tersebut yang bertempat tinggal di 

dukuh Karang Subur 

 3 orang anggota keluarga TKI yang bertempat tinggal di dukuh 

Kambang 

 3 orang tetangga keluarga TKI tersebut yang bertempat tinggal di 

dukuh Kambang. 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

2. Gambaran Perubahan Ekonomi Keluarga TKI di Desa Klaling Jekulo-

Kudus. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 10 

responden dan beberapa perangkat desa Klaling. Wawancara yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi dengan bermacam responden. Ada yang 

diwawancarai itu istri dari yang menjadi TKI, ada yang anaknya, ada yang 

bapaknya, ada juga saudaranya (Kakak atau adik yang menjadi TKI) dan 

bahkan ada yang menjadi TKI itu sendiri yang kebetulan berada di rumah. 

Wawancara juga dilakukan dengan beberapa perangkat desa yaitu 

bapak Asir dan bapak Sukir. Informasi yang didapat dari bapak Asir dan 

bapak Sukir bahwa didesa Klaling banyak yang menjadi TKI terutama dukuh 

Karang Subur dan Kambang yang paling banyak. Dan sekitar 30 orang lebih 

yang menjadi TKI di luar negeri dan negara yang paling sering dituju adalah 

negara Malaysia dan Arab Saudi. Dan ada beberapa negara lain seperti Korea 

namun sedikit sekali yang menjadi TKI disana. 

Menjadi TKI merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk 

merubah hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu merupakan harapan 

besar bagi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

a. Gambaran  Ekonomi Keluarga TKI sebelum menjadi TKI 

Ekonomi merupakan masalah yang penting dalam kehidupan. 

Masalah ekonomi sering berhubungan dengan masalah pendapatan atau 

penghasilan. Dengan penghasilan yang cukup atau bahkan lebih, kita akan 



 

 

 
 

 
 
 

dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari kita harus bekerja keras terutama orang tua yang 

bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan pekerjaan 

dengan gaji yang lebih sangat sulit, walaupun kita mendapatkan pekerjaan 

tersebut tentunya dengan pendidikan yang tinggi. Salah satu cara yang 

ditempuh oleh sebagian orang untuk mendapatkan uang yang banyak 

adalah dengan menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. 

Biasanya sebelum mereka menjadi TKI keadaan ekonomi keluarganya 

selalu kurang atau dapat dikatakan kebutuhan sehari-hari belum 

tercukupi. 

Menurut Ibu Suwarti (29 tahun), seorang ibu rumah tangga yang 

suaminya bekerja di luar negeri sebagai tukang batu menyatakan bahwa: 

“Dulu sebelum suami saya menjadi TKI di Malaysia, suami saya 
hanya bekerja sebagai petani kecil dengan penghasilan yang tak 
seberapa sehingga kebutuhan hidup keluarga kami selalu kurang 
apalagi anak saya masih umur 3 tahun masih memerlukan susu. 
Kadang-kadang saya pinjam tetangga untuk menutupi kekurangan 
itu”. (wawancara tanggal 14 Mei 2005) 

 
Lebih lanjut Ibu Suwarti mengatakan bahwa: 

“Saya  itu belum punya rumah yang baik, yang saya punya adalah 
hanya bangunan kecil yang didalamnya hanya terdapat satu kamar 
saja. Tapi saya sudah merasa bersyukur saya dan keluarga 
mempunyai tempat berteduh walaupun hanya berupa bangunan 
kecil dan sempit”. (wawancara tanggal 14 Mei 2005) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Pernyataan Ibu Suwarti tentang sebagian kecil dari kehidupannya 

itu dibenarkan oleh Ibu Purwati (34 tahun) yang merupakan tetangga 

sekitar rumah ibu Suwarti. 

“Keluarga ibu Suwarti kesehariannya dalam soal ekonomi saya 
lihat itu memang tergolong kurang dan terkadang saya melihat Ibu 
Suwarti itu kasihan tapi walaupun hidupnya serba kurang tapi Ibu 
Suwarti tetap berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan 
keluarganya. Dan saya lihat Ibu Suwarti mempunyai usaha toko 
kecil dan itu saya rasa cukup membantu ekonomi keluarganya”. 
(wawancara tanggal 14 Mei 2005) 

 
Pernyataan Ibu Suwarti dan Ibu Purwati ini tentang kehidupannya 

sebelum suaminya menjadi TKI memang serba kurang tapi walaupun 

demikian ibu suwarti tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan ALLAH 

SWT.   

Pengalaman hidup ibu Suwarti juga dialami oleh bapak Edi 

Santoso (51 tahun) yang juga pernah menjadi TKI bersama istrinya. 

Bapak Edi Santoso mengatakan bahwa: 

“Sebelum saya dan istri saya menjadi TKI di Malaysia sebagai 
pekerja di perkebunan kelapa sawit, kehidupan keluarga saya 
rasakan sangat kurang. Saya harus menghidupi dan memenuhi 
keluarga saya yang berjumlah 7 orang dan semua anak-anak saya 
memerlukan biaya yang besar untuk sekolahnya. Sedangkan gaji 
yang saya dapatkan sebagai karyawan swasta tidak cukup. 
Keadaan ini bertambah sulit setelah saya di PHK karena 
perusahaan tempat saya bekerja terkena krisis ekonomi. Tapi saya 
sudah bersyukur karena saya sudah punya rumah sendiri 
walaupun tidak terlalu bagus. Oleh karena itu saya memutuskan 
untuk menjadi TKI dan beberapa tahun kemudian istri saya 
menyusul saya menjadi TKI”. (wawancara tanggal 19 Mei 2005) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Pernyataan bapak Edi Santoso ini bertentangan dengan pernyataan bapak 

Rohman (32 tahun) yang menyatakan bahwa: 

“Saya lihat kehidupan sehari-hari bapak Edi biasa-biasa saja 
layaknya tetangga yang lain. Keluarga mereka cukup makan, 
sandang, papan bahkan lebih dari itu. Memang yang saya lihat 
mereka terbiasa hidup yang agak sedikit lebih dan karena itu 
mereka selalu merasa kekurangan”. (wawancara tanggal 19 Mei 
2005) 
 
Kurangnya ekonomi (penghasilan atau pendapatan) memang 

sangat berpengaruh dalam kehidupannya manusia sehari-hari. Kebutuhan 

sehari-hari serba pas-pasan atau serba kekurangan bahkan untuk 

kebutuhan makanpun seadanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Aflah 

(22 tahun) yang Ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di 

Malaysia. 

