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ABSTRAK 

Nurus Sholihah, 1320210229, Analisis Dampak Perubahan Ekonomi 

terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga TKI Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus Keluarga TKI di Desa Gempol Denok Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak). Skripsi, Kudus: Jurusan Syariah dan Ekonomi 

Islam Prodi Ekonomi Syariah STAIN Kudus, 2017. 

 

 Perubahan ekonomi keluarga TKI merupakan berubahnya pendapatan 

yang diterima salah satu anggota keluarga yang bekerja di luar negeri sehingga 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Disisi lain, 

Ekonomi Islam sangatlah memperhatikan masalah kesejahteraan. Sejahtera 

dipandang sebagai suatu keharusan yang mesti dicapai setiap orang dalam hidup 

berkeluarga, bermasyarakat ataupun bernegara. Dalam penelitian ini yang menjadi 

pokok permasalahan adalah Bagaimana gambaran ekonomi keluarga TKI sebelum 

dan sesudah menjadi TKI? Dan bagaimana dampak perubahan ekonomi tersebut 

terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga TKI dilihat dari perspektif ekonomi 

Islam? Untuk itu penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa keadaan ekonomi keluarga TKI serta dampaknya terhadap 

peningkatan kesejahteraan yang terjadi pada keluarga TKI di desa Gempol Denok 

dari sudut pandang ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach). Sumber 

data meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data tersebut 

dianalisis secara deskriptif, melalui reduksi, display, conculsion, analisis data 

sewaktu pengumpulan data, dan lembar rangkuman. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkrit 

dengan menggunakan unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan masalah 

yang ada, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan hasil 

penelitian dan analisis, disimpulkan bahwasanya ada dua point penting yang 

ditemukan. Pertama, meningkatnya ekonomi yang dimiliki salah satu anggota 

keluarga setelah bekerja sebagai TKI menjadikan kehidupan keluarga menjadi 

lebih baik yaitu Sebelum mereka menjadi TKI di luar negeri kehidupan 

ekonominya biasa-biasa saja tidak ada yang mencolok atau dapat dikatakan hidup 

mereka sederhana dan setelah menjadi TKI pendapatan yang diterima menjadi 

jauh lebih besar dibanding dengan sebelumnya sehingga mampu membeli sepeda 

motor baru, membangun rumah, membayar hutang, dan memperbaiki ekonomi 

keluarga menjadi lebih stabil. Kedua, dalam pandangan Islam kesejahteraan 

keluarga TKI berdampak pada dua sisi yang berbeda yaitu kearah yang positif dan 

negatif. Namun dampak yang terjadi bagi keluarga TKI di desa Gempol Denok 

lebih berdampak positif dibandingkan dengan dampak negatifnya, karena hanya 

sebagian kecil saja yang kehidupannya mengarah ke  arah yang negatif. 
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