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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis persentase, 

penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dan pembahasan dengan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kondisi sosial ekonomi dilihat dari usia yang kebanyakan masih muda pada 

saat berangkat menjadi TKI dan dengan latar belakang pendidikan yang 

rendah membuat mereka kesusahan mencari pekerjaan atau membuat 

pekerjaan di daerah sendiri yang. Dengan kebutuhan yang semakin ari 

semakin banyak sedangkan pendapatan tidak sebanding dengan kebutuhan 

sehingga mereka terpaksa untuk mencari pekerjaan lain salah satunya adalah 

dengan merantau ke negeri orang menjadi seorang TKI. Selain itu untuk 

membantu perekonomian keluarga sendiri, ingin mandiri dan dan tidak 

bergantung dengan orang tua atau mertua, karena kebanyakan pada usia 

tersebut sudah menikah dan mereka mempunyai keinginan ingin pisah 

tempat tinggal dengan orang tua mereka. 

2. Faktor yang memotivasi masyarakat untuk menjadi TKI adalah alasan 

memperbaiki ekonomi keluarga memperkuat responden untuk pergi keluar 

negeri, selain itu mencari pekerjaan juga menjadi alasan mereka menjadi 

TKI ada juga yang beralasan membayar utang, membeli aset dan ajakan 

teman memilih kerja menjadi buruh migran, selain alasan untuk menjadi 

TKI latar belakang responden memilih negara juga menjadi salah satu 

pendorong untuk menjadi TKI, responden lebih banyak memilih pendapatan 

dalam pemilihan negara tujuan, karena menurut mereka pendapatan di luar 

negeri lebih besar dibandingkan di daerah sendiri dan juga nilai mata uang 

dari negara pilihan mereka mempunyai nilai tukar yang tinggi sehingga 

setela sampai di tanah hair uang yang didapat jumlahnya besar. Penggunaan 
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hasil dari pendapatan bekerja sebagai TKI paling banyak digunakan untuk 

membuat rumah, membeli aset seperti tanah, membeli kendaraan, dan untuk 

modal usaha 



76 

 

Fika Rahmah Fadhilah 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI MENJADI TKI KECAMATAN 

JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu  

 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti memberikan implikasi pada 

pembelajaran geografi yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang studi 

geografi. Penelitian mengenai TKI ini memiliki berbagai aspek yang dapat 

bermanfaat untuk peningkatan wawasan pembelajaran geografi di sekolah. Pada 

tingkat menengah atas, materi yang ada pada mata pelajaran geografi kurikulum 

2013 ini berkaitan dengan penelitian yang mengkaji tentang kependudukan salah 

satu contohnya tentang faktor determinan yang mempengaruhi minat penduduk 

menjadi TKI di kecamatan Juntinyuat. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

pengayaan materi dalam pembelajaran geografi kurikulum 2013. 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas 

Kelas   : XI/Genap 

Kompetensi Dasar :3.3 Menganalisis dinamika dan masalah 

kependudukan serta Sumber Daya Manusia di 

Indonesia 

 3.4  Membuat artikel tentang dinamika dan 

permasalahan kependudukan yang ada di lingkungan 

sekitar    

Materi Pokok  :Pertumbuhan penduduk, meliputi kelahiran, 

kematian dan migrasi 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama penelitian, peneliti 

melihat ada beberapa hal yang perlu di perhatikan. Saran ini diharapkan dapat 

menjadi masukan yang positif demi kebaikan bersama. Adapun saran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan dan selektif lagi dalam 

penyeleksian calon TKI dari mulai berkas dan lain sebagainya. Karena masih 
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banyak masyarakat yang memanipulasi data agar bisa menjadi TKI, selain itu 

adanya pelatihan keterampilan bagi purna-purna TKI agar setelah menjadi TKI 

mereka dapat membuat lapangan pekerjaan baru, dan juga melindungi TKI-TKI 

yang berada diluar agar meminimalisir kekerasan fisik, psikis TKI agar tidak jatuh 

korban- korban kekerasan lainnya. 

2. Bagi TKI 

TKI seharusnya meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal pendidikan harus 

ditingkatkan. Rendahnya pendidikan menyebabkan TKI mempunyai pola pikir 

yang tidak luas, sehingga sangat rentan untuk mendapatkan kekerasan dan di 

bohongi oleh calo atau pihak sponsor, pengetahuan sangat penting untuk para calon 

TKI ataupun TKI itu sendiri, karena dengan pengetahuan TKI atau calon TKI dapat 

mengetahui keadaan negara yang akan dituju serta pekerjaan yang disediakan 

mungkin  akan meningkat tingkatannya tidak menjadi pembantu rumah tangga. 

Selain itu perlu dirubah pola pikir masyarakat tentang pengelolaan keuangan,  

sehingga pada musim tanam atau paceklik masyarakat tidak kebingungan untuk 

mendapatkan uang sehingga mau tidak mau harus pergi menjadi TKI. 