“Dulu kehidupan keluarga kami serba pas-pasan, makan 
seadanya, rumah sudah pada rusak terutama atap rumah saya 
bocor sehingga kalau musim hujan tiba keluarga kami tidak 
merasakan kenyamanan dan tidak ada biaya untuk 
membetulkannya karena penghasilan yang didapat oleh bapak 
pas-pasan hanya cukup untuk kebutuhan makan saja. Maklum 
bapak saya hanya sebagai tukang jahit. Saya percaya dengan 
kebutusan yang diambil ibu untuk menjadi TKI karena senua itu 
demi kepentingan keluarga kami agar keluarga kami menjadi 
lebih baik dalam soal ekonomi tentunya”. (wawancara tanggal 21 
Mei 2005) 

 
Pernyataan Aflah ini dibenarkan oleh bapak Suwardi (45 tahun) yang 

merupakan tetangga sebelah rumah Aflah. Bapak Suwardi mengatakan 

bahwa: 

“Sebagai tetangga dekat bahkan saya sudah seperti keluarga 
dengan keluarga Aflah sedikit banyak saya tahu bagaimana 



 

 

 
 

 
 
 

kehidupan mereka. Memang dulu sebelum ibunya memutuskan 
menjadi TKI ke Malaysia, kehidupan keluarga mereka pas-pasan, 
rumah yang sudah mulai rusak belum dapat diperbaiki karena 
biaya untuk itu tidak ada. Penghasilan yang didapat bapaknya 
hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. oleh karena itu 
untuk memperbaiki ekonomi keluarga ibunya memutuskan untuk 
menjadi TKI di Malaysia meninggalkan keluarganya. Tapi 
tentunya dengan restu atau izin dari suaminya dan anak-anaknya”. 
(wawancara tanggal 21 Mei 2005) 

 
Keadaan ekonomi yang kurang juga dirasakan oleh keluarga 

bapak Slamet sebelum putrinya memutuskan menjadi TKI di Malaysia 

sebagai pembantu rumah tangga. Beliau mengatakan bahwa: 

“Dulu sebelum anak saya menjadi TKI kehidupan keluarga kami 
serba pas-pasan. Apalagi penghasilan yang saya dapatkan sebagai 
tukang batu tidak cukup untuk kebutuhan hidup keluarga kami. 
Pekerjaan sebagai tukang batu tidak selalu ada hanya kalau ada 
orang yang membangun rumah dan saya disuruh menanganinya 
saja kalau tidak saya nganggur.  Belum lagi biaya sekolah anak-
anak. Kemudian anak saya berkeinginan untuk menjadi TKI 
karena ingin membantu saya dan ingin mempunyai uang sendiri 
walaupun sebelumnya anak saya sudah bekerja di pabrik Djarum 
tapi gaji yang diperoleh kecil tidak bisa membantu ekonomi 
keluarga dan ia ingin mencoba hidup mandiri. Karena keinginan 
anak saya yang kuat akhirnya saya mengizinkan untuk menjadi 
TKI”. (wawancara tanggal 22 Mei 2005) 

 
Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilhat bahwa ekonomi 

atau uang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Ikhrom (27 tahun) yang kakak dan adiknya dan dia 

sendiri pernah merasakan menjadi TKI di Malaysia. Sampai saat ini 

kakak dan adiknya masih bekerja menjadi TKI di Malaysia. Ikhrom 

mengatakan bahwa: 



 

 

 
 

 
 
 

“Ekonomi atau uang sanagat penting dalam kehidupan semua 
manusia. Dulu kehidupan keluarga kami sebelum kami menjadi 
TKI dirasakan kurang walaupun dulu sebelum kami menjadi TKI 
kami sudah mempunyai pekerjaan. Tapi pekerjaan yang kami 
dapatkan tidak cukup karena penghasilan yang kami dapatkan 
sangat kecil. Maklum kami hanya tamatan SLTP. Tapi kami 
sudah cukup bersyukur karena kami tidak lagi tergantung pada 
orang tua”. (wawancara tanggal 22 Mei 2005) 

 
Dari pernyataan-pernyataan para responden tersebut diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa rata-rata sebelum salah satu anggota keluarga 

mereka menjadi TKI di luar negeri kehidupan keluarga mereka terutama 

menyangkut soal ekonominya dirasakan kurang atau kebutuhan sehari-

hari belum tercukupi. 

b. Gambaran Ekonomi Keluarga TKI sesudah menjadi TKI 

1.   Penghasilan atau pendapatan 

Keputusan untuk menjadi TKI di luar negeri walaupun disana    

hanya menjadi pembantu rumah tangga dan buruh baik dipabrik 

maupun diperkebunan tapi pengasilan yang ditawarkan memang 

cukup besar dibandingkan kita bekerja sebagai pembantu atau buruh 

pabrik dinegara sendiri karena penghasilan yang didapatkan sangat 

sedikit.      

Dengan penghasilan yang ditawarkan kalau bekerja di luar 

negeri kita dapat merubah kehidupan kita terutama soal ekonomi. 

Kurangnya penghasilan atau pendapatan sering dilukiskan dengan 

kemiskinan. Kemiskinan sebagai status tingkat hidup yang rendah 



 

 

 
 

 
 
 

yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah golongan orang 

dibandingkan dengan standart kehidupan umum yang berlaku dalam 

masyarakat. Pendapatan atau penghasilan yang didapat seseorang 

biasanya berupa uang. Dengan penghasilan yang besar kita dapat 

mencukupi kebutuhan hidup bahkan lebih dari itu.  

