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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Mobilitas Penduduk 

1. Pengertian Mobilitas penduduk 

Menurut  Mantra, (2003, dalam Novayanti dan Sudibia, 2013:565)  mobilitas  

penduduk  merupakan  suatu  gerak  penduduk yang  dilakukan  oleh  seseorang, 

dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  dalam  jangka  waktu  tertentu. Mobilitas 

penduduk adalah gerakan (movement) penduduk yang melewati batas wilayah, 

dan dalam periode waktu tertentu.Batas wilayah tersebut umumnya digunakan 

batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau 

desa (Mulyadi S, 2008:138). 

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Mantra, (2008:172) seseorang disebut 

sebagai migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas provinsi menuju 

ke provinsi lain, dan lamanya tinggal di provinsi tujuan adalah enam bulan atau 

lebih, selain itu jika seseorang berada di provinsi tujuan kurang dari enam bulan 

tetapi orang tersebut berniat tinggal menetap atau tinggal enam bulan atau lebih di 

provinsi tujuan dinamakan juga sebagai migran. Seseorang dapat disebut dengan 

migran apabila orang tersebut melewati batas wilayah tertentu baik dengan 

maksud untuk menetap atau tinggal secara terus-menerus selama enam bulan atau 

lebih atau mereka yang hanya melakukan perjalanan ulang alik (Mulyadi S, 

2008:138-139). 
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2. Bentuk-Bentuk Mobilitas Penduduk 

Menurut Mantra, (2008:172-173) mobilitas penduduk dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1. Mobilitas penduduk vertikal 

Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status 

pekerjaan, seperti orang yang mulanya bekerja dalam sektor pertanian berganti 

menjadi bekerja dalam sektor non pertanian. 

2. Mobilitas penduduk horizontal (geografis) 

Mobilitas penduduk horizontal (agraris) adalah gerak (movement) penduduk 

yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode waktu 

tertentu. Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif misalnya 

provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pedukuhan (dusun). Mobilitas 

penduduk horizontal (geografis) dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Mobilitas penduduk permanen (migrasi) 

Menurut Mulyadi S, (2008:27-28) mobilitas penduduk permanen (migrasi) 

adalah perpindahan penduduk dengan tujuan akan menetap dari suatu tempat ke 

tempat lain, yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif 

dalam suatu negara. Mobilitas permanen dibagi menjadi dua yaitu migrasi 

internasional dan migrasi dalam negeri. 

b. Mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) 

Menurut Mantra, (2008:175) mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) 

adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju kewilayah lain, dengan tidak 

ada niatan menetap di daerah tujuan.Mobiltas permanen (sirkuler) dapat dibagi 
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menjadi dua yaitu ulang alik (nglaju/commuting) dan menginap atau mondok. 

Ulang alik (nglaju/commuting) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah 

tujuan dalam  batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. 

Sedangkan mobilitas menginap atau mondok adalah gerak penduduk dari daerah 

asal ke daerah tujuan lebih dari satu hari dan kurang dari 6 bulan, mobilitas 

permanen dapat terjadi antara desa dengan desa, desa dengan kota, kota dengan 

desa, dan kota dengan kota. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mobilitas Penduduk 

Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk menurut Mantra, 

(2008:180) antara lain sebagai berikut: 

1. Seseorang mengalami tekanan (stress) baik ekonomi, sosial, maupun psikologi 

di tempat ia berada. Tiap-tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-

beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang 

dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan orang lain mengatakan tidak. 

2. Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah, antara tempat yang satu dengan 

tempat yang lain. Apabila tempat yang satu dengan tempat yang lain tidak ada 

perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi mobilitas penduduk. 

Menurut Lee, (1976, dalam Mantra, 2008:180) volume migrsi di suatu 

wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah diwilayah 

tersebut.Di daerah asal maupun daerah tujuan terdapat faktor-faktor positif (+), 

faktor negatif (-), dan faktor netral (o).Faktor positif adalah faktor yang 

memberikan nilai keuntungan apabila bertempat tinggal di daerah tersebut, faktor 

negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang 
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bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena 

kebutuhan tertentu tidak terpenuhi.Sedangkan yang dimaksud faktor netral adalah 

faktor yang ada pada daerah asal dan daerah tujuan namun tidak mempengaruhi 

individu untuk berada di daerah tersebut. 

