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Mobilitas sosial dipandang sebagai suatu kegiatan perpindahan antar kelas 

sosial di dalam masyarakat yang bisa mengakibatkan kenaikan status atau penurunan 

status seseorang. Mobilitas sosial di Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang setiap tahun mengalami peningkatan. Kemampuan pengelolaan 

sektor industri, jasa, dan perdagangan, khususnya di Kelurahan Karangjati dalam 

menciptakan kesempatan kerja, telah menjadi daya tarik bagi tenaga kerja dari daerah 

lain untuk melakukan mobilitas sosial dalam upaya menaikan status sosial dari segi 

pekerjaan.   

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana ciri-ciri kehidupan 

sosial warga pendatang di Kelurahan Karangjati.(2) Bagaimana  mobilitas sosial  di  

Kelurahan Karangjati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri kehidupan 

sosial warga pendatang di Kelurahan Karangjati yang meliputi data demografi dan 

data sosial ekonomi, serta untuk mengetahui jenis mobilitas sosial warga  pendatang 

ke Kelurahan Karangjati. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga pendatang di Kelurahan 

Karangjati, yang tersebar di 6 (enam) RW, yaitu RW 1 (Lingkungan Karangjati, RW 

II (Congol), RW III (Ngimbun), RW IV (Gembongan), RW V (Lemabbang, dan RW 

VI (Rowosari. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data statistik warga 

pendatang di Kelurahan Karangjati tahun 2010. Penelitian ini  berjenis kualitatif . 

Data penelitian terdiri dari data wawancara, observasi dan angket. Analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif mobilitas sosial warga pendatang. Faktor-

faktor mobilitas dan dampaknya dianalisis secara kualitatif  meliputi pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan ciri-ciri kehidupan sosial 

warga pendatang sebagian besar adalah : (1) perempuan berumur antara 17-25 

tahun.(2) Pendidikan menengah.(3) Bekerja di pabrik dengan pendapatan berkisar Rp 

800.000,00 – Rp 1.000.000,00. Mobilitas sosial yang terjadi sebagai besar 

perpindahan status dari petani ke pekerja pabrik dan suaha kecil lainnya bisa 

dikategorikan mobilitas sosial horizontal. Pelaku mobilitas sosial kecenderungan 

orang yang berusia muda, berpendidikan menengah, dan belum berkeluarga. Faktor 

mendorong mobilitas sosial warga pendatang keadaan ekonomi daerah asal yang 

kurang menguntungkan keinginan mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih 

tinggi. Dampak yang dirasakan langsung pelaku mobilitas di Kelurahan Karangjati 

adalah perubahan kebiasaan untuk adaptasi dengan lingkungan baru serta 

meningkatnya pendapatan, sedangkan terhadap kualitas hidup mengalami 

peningkatan.  

Saran supaya warga  pendatang supaya meningkatkan potensi diri agar dapat 

bersaing bukan hanya sekedar meraka menimbulkan mobilitas sosial horizontal tetapi 

juga vertikal dengan menambah pengetahuan dan keterampilan hidup. 
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