   Seperti yang katakan oleh bapak Edi Santoso, bahwa: 

“Setelah saya memutuskan menjadi TKI banyak hal yang 
berubah terutama ekonomi keluarga saya. Dengan penghasilan 
sekitar Rp. 2.250.000 perbulan saya dapat mencukupi 
kebutuhan hidup keluarga saya sehari-hari dulu saya dan 
keluarga makan seadanya sekarang kami memperhatikan menu 
makanan kami yaitu dengan memperhatikan gizi dan setiap 
harinya berusaha untuk memperhatikan empat sehat lima 
sempurna, dapat membeli yang lainnya yang tentunya 
bermanfaat bagi keluarga saya dan biaya sekolah anak-anak 
merasa senang, bahagia dan bersyukur karena hampir semua 
kebutuhan baik kebutuhan sandang, pangan, papan dan 
kebutuhan lainnya terpenuhi”. (wawancara tanggal 19 Mei 
2005) 
 

Pernyataan bapak Edi Santoso tentang perubahan hidup yang terjadi 

setelah beliau menjadi TKI di Malaysia juga dibenarkan oleh bapak 

Rohman, beliau mengatakan bahwa: 

“Semenjak bapak Edi dan Istrinya menjadi TKI kehidupan 
keluarganya berubah, tapi perubahan materi hanya bersifat 
sementara saja terutama satu sampai dua bulan setelah mereka 
pulang ke rumah. Mereka sering pergi berbelanja, saya sih 
maklum mereka baru datang dari luar negeri pasti membawa 
uang banyak”. (wawancara tanggal 19 Mei 2005) 
 

Perubahan ekonomi yang terjadi pada keluarga bapak Edi juga 

dialami oleh bapak Ikhrom, yang menyatakan bahwa: 



 

 

 
 

 
 
 

“Dengan penghasilan yang didapat oleh kakak saya sekitar Rp.  
5.000.000 perbulan sebagai kepala bagian di perusahaan dan 
adik saya sekitar Rp. 700.000 perbulan dan saya kira itu lebih 
dari cukup. Walaupun mereka tidak mengirimkan rutin setiap 
bulannya tapi kehidupan keluarga yang ada disini serba 
kecukupan. Kami dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, 
membeli motor, membangun rumah dan lain-lainnya. Dan 
kami sangat senang dan bersyukur dengan keadaan sekarang 
ini”. (wawancara tanggal 22 Mei 2005) 
 

Pernyataan bapak Ikhrom ini dibenarkan oleh bapak Miswan yang 

merupakan tetangga dekat rumahnya. Beliau mengatakan bahwa: 

“Keluarga bapak Ikhrom menjadi lebih baik setelah kakak dan 
adiknya menjadi TKI, dapat memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari mereka membeli motor, membangun  rumah baru 
dan sebagainya dan kelihatannya mereka sudah cukup senang 
dengan keadaannya sekarang ini”. (wawancara tanggal 22 Mei 
2005) 
 
 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Suwarti, yang mengatakan 

bahwa: 

“Dengan penghasilan yang diperoleh suami saya sekitar Rp. 
2.000.000 perbulan sebagai tukang batu, saya dapat 
mencukupi kebutuhan hidup keluarga, dapat makan enak 
dapat membeli tanah untuk rumah dapat membeli susu untuk 
anak saya dan lain sebagainya. Perubahan ini sangat berarti 
bagi keluarga saya dan saya merasa sangat bersyukur dengan 
keadaan sekarang ini”. (wawancara tanggal 14 Mei 2005) 
 

Sebagai tetangga dekat, ibu Purwati senang dengan perubahan yang 

terjadi pada keluarga ibu Suwarti walaupun perubahan tersebut tidak 

besar. Lebih lanjut ibu Purwati mengatakan bahwa: 

“Saya senang dengan keadaan ibu Suwarti sekarang ini. 
setelah suaminya bekerja menjadi TKI di Malaysia ibu 



 

 

 
 

 
 
 

Suwarti dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan 
saya dengar dia membeli tanah untuk dibangun rumah dari 
hasil kerja suaminya itu”. (wawancara tanggal 14 Mei 2005) 

 
Pernyataan ibu Suwarti ini juga diungkapkan oleh Aflah, dia 

mengatakan bahwa: 

“Semenjak ibu saya pergi ke Arab Saudi sebagai pembantu 
rumah tangga dengan gaji sekitar Rp.1.500.000 perbulan kami 
sekeluarga dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, 
kebutuhan makan setiap hari terpenuhi tentunya dengan 
memperhatikan gizi, rumah yang dulu atapnya bocor sekarang 
dapat diperbaiki, saya juga dapat melanjutkan kuliah saya 
yang dulunya sempat terhenti karena tidak ada biaya dan kami 
juga dapat pergi kemana-mana dengan motor. Pokonya 
semenjak ibu menjadi TKI kehidupan keluarga kami 
berubah”. (wawancara tanggal 21 Mei 2005) 

 
Apa yang dikatakan oleh saudara Aflah dibenarkan oleh bapak 

Suwardi (tetangga), beliau mengatakan bahwa:  

“Kehidupan keluarga Aflah banyak berubah setelah ibunya 
menjadi TKI. Sebagai tetangga dekat dan sekaligus sudah 
saya anggap keluarga saya ikut merasa senang. Rumah yang 
dulunya pada rusak sekarang sudah diperbaiki dan Aflah dapat 
melanjutkan sekolahnya ke Perguruan Tinggi”. (wawancara 
tanggal 21 Mei 2005) 

 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh bapak Slamet, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Setelah anak saya menjadi TKI sebagai pembantu rumah 
tangga dengan gaji sekitar Rp.1.500.000 perbulan kehidupan 
keluarga kami membaik. Dengan uang yang dikirim oleh anak 
saya cukup membantu saya untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari dan kami dapat membeli barang-barang yang kami 
butuhkan”. (wawancara tanggal 22 Mei 2005) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Apa yang dikatakan oleh bapak Slamet tentang kehidupan 

keluarganya juga dibenarkan oleh bapak Slamet (tetangga), beliau 

mengatakan bahwa: 

“Keputusan anak bapak Slamet untuk bekerja menjadi TKI 
diluar negeri tidak sia-sia. Dia dapat membantu keuangan 
keluarga. Saya dengar bahwa anaknya sering mengirim uang 
untuk membantu keuangan keluarganya. Dan kelihatannya 
ada perubahan dalam kehidupan keluarga bapak Slamet, 
kebutuhan sehari-hari lebih terpenuhi dan mereka dapat 
membeli TV dan barang-barang yang lain yang memang 
mereka butuhkan”. (wawancara tanggal 22 Mei 2005) 

 
Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa 

setelah salah satu anggota keluarga mereka menjadi TKI keluarga 

mereka dapat dikatakan sejahtera. Hidup sejahtera merupakan harapan 

setiap orang. Hidup sejahtera diidentikkan dengan terpenuhinya 

semua kebutuhan primer maupun sekunder, adanya kenyamanan 

hidup dan ketentraman hidup. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

dasar dan kebutuhan yang lainnya misalnya kebutuhan pendidikan, 

kebutuhan kesehatan dapat dikatakan keluarga tersebut telah 

mencapai tahap pencapaian keluarga sejahtera II. 