4.   Dampak Mobilitas Penduduk 

 MenurutHidayat, (2010, dalam Martini dan Sudibia, (2013:78-79) 

meningkatnya  arus  mobilitas  penduduk  ke  daerah  perkotaan  menimbulkan 

berbagai dampak antara lain: 

1. Dampak  positif   

Dampak positif yang  disebabkan  oleh  mobilitas  penduduk adalah 

meningkatnya status sosial ekonomi keluarga tersebut dalam jangka panjang, 

tidak hanya sekedar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga namun lebih 

dari itu yaitu mampu mengurangi  kesenjangan  antara  kemakmuran  di  kota  dan  

desa.  

2. Dampak negatif 

Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  adalah  terbatasnya kesempatan kerja 

yang ada, sehingga menimbulkan tingginya angka pengangguran di perkotaan.  

Berkembangnya  sektor  informal  di  perkotaan  menyebabkan  mereka berupaya  

hidup  hemat  dan  memilih  tinggal  di  pemukiman  kumuh,  pemukiman kumuh  

di  daerah  perkotaan  memicu  terjadinya  pencemaran  lingkungan yang 

berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan di kota. 
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B.  Merantau 

1.  Pengertian merantau 

 Menurut Mantra, (2008:173) merantau adalah gerak penduduk orang minang 

yang melintas batas budaya Minangkabau menuju ke daerah lain. Merantau adalah 

pergi keluar daerah budayanya (Minangkabau) dengan kemauan sendiri. Merantau 

dari sudut sosiologi mengandung enam unsur pokok yaitu meninggalkan kampung 

halaman, dengan kemauan sendiri, untuk jangka waktu lama atau tidak, dengan 

tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman, biasanya 

dengan maksud kembali pulang, merantau ialah lembaga sosial yang 

membudidaya (Naim, 2013:3-4). 

2. Tipe Rantau 

 Menurut Naim, (2013:167-170) tipe-tipe rantau adalah sebagai berikut: 

1. Sosio - Historis: 

a. Rantau politik (Pra abad ke 19: rantau dahulu) 

b. Rantau desa (Pra abad ke 20: rantau koloni) 

c. Rantau kota (Abad ke 20: rantau sekarang) 

2. Fungsional – okupasional: 

a. Rantau dagang, yaitu dimana kegiatan utamanya terletak pada kegiatan 

perdagangan, rantau dagang biasanya terdapat di daerah kota kecil atau kota-

kota dimana kelompok kultur yang dominan pada umumnya memegang 

profesi perkantoran.  

b. Rantau pegawai (rantau elite), yaitu meliputi kerja kantor. 
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c. Rantau campuran, yaitu rantau gabungan antara pekerjaan pergadagangan dan 

perkantoran. 

3. Geo – okupasional: 

a. Rantau dagang, contohnya seperti rantau klang (rantau Malaysia 

selingkupnya). 

b. Rantau elite, contohnya seperti di pusat-pusat pemerintahan di Jawa dan 

Indonesia bagian Timur. 

c. Rantau campuran, contoh rantau campuran seperti di Sumatra dan Jawa yang 

menjadi pusat-pusat urban utama. 

C. Remittan (remittance) 

1.   Pengertian Remitan (remittance) 

 Menurut Connel, (1980, dalam  Novayanti dan Sudibia, 2013:565) remitan  

merupakan pengiriman uang, barang, keterampilan  dan  ide yang dikirim oleh  

migrant non permanen ke daerah asalnya. Keterampilan yang diperoleh migran 

pada saat melakukan migrasi akan sangat bermanfaat bagi migrant jika mereka  

kembali ke daerah asalnya untuk membantu pembangunan di desa asal migran 

tersebut. Ide-ide baru juga sangat menyumbang pembangunan desanya misalnya 

cara-cara bekerja, membangun rumah dan lingkungannya yang baik serta hidup 

sehat.Dari  segi  ekonomi  keberadaan remitan  sangatlah  penting, karena  mampu 

meningkatkan ekonomi keluarga dan juga untuk kemajuan bagi masyarakat 

penerimanya. Remitan dikirim karena pada dasarnya antara keluarga yang  berada 

di  daerah  tujuan  migrasi  dan  di  daerah asal merupakan  kesatuan  ekonomi. 

