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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Novayanti dan Sudibia, (2013:563-564) pertumbuhan  penduduk  

yang  semakin  tinggi  menimbulkan berbagai masalah seperti masalah kesehatan, 

kesenjangan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, dan  tempat  tinggal  yang  

semakin  sedikit sehingga  muncul  pemukiman  kumuh. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena kebutuhan masyarakat tidak 

dapat terpenuhi.Dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi maka menimbulkan 

tekanan (stress) terhadap seseorang ditempat mereka tinggal, sehingga terjadi 

perubahan pola pikir masyarakat terhadap mata pencaharian guna meningkatkan 

kesejahteraan keluarga.Pokok kemajuan masyarakat yaitu perjuangan untuk hidup 

dan mencapai penghidupan yang lebih baik, salah satunya dengan perjuangan 

ekonomi untuk mencapai kemakmuran. 

Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga mengalami 

pertumbuhan penduduk tinggi, hal tersebut terlihat dari luas wilayah desa yang 

hanya 575 ha, sedangkan jumlah penduduk 9802 jiwa dengan kepadatan 

penduduk 250 jiwa/km
2
.Dengan luas lahan pertanian yang meliputi persawahan 

145 Ha, dan kebun seluas 265 Ha.Meskipun lahan pertanian luas tetapi hasil yang 

diperoleh masih kurang untuk memenuhi kebutuhan, sulitnya perairan pada lahan 

persawahan menyebabkan hasil panen yang diperoleh sedikit.Sedangkan pada 

lahan perkebunan, sebagian besar jenis tanaman yang dihasilkan berupa ketela 
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pohon.Dari hasil pertanian tersebut maka masih kurang untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehingga diperlukan usaha lain di luar sektor pertanian yaitu 

dengan merantau ke luar Pulau Jawa sebagai pedagang (Monografi Desa 

Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, 2013). 

Menurut Kasto, (2002, dalam Novayanti dan Sudibia, 2013:564) bahwa 

perekonomian yang kurang mencukupi di daerah asal merupakan salah satu 

motivasi yang  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  mobilitas  penduduk  

dengan  harapan  di  daerah tujuan  memperoleh  pekerjaan  dan  pendapatan  yang  

mampu  memenuhi  kebutuhan  mereka. Hal tersebut seperti yang terjadi pada  

masyarakatDesa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang 

memilih merantau ke luar Pulau Jawa sebagai pedagang. Hal tersebut terjadi 

karena alasan ekonomi, yaitu pendapatan yang diperoleh dari bekerja di desa 

masih kurang untuk memenuhi kebutuhan.Dengan merantau sebagai pedagang 

sehingga terwujud kesejahteraan keluarga, salah satu indikator kesejahteraan 

keluarga adalah pendidikan. Dengan tingginya tingkat kesejahteraan maka 

kebutuhan akan pendidikan dapat terpenuhi, khususnya pendidikan anak keluarga 

perantau. 

Jumlah perantau Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga yang merantau ke luar Pulau Jawa sebagai pedagang sebanyak 711 

orang, yang terdiri dari perantau yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga. 

Perantau yang sudah berkeluarga sebanyak 498 orang yang terdiri dari 413 orang 

telah memiliki rumah, dan memiliki anakbaik masih sekolah maupun putus 

sekolah. 85 orang belum memiliki rumah atau belum memiliki anakbaik masih 
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sekolah maupun putus sekolah, atau belum memiliki rumah dan belum memiliki 

anakbaik masih sekolah maupun putus sekolah.Sedangkan perantau yang belum 

berkeluarga sebanyak 213 orang (Desa Sumampir Kecamatan Rembang 

Kabupaten Purbalingga dalam angka 2013). 

Menurut Connel, (1976, dalam Mantra, 2008:182) hubungan migran dengan 

desa atau daerah asal di negara-negara berkembang dikenal sangat erat, dan 

menjadi salah satu ciri fenomena migrasi di negara-negara sedang berkembang. 

Hal tersebut terlihat pula pada hubungan migran atau perantau Desa 

SumampirKecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang merantau sebagai 

pedagang di luar Pulau Jawa dengan desa atau daerah asal terjalin dengan baik, 

sehingga dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian keluarga yaitu 

melalui sejumlah pendapatan yang diberikan oleh migran atau perantau kepada 

keluarga di daerah asal guna memenuhi kebutuhan keluarga. 

Mobilitas penduduk yang dilakukan oleh warga Desa Sumampir Kecamatan 

Rembang Kabupaten Purbalingga sebagai pedagang di luar Pulau Jawa 

diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, karena dengan adanya 

sumber penghasilan yang lebih baik diharapkan dapat mencapai kesejahteraan 

keluarga dan dapat meningkatkan pendidikan anak-anaknya. Sebab jika hanya 

mengandalkan pendapatan bekerja di desanya masih kurang, karena hanya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.Oleh sebab itu dengan merantau menjadi 

harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui sejumlah 

pendapatan yang diperoleh sebagai pedagang di luar Pulau Jawa, dengan 

kesejahteraan maka dapat berpengaruh pulapada pendidikan anak. 
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Memperhatikan masalah tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian 

dengan judul “Kajian Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Keluarga 

Perantau Di Desa Sumampir, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : “ Bagaimana hubungan  tingkat kesejahteraan dengan 

pendidikan anak keluarga perantau di Desa Sumampir, Kecamatan Rembang, 

Kabupaten Purbalingga?”. 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kesejahteraan 

dengan pendidikan anak keluarga perantau di Desa Sumampir, Kecamatan 

Rembang, Kabupaten Purbalingga. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa kegunaan atau manfaat yang diberikan dari penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Bagi peneliti 

Untuk mengetahuihubungan tingkat kesejahteraan dengan pendidikan anak 

keluarga perantau di Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga. 

2. Bagi masyarakat desa  

Sebagai sumbangan informasi atau masukan dalam peningkatan kesejahteraan 

keluarga, melalui usaha diluar sektor pertanian yaitu merantau sebagai 
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pedagang di luar Pulau Jawa karena hal ini juga berhubungan 

denganpendidikan anak. 

3. Bagi lembaga pemerintah  

Perlu menciptakan suatu usaha atau program guna meningkatkan 

kesejahteraan suatu masyarakat, agar kebutuhan akan pendidikan terutama 

pendidikan anak dapat terpenuhi. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai pembanding untuk melakukan penelitianberikutnya secara mendalam. 
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