2.   Konsumsi dan gaya hidup 
 

Jumlah pendapatan atau penghasilan yang didapat seseorang  

juga berkaitan dengan konsumsi dan gaya hidup seseorang. Biasanya 

makin besar pendapatan atau penghasilan maka secara absolute makin 

besar jumlah konsumsi. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 



 

 

 
 

 
 
 

konsumsi seseorang terhadap suatu barang. Bisanya orang lebih 

memperhatikan kualitas barang itu walaupun harga barang tersebut 

agak mahal tapi yang penting kualitas barang tersebut bagus.   

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang diungkapkan 

oleh bapak Edi, beliau mengatakan bahwa: 

“Saya dan keluarga biasanya berbelanja di Mall sesekali juga 
berbelanja di pasar tapi itu hanya untuk kebutuhan yang 
ringan saja misalnya membeli sayur atau lauk. Untuk 
kebutuhan pakaian atau barang-barang yang lain biasanya di 
Mall. Karena kualitas barang-barang disana relatif baik 
walaupun agak sedikit mahal tapi itu tak jadi soal. (wawancara 
tanggal 19 Mei 2005) 

 
Pernyataan bapak Edi ini sedikit berbeda dengan pernyataan bapak 

Rohman, yang mengatakan bahwa: 

“Kalau saya amati kehidupan keluarga bapak Edi agak sedikit 
hidup mewah atau berlebihan dari tetangga-tetangga yang 
lain. Apalagi setelah bapak Edi dan istri pulang dari Malaysia, 
mereka terkesan memamer-mamerkan hasil yang ia dapat 
salah satunya dengan membeli barang-barang yang sebetulnya 
mereka tidak perlukan, memakai perhiasan berlebihan. Tapi 
itu hanya sementara saja setalah itu mereka seperti biasanya”. 
(wawancara tanggal 19 Mei 2005) 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ikhrom, beliau 

mengatakan bahwa:  

“Untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari kami juga sering 
berbelanja diMall dan saya sangat memerhatikan kualitas 
barang yang saya akan beli karena dengan kualitas barang yang 
baik itu lebih awet tidak gampang rusak”. (wawancara tanggal 
22 Mei 2005) 
 



 

 

 
 

 
 
 

Pernyataan bapak Ikhrom diatas juga dibenarkan oleh bapak Miswan, 

yang mengatakan bahwa: 

“Setelah kakak dan adiknya menjadi TKI, kehidupan keluarga 
mereka ada perubahan. Mereka sering berbelanja baik itu 
untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pakaian dan 
lainnya. Yang saya dilihat sekarang mereka sering berbelanja 
di Mall”. (wawancara tanggal 22 Mei 2005) 

 
Soal kualitas barang bapak Slamet, ibu Suwarti dan Aflah juga 

menuturkan bahwa mereka  kalau membeli sesuatu barang terutama 

barang-barang elektronik memperhatikan kualitas barang tersebut tapi 

untuk membeli barang tersebut tidak harus pergi ke Mall, mereka 

membeli dimana saja misalnya di Pasar. Pokoknya sesuai dengan 

kebutuhan. Pernyataan mereka juga dibenarkan oleh tetangga-

tetangga mereka. Soal belanja mereka tidak mempersoalkan dimana 

mereka harus belanja yang penting barang yang mereka beli 

mempunyai kualitas baik. 

 3.  Hubungan sosial dengan masyarakat 

Setiap manusia senantiasa mempunyai naluri untuk 

berhubungan dengan sesama. Agar terjalin hubungan yang baik kita 

perlu untuk berinteraksi dengan orang lain. Interakasi dapat terjadi 

apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Komunikasi dengan orang 

lain dapat memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang 

berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah dan sikap). 

Aflah mengatakan bahwa: 



 

 

 
 

 
 
 

“Hubungan keluarga saya dengan tetangga sekitar cukup baik, 
saya berusaha menghormati orang lain, saya juga sering 
berbincang-bincang dengan tetangga-tetangga saya begitu 
juga mereka selalu baik kepada kami, bahkan kami seperti 
keluarga sendiri. Saya sendiri aktif dalam organisasi Masjid, 
saya menjadi salah satu pengurus Masjid jadi saya harus 
melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya karena 
saya sudah dipercaya masyarakat untuk itu”. (wawancara 
tanggal 21 Mei 2005) 

 
Keluarga Aflah memang baik terhadap semua orang apalagi 

dengan tetangga-tetangga rumahnya. Tidak banyak yang berubah dari 

mereka. Hal ini diutarakan oleh bapak Suwardi (tetangga dekat rumah 

Aflah). 

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ikhrom, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Saya selalu bersikap baik terhadap mereka. Banyak yang 
saya lakukan untuk membina hubungan baik dengan mereka 
salah satunya dengan menyapa, berbincang-bincang sehingga 
tali silaturahmi tetap terjaga di antara kami. Begitupun mereka 
sangat baik terhadap keluarga kami. Kami tidak memilih 
dengan siapa bergaul entah itu miskin ataupun kaya yang 
penting mereka baik. Dan saya kebetulan aktif di kegiatan 
Masjid jadi saya harus menjadi pengurus Masjid yang baik 
karena masyarakat sudah memilih saya untuk jadi pengurus 
Masjid di Karang Subur ini”. (wawancara tanggal 22 Mei 
2005) 

 
Dari pernyataan Aflah dan Ikhrom tentang kegiatannya 

sebagai pengurus Masjid mereka mempunyai kedudukan (status) 

dalam masyarakat. Status yang mereka peroleh merupakan amanat 

yang harus dijalankan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pengurus masjid karena mereka mempunyai 



 

 

 
 

 
 
 

kemampuan untuk itu dan masyarakat percaya mereka akan 

menjalankannya dengan baik. 