Remitan selain ditujukan  untuk  keluarganya  juga  ditujukan untuk  anggota  
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masyarakat  desanya, dan  juga untuk  keperluan  desa  asalnya, remitanatau 

kiriman yang ditujukan untuk keluarganya lebih bersifat ekonomi dan pengiriman 

dilakukan secara rutin karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain.  

2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remitan (Remittance) 

 Menurut Ardana dkk, (2011, dalam Aprilliana dan Meydianawathi, 2013:376) 

faktor-faktor yang mempengaruhi remitan adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah  pendapatan  yang  diterima selama bekerja 

 Semakin  besar jumlah  pendapatan  yang  diterima di daerah tujuan bekerja 

maka semakin besar pula remitan yang dikirim kembali ke daerah asal begitupun 

sebaliknya. 

b. Kebutuhan  keluarga  di  daerah  asal 

 Semakin besar kebutuhan keluarga di daerah asal maka semakin besar pula  

nilai remitan yang dikirim ke daerah asal begitupun sebaliknya. 

c. Pengeluaran konsumsi di tempat bekerja 

 Semakin kecil konsumsi yang dikeluarkan oleh para pekerja ditempat bekerja, 

maka semakin besar jumlah remitan yang dikirim begitu pula sebaliknya. 

d. Biaya remitan 

Bahwa semakin besar biaya remitan yang dikeluarkan maka semakin kecil  

remitan yang sampai pada keluarga di daerah asal begitupun sebaliknya. 
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D. Kesejahteraan Keluarga Perantau 

1. Pengertian Kesejahteraan 

 Menurut rumusan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 

kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material 

maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman 

lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan 

usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak-hak asasi serta kewajiban sesuai dengan pancasila.Kesejahteraan 

menggambarkan situasi kerja yang menunjukan kesuksesan, kemakmuran, dan 

meliputi juga kebahagiaan karena terdapatnya nasib yang baik.Dengan demikian 

sejahtera adalah kehidupan yang mendapat limpahan nikmat Allah yang bersifat 

materill, sehingga terpenuhinya kebutuhan jasmani (Solih, 1991:14). 

2. Pengertian Keluarga 

 Menurut Ali, (2010:6) keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat terdiri 

dari dua orang atau lebih dalam satu atap yang mempunyai hubungan yang intim, 

pertalian darah atau perkawinan, terorganisasi dibawah asuhan kepala rumah 

tangga yang saling berhubungan satu dengan lainnya, saling bergantung antar 

anggota keluarga, mempunyai keunikan masing-masing serta nilai dan norma 

hidup yang di dasari sistem kebudayaan, mempunyai hak otonomi dalam 

mengatur keluarganya misalnya dalam hal kesehatan keluarga.  
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 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga adalah 

sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-

istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Secara implisit 

dalam batasan ini yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum menikah, 

apabila ada anak yang sudah menikah dan tinggal bersama suami atau istri atau 

anak-anaknya maka yang bersangkutan menjadi keluarga sendiri. 

3.  Pengertian Keluarga Sejahtera 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,  keluarga sejahtera 

adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang 

antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Dalam 

membangun dan mengembangkan keluarga sejahtera maka berbagai fungsi 

keluarga sangat perlu dikembangkan dan diselenggarakan.Berbagai fungsi 

keluarga sejahtera yang perlu dikembangkan dan diselenggarakan meliputi: 

1. Fungsi agama 

Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam 

kandungan.Keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal agama, dan 

sebagai tempat menanamkan dan menumbuhkan, serta mengembangkan nilai-nilai 

agama sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa. Dalam 

fungsi agama terdapat dua belas nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan 

dalam keluarga yaitu meliputi iman, taqwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, 
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kesalehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, kesabaran, dan kasih 

sayang. 

