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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian diatas, dapat 

dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Eksistensi TKI di luar negeri mampu memberikan dampak 

terhadap perekonomian keluarga TKI itu sendiri, diantaranya 

yaitu: 

a. Dampak positif, yaitu (1) kondisi ekonomi keluarga yang jauh 

lebih kecukupan; (2) menambah pengalaman, baik untuk TKI 

sendiri maupun keluarga dirumah; (3) mampu menabung 

dalam jumlah yang besar untuk masa depan pribadi beserta 

keluarga; (4) mampu membeli barang-barang yang bernilai 

tinggi yang bisa dijadikan aset; (5) meningkatkan status sosial 

dimayarakat. 

b. Dampak negatif, yaitu; (1) gaya hidup yang cenderung 

mewah; (2) hubungan sosial baik dengan keluarga maupun 

masyarakat cenderung tertutup atau individualis; (3) jika 

mengalami kegagalan setelah menjadi TKI, akan 

menyebabkan trauma bagi TKI itu sendiri dalam kehidupan 

mendatang; (4) keretakan antar anggota rumah tangga karena 

jarang bertemu; (5) penggumaan uang yang cenderung 

berlebihan.  

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat asal desa 

Wonorejo ini memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, 

diantaranya yaitu; (a) kondisi di daerah yang masih sulit 

mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, (b) adanya 

ajakan dari keluarga, tetangga, maupun teman yang sudah 

menjadi TKI terlebih dahulu, (c) keinginan masyarakat sendiri 

untuk menjadi TKI karena ingin mandiri, tidak menyusahkan 

orang lain, serta ingin merubah nasib keluarga yang lebih 

sejahtera. 

  

B. Saran-saran 

Berdasarkanhasil penelitian diatas adapun saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. Diharapkan TKI bisa memanfaatkan kesempatan bekerja ke luar 

negeri dengan sebaik-baiknya, karena tentunya bekerja ke luar 

negeri juga terbatas oleh usia, serta tidak hidup berfoya-foya dan 

kebanyakan jalan-jalan selama di luar negeri. 
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2. Diharapkan bagi keluarga TKI dirumah dapat menggunakan 

uang kiriman dengan sebaik-baiknya, tidak konsumtif secara 

berlebihan, namun lebih mengedepankan pengumpulan aset 

sehingga setelah anggota keluarganya yang menjadi TKI pulang 

hasil jerih payahnya bisa digunakan untuk membangun usaha. 

3. Keterbatasan waktu, tenaga, serta pengetahuan peneliti dalam 

membuat dan menyusun skripsi ini sehingga perlu diuji kembali 

kendalanya dipenelitian dimasa yang akan datang. 

 

C. Keterbatasan penelitian 

Peneliti sudah berusaha melaksanakan penelitian sesuai 

prosedur, namun peneliti menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya meliputi: 

1. Keterbatasan pengetahuan atau informasi dari para TKI sehingga 

membuat penelitian ini kurang maksimal. Selain itu juga 

kebanyakan para keluarga TKI sungkan untuk dimintai 

informasi. 

2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan TKI 

maupun keluarganya terkadang hanya sedikit informasi yang bisa 

didapatkan, mereka cenderung menutupi. 

3. Keterbatasan waktu, biaya, pikiran dan tenaga sehingga membuat 

penelitian ini tak jarang harus bertemu dengan kendala. 

 