Bapak Edi juga menyatakan hal yang senada dengan 

pernyataan-pernyataan di atas, beliau mengatakan bahwa: 

“Kami sekeluarga berhubungan baik dengan tetangga-
tetangga sekitar. Hubungan kami biasa-biasa saja tidak ada 
yang terlalu dekat dengan kami juga tidak terlalu jauh. Kami 
berusaha untuk menghormati, menghargai dan tidak 
mencampuri urusan yang bukan menjadi urusan kami. Saya 
sendiri memang dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat 
tidak aktif hanya istri saya yang ikut perkumpulan pengajian 
di lingkungan sini”. (wawancara tanggal 19 Mei 2005) 
 
“Sebagai tetangga depan rumahnya sedikit banyak saya tahu 
bagaimana kehidupan keluarga bapak Edi. Mereka jarang 
sekali hanya sekedar berbincang-bincang dengan tetangga 
yang lain. Mereka sering di rumah keluar hanya seperlunya 
saja, terkesan seperti ingin menyendiri. Yang saya perlu 
tekankan kepada keluarga mereka, mereka hendak 
memperbaiki moral yang mengalami kemerosotan. Mungkin 
ini juga akibat orang tuanya yang sibuk bekerja sehingga tidak 
memperhatikan anaknya”. (wawancara tanggal 19 Mei 2005) 
 

Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Rohman (tetangga) tapi beliau 

tidak mau menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi pada keluarga 

bapak Edi Santoso. “Dan mungkin orang lain juga mempunyai 

pendapat sama dengan apa yang saya katakan”, penuturan bapak 

Rohman waktu itu. 

4.   Kebersihan dan kesehatan 

Setiap orang pasti tidak menginginkan dirinya maupun 

anggota keluarganya sakit karena biaya yang dikeluarkan pasti mahal 



 

 

 
 

 
 
 

apalagi sekarang ini penyakit baru bermunculan. Oleh karena itu kita 

harus menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan badan, 

kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Slamet, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Saya dan keluarga selalu menjaga kebersihan rumah baik itu 
di dalam rumah maupun di luar rumah. Untuk mengetahui 
kesehatan keluarga. Baik saya sendiri maupun anggota 
keluarga yang lain hampir setiap bulan saya memeriksakan 
diri baik itu ke dokter atau ke rumah sakit. Karena saya sadar 
kesehatan itu penting dan mahal”. (wawancara tanggal 22 Mei 
2005) 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ikhrom ,beliau mengatakan 

bahwa: 

“Untuk menjaga kesehatan saya dan keluarga selalu berusaha 
menjaga kebersihan rumah. Setiap ada anggota keluarga yang 
sakit saya langsung bawa ke dokter terdekat. Saya memang 
tidak pernah memeriksakan diri saya maupun keluarga saya 
rutin setiap bulan. Kedokter hanya kalau ada anggota keluarga 
yang sakit. Selain menjaga kebersihan rumah saya juga 
memperhatikan gizi makanan keluarga yang kami konsumsi 
setiap hari. Saya kira itu sudah cukup untuk menjaga 
kesehatan keluarga kami”. (wawancara tanggal 22 Mei 2005) 

 
Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh para responden 

yang lain. Mereka selalu menjaga kebersihan lingkungan, 

memperhatikan gizi makanan sebagai salah satu upaya untuk menjaga 

kesehatan. Dan ke dokter hanya kalau ada anggota keluarga yang 

sakit saja. 

 



 

 

 
 

 
 
 

5.   Pendidikan 

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan 

pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang cukup kita dapat 

bersaing dengan yang lain. Misalnya dalam mencari pekerjaan, untuk 

mendapatkan pekerjaan yang enak dan gaji yang cukup kita dituntut 

untuk mempunyai pendidikan dan ketrampilan di bidang tersebut. 

Sebaliknya jika kita memiliki pendidikan atau keterampilan yang 

rendah kita tidak akan mendapatkan pekerjaan yang enak dan 

penghasilan yang cukup. Oleh karena itu kita dituntut untuk 

mempunyai pendidikan atau ketrampilan yang cukup apalagi sekarang 

ini dunia semakin global dan serba modern. Tapi untuk memperoleh 

pendidikan yang tinggi, setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi 

yaitu: pendidikan tinggi memerlukan uang dan motivasi, tinggi 

rendahnya pendidikan mempengaruhi jenjang kelas sosial. 

Menurut bapak Edi Santoso, pendidikan itu bekal hidup dalam 

masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk memperoleh pendidikan yang tinggi itu sangat mahal 
dan memerlukan uang yang banyak. Tapi Alhamdulillah saya 
dapat menyekolahkan anak-anak saya, yang besar sudah lulus 
S1 dan yang kedua baru skripsi dan sebentar lagi lulus S1 dan 
yang kecil masih SLTP. Saya berusaha keras agar anak-anak 
saya tetap sekolah walaupun saya harus berpisah dengan 
mereka untuk bekerja menjadi TKI dan saya tidak mau nasib 
mereka seperi saya”. (wawancara tanggal 19 Mei 2005) 

                                            



 

 

 
 

 
 
 

Perhatian terhadap pendidikan anak juga dialami oleh keluarga Aflah. 

Lebih lanjut Aflah mengatakan bahwa: 

“Saya merasa bersyukur karena saya dapat melanjutkan 
sekolah ke Perguruan Tinggi yang sempat tertunda beberapa 
tahun karena tidak punya biaya. Saya terpaksa menghentikan 
niat saya untuk melanjutkan sekolah karena untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari saja kurang. Setelah ibu saya menjadi 
TKI, saya dapat kuliah lagi walaupun di sisi lain saya merasa 
sedih harus jauh dari ibu. Tapi saya percaya dengan keputusan 
yang diambil oleh ibu”. (wawancara tanggal 21 Mei 2005) 

 
 Pernyataan-pernyataan di atas membuktikan bahwa 

pendidikan itu sangat penting untuk bekal hidup dalam 

bermasyarakat. Pendidikan secara sadar dan tertib berfungsi merubah, 

mengembangkan sikap, tingkah laku dan nilai sosial budaya ke arah 

yang kita hendak. 

3. Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga 

TKI dalam Kehidupan bermasyarakat di Desa Klaling Jekulo-Kudus. 

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah mereka menjadi TKI 

terutama perubahan ekonomi, sosial dan budaya di dalamnya juga berdampak 

terhadap sikap dan perilaku keluarga tersebut. Setelah ada peningkatan 

ekonomi keluarga membawa dampak terhadap kehidupan sosial termasuk 

sikap dan perilaku mereka dalam masyarakat. Apakah perubahan tersebut ke 

arah yang baik atau ke arah yang buruk. 

Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, ada 

perubahan sikap dan perilaku baik itu yang mengarah ke baik atau yang 



 

 

 
 

 
 
 

buruk. Perubahan sikap dan perilaku yang mengarah ke baik salah satunya 

yaitu sikap terhadap suatu barang, mereka sekarang lebih suka barang yang 

mempunyai kualitas sehingga setiap mereka membeli barang, barang tersebut 

harus berkualitas karena lebih awet atau tidak gampang rusak. Mereka sadar 

bahwa barang-barang yang berkualitas itu baik dan karena pengalaman 

sebelumya yang hanya asal untuk membeli barang tanpa memperhatikan 

kualitas barang yang dibelinya. Selain itu mereka juga memiliki sikap untuk 

memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

wawancara yang di atas yang mengemukakan bahwa mereka sangat 

memperhatikan kebersihan dan kesehatan dengan membersihkan lingkungan 

rumah dan memperhatikan gizi makanan yang dikonsumsi setiap hari. 

Sedangkan perubahan sikap dan perilaku yang mengarah ke arah 

negatif yaitu perubahan sikap dengan tetangga-tetangga sekitar. Setelah 

mereka mempunyai uang banyak mereka cenderung tertutup dengan 

lingkungan luar, jarang sekali bergaul dengan tetangga sekitar. Seperti yang 

diungkapkan bapak Rohman tentang keluarga bapak Edi Santoso, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Setelah kedatangan bapak Edi, keluarga mereka terkesan acuh tak 
acuh dengan tetangganya, gaya hidupnya berubah. Mereka jarang 
sekali keluar rumah dan berbincang-bincang dengan orang lain. 
Mereka terkesan tertutup dengan tetangga lain”. (wawancara tanggal 
19 Mei 2005) 
 



 

 

 
 

 
 
 

Selain bapak Rohman yang menyatakan perubahan sikap terhadap 

tetangganya, bapak Slamet juga menyatakan ada perubahan sikap dan 

perilaku pada keluarga bapak Slamet, beliau mengatakan bahwa: 

“Keluarga bapak Slamet sekarang sudah lebih baik kehidupan 
ekonominya tapi hal itu membuat mereka sedikit sombong, mereka 
selalu pamer setiap kali mereka membeli sesuatu barang, misalnya 
saat mereka membeli TV mereka mengumbar omongan bahwa 
mereka telah membeli TV. Perubahan sikapnya yang sedikit sombong 
kadang-kadang membuat tetangga yang lain juga tidak senang. Tetapi 
walaupun demikian mereka baik dengan tetangga-tetangganya, 
mereka tetap bergaul dengan orang lain”. (wawancara tanggal 22 Mei 
2005) 

 
Pernyataan-pernyataan diatas merupakan gambaran  perubahan yang terjadi 

pada keluarga TKI baik. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan negatif 

juga dapat berupa perubahan positif. 

4.2 Pembahasan 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dikemukakan diatas dapat 

diketahui bahwa untuk menyambung hidup karena di desa, penghasilan yang 

didapat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu salah satu 

cara yang ditempuh untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari bahkan lebih dari pada itu yaitu dengan jalan 

menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri. 

Sekitar 30-40 orang dari warga desa Klaling yang menjadi TKI dengan 

negara tujuan paling banyak yaitu negara Malaysia dan Arab Saudi. Mereka yang 

bekerja sebagai TKI di luar negeri sangat bervariasi yaitu baik yang sudah 

berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, baik itu laki-laki maupun wanita. 



 

 

 
 

 
 
 

Mereka yang belum berkeluarga bekerja sebagai TKI di luar negeri jauh dari 

kelurga mereka terdorong untuk membantu ekonomi keluarganya atau sekedar 

untuk pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Bagi wanita yang belum 

berkeluarga, bekerja sebagai TKI di luar negeri membuktikan bahwa kadar 

kebebasan ekonomi wanita sudah meningkat. Wanita tidak lagi tergantung kepada 

orang tuanya dan mereka dapat mencari dan menikmati kehidupan mereka 

sendiri. Dan sekarang mereka tidak usah takut dengan istilah perawan tua karena 

istilah tersebut sudah mulai pudar dengan adanya perkembangan zaman. 

Sedangkan bagi wanita (sudah berkeluarga) yang bekerja menjadi TKI 

terdorong untuk membantu ekonomi keluarganya. Walaupun untuk 

penyelenggaraan kebutuhan keluarga adalah tugas bapak (suami). Semakin 

majunya perkembangan zaman kaum ibu juga berkesempatan untuk bekerja 

membantu suaminya dalam rangka peningkatan ekonomi keluarganya. Dulu 

wanita hanya di rumah saja mengurus rumah tangga sekarang wanita dapat 

bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu diskriminasi laki-

laki dengan wanita mulai berkurang, dengan adanya peran wanita dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini membuktikan bahwa wanita tidak lemah 

wanita dapat bekerja  membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Cara yang ditempuh oleh warga untuk bekerja sebagai TKI disana 

ternyata membawa hasil yang baik. Perubahan terjadi dalam kehidupan keluarga 

mereka terutama adanya perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi keluarga ini 

dapat dilihat dari peningkatan penghasilan yang didapat anggota keluarga mereka 



 

 

 
 

 
 
 

yang bekerja sebagai TKI. Penghasilan yang didapat jauh lebih banyak 

dibandingkan yang mereka dapat saat bekerja di dalam negeri. Dengan 

penghasilan tersebut mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik 

itu untuk kebutuhan pangan. Sandang dan papan bahkan denagn penghasilan yang 

didapat mereka dapat membeli barang-barang yang lain seperti TV, sepeda motor 

dan lain-lain. 