2. Fungsi sosial budaya 

Keluarga sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu mempertahankan 

dan mengembangkan sosial budaya setempat, selain itu keluarga juga diharapkan 

mampu menanamkan rasa memiliki terhadap budaya daerahnya tetapi tidak 

berlebihan sehingga mampu menghargai perbedaan budaya yang harus dijadikan 

rahmat bukan dijadikan bahan ejekan yang menyebabkan terjadinya permusuhan 

dan perpecahan.Dalam fungsi sosial budaya terdapat tujuh nilai dasar yang harus 

ditanamkan dalam keluarga yaitu meliputi gotong royong, sopan santun, 

kerukunan, peduli, kebersamaan, toleransi, dan kebangsaan. 

3. Fungsi cinta dan kasih sayang 

Membimbing dan mendidik anak dengan penuh cinta kasih, menjadikan anak 

berkembang menjadi anak yang lembut, penuh kasih sayang dan bijaksana.Dalam 

fungsi cinta dan kasih sayang terdapat delapan nilai dasar yang harus dipahami 

dan ditanamkan dalam keluarga yaitu meliputi empati, akrab, adil, pemaaf, setia, 

suka menolong, pengorbanan, dan tanggung jawab. 

4. Fungsi perlindungan 

Keluarga sebagai tempat perlindungan bagi anggota keluarganya seperti harus 

memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagi anggota keluarganya. Dalam 

fungsi perlindungan terdapat lima nilai dasar yang harus dipahami dan 

ditanamkan dalam keluarga yaitu meliputi aman, pemaaf, tanggap, tabah, dan 

peduli. 
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5. Fungsi reproduksi 

Salah satu tujuan perkawinan adalah melestarikan keturunan, maka 

pengembangan keturunan menjadi tuntunan fitriah bagi manusia.Dalam fungsi 

reproduksi terdapat tiga nilai dasar yang harus dipahami, dan ditanamkan dalam 

keluarga yaitu meliputi tanggung jawab, sehat, dan teguh. 

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan 

Orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, selain 

berfungsi sebagai pendidik keluarga juga sebagai pembimbing dan pendamping 

dalam tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual.Dalam 

fungsi sosialisasi dan pendidikan terdapat tujuh nilai dasar yang harus dipahami 

dan ditanamkan dalam keluarga yaitu meliputi percaya diri, luwes, bangga, rajin, 

kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama. 

7. Fungsi ekonomi 

Pemenuhan kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan adalah kewajiban 

setiap orang tua, selain itu keluarga juga berkewajiban mendorong anggota 

keluarganya untuk hidup sederhana tidak berlebihan sehingga dapat menghargai 

usaha yang telah dilakukan orang tua untuk memperoleh penghasilan. Dalam 

fungsi ekonomi dan pendidikan terdapat lima nilai dasar yang harus dipahami dan 

ditanamkan dalam keluarga yaitu meliputi hemat, teliti, disiplin, peduli, dan ulet. 

8. Fungsi lingkungan 

Fungsi lingkungan sebagai penempatan diri untuk keluarga sejahtera dalam 

lingkungan sosial budaya dan lingkungan alam yang dinamis secara serasi, 

selaras, dan seimbang.Dalam fungsi lingkungan terdapat dua nilai dasar yang 
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harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga yaitu meliputi bersih, dan disiplin 

(BKBPP, 2011). 

4. Tahapan Keluarga 

Dalam pendataan keluarga Indonesia menurut BKBPP (Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) tahun 2011 diklasifikasikan menurut 

kelompok sebagai berikut : 

1. Keluarga Pra Sejahtera  

Keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari indikator kebutuhan dasar 

keluarga (basic needs) seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. 

2. Keluarga Sejahtera I 

Keluarga mampu memenuhi indikator kebutuhan dasar keluarga (sesuai 

kebutuhan dasar pada keluarga pra sejahtera) tetapi tidak memenuhi salah satu 

dari kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga seperti agama, dan 

penghasilan. 