 Dengan penghasilan yang lebih dari cukup ini mereka berubah cara 

hidupnya. Mereka sering mengkonsumsi barang-barang yang berkualitas, lebih 

memperhatikan kesehatan, kebersihan lingkungan rumah dan lebih 

memperhatikan pendidikan anggota keluarganya yang masih sekolah. Tapi juga 

perubahan tersebut membawa dampak yang negatif pula mereka cenderung sering 

berbelanja barang-barang yang sebetulnya mereka tidak butuhkan, gaya hidup 

yang terkesan mewah dan sikap yang acuh atau cuek dengan orang lain 

Meningkatnya konsumsi dapat dipengaruhi oleh pendapatan atau 

penghasilan. Makin besar pendapatan yang didapat seseorang maka secara 

absolute makin besar jumlah konsumsi. Untuk membeli suatu barang biasanya 

mereka melihat apakah kualitas barang itu baik apa tidak. Dan untuk memperoleh 

barang yang berkualitas itu dengan harga yang relatif mahal. Hal ini relevan 

dalam kehidupan sehari-hari bahwa untuk mengkonsumsi sesuatu barang 

diperlukan pendapatan atau penghasilan yang lebih. 

Perubahan-perubahan keluarga tersebut membuktikan hidup mereka 

sejahtera. Hidup sejahtera adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup yang spiritual 



 

 

 
 

 
 
 

dan materi yang layak, bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

hubungan serasi dan seimbang antar anggota keluarga dalam masyarakat dan 

lingkungan. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mereka 

yang salah satu anggota keluarganya bekerja menjadi TKI, mereka tergolong 

keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, 

seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, kebutuhan pengembangan tetapi belum 

dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat seperti 

memberikan sumbangan dalam bentuk uang ataupun barang untuk kepentingan 

masyarakat serta berperan aktif dalam organisasi masyarakat. 

Perubahan ekonomi, sosial budaya keluarga TKI di desa Klaling 

merupakan perubahan yang sering kita sebut sebagai sosial mobility (gerakan 

sosial atau mobilitas sosial) yaitu keinginan akan perubahan yang diorganisasi. 

Sebab dari gerakan sosial ialah penyesuaian diri dengan keadaan, yaitu karena 

manusia didorong oleh keinginan manusia akan hidup dalam keadaan yang lebih 

baik. Akibat dari molibitas ialah adanya respon dan rangsangan baru. Bahaya dari 

mobilitas yang berlangsung terlalu lama ialah perubahan kepribadian terlalu 

parah, ketidakstabilan dalam masyarakat dan individu. Bahaya dari adanya 

mobitilas ini dapat kita lihat dari cara hidup keluarga TKI. Kebanyakan mereka 

setelah mempunyai uang yang banyak, hidup lebih baik, mereka cenderung 

bersikap dan berperilaku yang menyimpang. Misalnya konsumsi yang berlebihan 

sehingga mereka terkesan hidup glamor, sehingga menjadikan mereka sedikit 

sombong dengan orang lain. Hal ini dapat mengakibatkan adanya kesenjangan 



 

 

 
 

 
 
 

dalam kehidupan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak 

harmonis. 

Perubahan sikap yang terjadi pada keluarga TKI adalah sebagai akibat 

kehidupan ekonominya yang berubah menjadi lebih baik. Sebelum salah satu 

anggota keluarga mereka menjadi TKI kehidupan mereka serba pas-pasan 

sekarang setelah salah satu anggota keluarganya menjadi TKI dan berhasil disana 

sehingga dapat menghasilkan uang banyak dan yang terjadi adalah kehidupan 

mereka berubah dengan waktu yang relatif singkat. Dengan perubahan yang 

relatif singkat ini mereka dapat dikatakan mengalami shock mental sehingga 

mereka cenderung melakukan hal yang tidak biasa ia lakukan. Misalnya  dalam 

hal konsumsi barang, untuk mengkonsumsi barang seseorang didorong oleh dua 

faktor yaitu pertama, karena mereka benar-benar membutuhkan barang tersebut 

dan yang kedua karena mereka ingin memperoleh eksisitensi dalam masyarakat 

bahwa dirinya punya uang yang lebih atau bahwa dirinya kaya. Dan hal tersebut 

dapat menimbulkan empat kemungkinan sikap dan perilaku keluarga TKI dalam 

kehidupan bermasyarakat, yaitu: 

1. Sikap dan perilaku keluarga TKI yang baik, ramah, santun dan lain-lain 

dengan tetangga tanpa menunjukkan keadaan dirinya sekarang yang punya 

banyak uang dan sikap tetangganya yang baik pula dapat menciptakan 

kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari tanpa 

membedakan status sosial mereka masing-masing 



 

 

 
 

 
 
 

2. Sikap dan perilaku keluarga TKI yang baik, ramah, santun dan lain-lain tetapi 

disisi lain tidak ada sikap yang timbal balik dari tetangga sekitar karena 

mungkin ada rasa iri terhadap keluarga TKI tersebut yang berubah dalam 

waktu yang relatif singkat. Hal ini dapat mengakibatkan tidak ada 

keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari atau menimbulkan kesenjangan 

sosial 

3. Sikap dan perilaku keluarga TKI yang acuh, sombong dengan orang lain 

namun disisi lain orang lain tersebut baik atau tidak menaruh rasa iri sehingga 

dapat mengakibatkan kurang adanya keharmonisan dalam kehidupan 

bermasyarakat atau kurang adanya timbal balik dari hubungan keduanya 

4. Sikap dan perilaku keluarga TKI yang acuh, sombong dan lain-lain dengan 

orang lain, disisi lain orang yang berada disekitar mereka juga melakukan hal 

yang sama yaitu bersikap acuh, iri, sombong dan lain-lain. Hal ini 

mengakibatkan kehidupan bertetangga atau bermasyarakat tidak ada 

keharmonisan bahkan dapat menimbulkan konflik. 

Dari keempat golongan tersebut yang sering terjadi antara keluarga TKI 

dengan tetangga sekitar adalah sikap dan perilaku keluarga yang baik dengan 

tetangga yang bersikap baik pula, sikap dan perilaku keluarga baik tapi di sisi lain 

tetangga tersebut bersikap sebaliknya, sikap dan perilaku keluarga TKI yang 

acuh, sombong dan lain-lain tapi disisi lain tetangga tersebut bersikap sebaliknya 

yaitu bersikap baik. 



 

 

 
 

 
 
 

Hal ini menunjukkan bahwa sikap yang ada pada seseorang akan 

memberikan warna atau corak pada perilaku seseorang. Dan untuk bersikap baik 

atau tidak baik dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:(1) faktor intern adalah 

faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang bersangkutan seperti 

selektifitas. Kita tidak dapat menangkap seluruh rangsang dari luar menurut 

persepsi kita, oleh karena itu kita harus memilih rangsang-rangsang mana yang 

akan kita dekati dan mana yang harus kita jauhi. Karena harus memilih inilah kita 

menyusun sikap positif terhadap suatu hal yang membentuk sikap negatif 

terhadap hal yang lain, (2) faktor ekstern adalah faktor pembentuk sikap yang 

ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai perubahan ekonomi 

terhadap keluarga TKI ( Tenaga Kerja Indonesia) di desa Klaling Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.    Gambaran ekonomi keluarga TKI sebelum dan sesudah menjadi TKI 

a. Sebelum salah satu anggota keluarga menjadi TKI kehidupan ekonomi 

mereka pas-pasan bahkan untuk kebutuhan makan saja kurang apalagi 

untuk memenuhi kebutuhan yang lain misalnya untuk memperbaiki 

rumah, membayar uang sekolah. Walaupun mereka sudah berusaha 

keras dengan bekerja namun penghasilan yang didapat tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan salah satu cara yang 

ditempuh untuk memnuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara menjadi 

TKI ke luar negeri karena gaji yang dijanjikan lebih besar dari pada 

bekerja di dalam negeri. Misal kalau pembantu rumah tangga di dalam 

negeri penghasilan yang diperoleh kecil, sedangkan disana penghasilan 

yang didapat seorang pembantu rumah tangga sekitar Rp.1.500.000,- 

per bulannya. 

b. Sesudah menjadi TKI kehidupan ekonomi mereka mengalami 

perubahan. Penghasilan yang didapat jauh lebih banyak dibandingkan 



 

 

 
 

 
 
 

sebelumnya. Mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan 

lebih dari itu. Dengan penghasilan yang didapat mereka dapat membeli 

barang-barang yang dibutuhkan dan kehidupan mereka tergolong sudah 

hidup sejahtera, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti 

kebutuhan makan sehari-hari tercukupi, dapat membangun rumah, 

membeli motor dan lain sebagainya dan kehidupan mereka dapat 

digolongkan kedalam kehidupan sejahtera III yaitu keluarga yang dapat 

memenuhi seluruh kehidupan sosial psikologisnya, kebutuhan 

pengembangan tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang 

maksimal terhadap masyarakat. Dengan semakin majunya 

perkembangan zaman sekarang wanita ikut berperan dalam rangka 

peningkatan pemenuhan kebutuhan keluarga dalam arti wanita sekarang 

memiliki kebebasan untuk bekerja tidak lagi tergantung pada suami atau 

orang tua. 

2. Dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku keluarga TKI 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

  Perubahan ekonomi yang terjadi didalam keluarga TKI ditandai 

adanya peningkatan penghasilan atau pendapatan yang diperoleh salah satu 

anggota keluarga yang menjadi TKI. Dengan perubahan ekonomiyang 

terjadi juga mengubah sikap dan perilaku keluarga tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya sikap dan perilaku yang sering terjadi 

antara keluarga TKI dengan tetangga sekitar yaitu: sikap dan perilaku 



 

 

 
 

 
 
 

keluarga TKI yang baik, begitu juga dengan tetangga yang bersikap baik 

sehingga ada timbal balik diantara keduanya yang mengakibatkan adanya 

kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, sikap dan perilaku keluarga 

TKI yang baik sedangkan di sisi lain tetangga bersikap sebaliknya yaitu 

bersikap acuh, iri sehingga menimbulkan kesenjangan sosial diantara 

mereka, sikap dan perilaku keluarga TKI yang acuh tak acuh, sombong 

dengan apa yang diperolehnya sekarang ini tapi disisi lain tetangga 

sekitarnya bersikap baik yang dapat menimbulkan kurang harmonisnya 

kehidupan bermasyarakat. Sebagai satu sikap keluarga TKI yang berubah 

adalah mereka lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan keluarga dan 

memiliki sikap yang lebih memperhatikan barang-barang yang berkualitas 

dan sebagai dampak negatifnya mereka lebih sering berbelanja barang yang 

sebetulnya tidak begitu mereka butuhkan. Hidup yang terkesan mewah dan 

glamor dan terkadang ada yang yang memperlihatkan sikap sombong, acuh 

tak acuh dengan orang lain. Dan hal ini dapat mengganggu keharmonisan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 

ekonomi (penghasilan) yang lebih baik pada keluarga TKI memberikan 

dampak yang besar terhadap kehidupan mereka baik itu dalam keluarga 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 



 

 

 
 

 
 
 

5.2.  Saran 

        Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, ada 

beberapa   hal yang peneliti sarankan sebagai bahan masukan kepada pihak-

pihak yang terkait, antara lain: 

1. Dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku dalam 

kehidupan bermasyarakat, keluarga TKI diharapkan mempunyai kesiapan 

dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam keluarganya setelah 

salah satu anggota keluarganya menjadi TKI agar tidak terjadi shock 

berlebihan setelah mengalami perubahan dalam hidupnya dan bersikap 

sewajarnya. 

2. Kebebasan yang diberikan kepada wanita jangan disalah artikan, wanita 

harus tetap menyadari kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai 

istri sebagaimana mestinya. 

3. Kepada pihak pemerintah agar lebih berusaha lagi untuk mengatasi 

masalah peluang kerja dan lebih memperhatikan orang kecil yang 

penghasilannya rendah sehingga bangsa kita dapat hidup mandiri tidak 

tergantung terus pada negara lain. 
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