3. Keluarga Sejahtera II 

Keluarga yang mampu memenuhi indikator kebutuhan dasar keluarga dan 

indikator psikologis keluarga, tetapi tidak memenuhi salah satu dari indikator 

kebutuhan pengembangan (develomental needs) keluarga seperti menabung, 

memperoleh informasi, komunikasi keluarga, dan kegiatan kemasyarakatan.   

4. Keluarga Sejahtera III 

Keluarga yang mampu memenuhi indikator kebutuhan dasar keluarga, 

kebutuhan psikologis keluarga, kebutuhan pengembangan keluarga, tetapi tidak 

memenuhi salah satu indikator kebutuhan aktualisasi diri (self esteem) keluarga 
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seperti memberikan sumbangan (kontribusi) materill untuk kegiatan sosial, dan 

aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial atau yayasan, atau institusi masyarakat. 

5. Keluarga Sejahtera III Plus 

Keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga pada keluarga Pra 

Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. 

E. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Menurut Ihsan, (2010:5), pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan yang 

menyesuaikan dengan lingkungan, suatu pengarahan dan bimbingan yang 

diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya, suatu usaha sadar untuk 

menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh 

masyarakat, suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak dalam menuju 

kedewasaan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian 

informasi dan pembentukan ketrampilan saja namun mencakup usaha untuk 

mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga 

tercapaipola hidup pribadi dan sosial yang mumuaskan. 

Menurut Syah, (2008:11) pendidikan adalah tahapan kegiatan yang bersifat 

kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang dipergunakan untuk 

menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, 

kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Pendidikan dapat berlangsung secara informal 

dan nonformal di samping secara formal seperti di sekolah, madrasah, dan 

institusi-institusi lainnya, bahkan pendidikan juga dapat berlangsung dengan cara 

mengajar diri sendiri (self-instruction). 
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2. Jenjang Pendidikan 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan 

kemampuan yang dikembangkan.Jenjang pendidikan terdiri dari jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

1. Pendidikan Dasar 

Menurut Ihsan, (2010:22) pendidikan dasar adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang 

diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar  berbentuk SD dan sekolah SMP atau 

bentuk lain yang sederajat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional). 

2. Pendidikan menengah  

Menurut Ihsan, (2010:23) pendidikan menengah adalah pendidikan yag 

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan mengadakan hubungan timbal balikdengan lingkungan sosial budaya 

dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam 

dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah berbentuk SMA atau 

bentuk lain yang sederajat (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional). 

3. Pendidikan tinggi  
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Menurut Ihsan, (2010:23) pendidikan tinggi adalah pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan atau profesional sehingga 

dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan manusia.Pendidikan tinggi mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, spesialis, dan doktor (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional). 

F. Penelitian Relevan 

Penelitian secara khusus terhadap perantau dan tingkat kesejahteraan serta 

pendidikan anak keluarga perantau sejauh pengamatan peneliti belum banyak 

dilakukan.Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang “Kajian Tingkat 

Kesejahteraan Dan Pendidikan Anak Keluarga Perantau di Desa Sumampir, 

Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.Meskipun penulisan hasil 

penelitian yang menunjukan tingkat kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak 

telah banyak dijumpai dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang akan 

dilakukan, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian yang telah 

dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis 

Pengarang  Goly Amin 

Priyono (2004) 

Didit Susilo 

(2013) 

Eka Puji Lestari 

(2014) 

Tujuan Untuk 

mengetahui 

Tingkat 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Buruh Pabrik Pati 

Dan Pengaruhnya 

Terhadap Tingkat 

Pendidikan Anak 

Di Desa Gumelar, 

Kecamatan 

Gumelar, 

Kabupaten 

Banyumas. 

Untuk mengetahui 

Pengaruh Tingkat 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Terhadap 

Pendidikan Anak 

Di Desa 

Kasmaran, 

Kecamtan 

Pagentan, 

Kabupaten 

Banjarnegara. 

Untukmengetahui 

hubungan 

Tingkat 

Kesejahteraan 

dengan 

Pendidikan Anak 

Keluarga 

Perantau di Desa 

Sumampir, 

Kecamatan 

Rembang, 

Kabupaten 

Purbalingga. 

Analisis data Tabulasi silang Chi kuadrat Korelasi 

spearman rank 

Pengambilan 

Sampel 

Random 

Sampling 

Random Sampling Random 

sampling dengan 

cara undian 

Teknik 

pengumpulan 

data 

- Dokumentasi 

- Wawancara 

- Wawancara 

- Angket 

Wawancara 

 

Hasil 

Penelitian 

Tingkat 

kesejahteraan 

masyarakat buruh 

pabrik pati 

berpengaruh 

negatif terhadap 

tingkat 

pendidikan anak. 

Berarti 

masyarakat buruh 

pabrik pati yang 

memiliki 

kesejahteraan 

tinggi tidak dapat 

dipastikan 

berpengaruh 

dominan terhadap 

tingkat 

pendidikan anak.  

Hasil besarnya 

koefisien korelasi 

tingkat 

kesejahteraan 

terhadap 

pendidikan anak 

sebesar 0,37. Uji 

signifikan 

membandingkan 

chi kuadrat tabel 

pada taraf 

kesalahan 0,05 

dan dk 6 maka chi 

kuadrat hitung 

lebih besar dari 

chi kuadrat tabel 

yaitu X
2
h > X

2
t 

(26.097 > 12,59) 

Terdapat 

hubungan yang 

positif antara 

tingkat 

kesejahteraan 

dengan 

pendidikan anak 

keluarga perantau 

di Desa 

Sumampir 

Kecamatan 

Rembang 

Kabupaten 

Purbalingga 
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G. Kerangka Pikir 

Setiap manusia ingin hidup sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan pokok 

keluarga yaitu papan, pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, tetapi pada 

kenyataannya masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya adalah kurang 

terpenuhinya kebutuhan hidup karena sedikitnya pendapatan yang diperoleh dari 

hasil pertanian di desanya.Kebutuhan yang kurang terpenuhi mengakibatkan 

tekanan (stress), terhadap seseorang di tempat mereka tinggal sehingga 

menimbulkan perubahan pola pikir terhadap mata pencaharian. Untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya manusia harus memiliki sumber pendapatan, dengan segala 

cara manusia berusaha untuk mencari sumber pendapatan guna terpenuhinya 

kebutuhan mereka. 

Salah satu contoh seperti di Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten 

Purbalingga yang pertumbuhan penduduknya tinggi, akan tetapi pendapatan yang 

diperoleh dari hasil pertanian di desanya sedikitsehingga masih kurang untuk 

memenuhi kebutuhan. Maka dari itu kebanyakan penduduk Desa Sumampir 

memilih merantau ke luar Pulau Jawa sebagai pedagang.Kegiatan tersebut 

merupakan salah satu kegiatan yang dapat menciptakan suatu usaha, untuk 

memperoleh pendapatan demi terpenuhinya kebutuhan hidup agar tercapai 

kesejahteraankeluarga.Dengan kesejahteraan keluargamaka dapat berpengaruh 

pula terhadappendidikan anak. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir 

penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Diagram alir kerangka pikir 

 

 

 

Pertumbuhan 

penduduk tinggi 

Kebutuhan kurang 

terpenuhi 

Merantau ke luar 

Pulau Jawa 

Hubungan tingkat kesejahteraan dengan 

pendidikan anak keluarga perantau 

Kesejahteraan: 

- Papan 

- Pangan 

- Sandang 

- Kesehatan 

- Komunikasi 

- Kegiatan Kemasyarakatan 

- Informasi 

- Peribadatan 

- Pendidikan 

- Penghasilan 

Pendidikan: 

 

- 6 Tahun (Tamat SD) 

- 9 Tahun (Tamat SMP) 

- 12 Tahun (Tamat SMA) 

- 13 Tahun (D1) 

- 14 Tahun (D2) 

- 15 Tahun (D3) 

- 16 Tahun (S1) 
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H. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pikir diatas maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan pendidikan 

anak keluarga perantau. 

Ha : Terdapat hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan pendidikan anak 

keluarga perantau. 
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