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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

             Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik 

wawancara yang dilaksanakan di beberapa desa di kabupaten Jepara tentang 

faktor – faktor pendorong mantan tenaga kerja Indonesia di kabupaten Jepara 

bekerja kembali ke luar negeri pada tahun 2017 dapat ditarik beberapa kesimpulan 

diantaranya : 

1. Di kabupaten Jepara mantan tenaga kerja Indonesia kembali bekerja ke luar 

negeri dari hasil yang diperoleh dari informan dan informan kunci terbukti 

bahwa dorongan untuk bekerja kembali ke  luar negeri diantaranya adalah 

untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui gaji yang tinggi dan juga 

dapat memenuhi kebutuhan kemudian mencari modal untuk mengembangkan 

usaha ketika sudah tidak bekerja ke luar negeri.  

2. Mempersiapkan masa depan untuk keluarga dan anak – anak yang ditinggal 

selama bekerja ke luar negeri. Jika dibanding dengan bekerja di tanah air, 

bekerja ke luar negeri memiliki kesempatan yang besar untuk mempersiapkan 

masa depan karena dengan berbagai keuntungan yang dimiliki selain 

meningkatnya ekonomi juga memberikan peluang untuk memperoleh standar 

hidup yang tinggi sehingga dapat mempersiapkan masa depan melalui 

pendidikan anak – anak dan mempersiapkan tempat tinggal yang layak.
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Dan yang menarik adalah dari sekian banyak faktor yang mendorong mantan 

tenaga kerja Indonesia di kabupaten Jepara berangkat kembali ke luar negeri 

adalah kemampuan bahasa di negara penempatan. Menurut Todaro (1994) 

menyatakan migrasi merupakan suatu proses yang selektif yang 

mempengaruhi setiap individu dengan ciri – ciri ekonomi, sosial, pendidikan 

dan demografi tertentu, sehingga pengaruhnya terhadap faktor – faktor 

ekonomi dan non ekonomi dari masing-masing individu juga bervariasi.  

3. Faktor non ekonomi juga dipandang penting untuk dibahas lebih dalam 

seperti kemampuan sumber daya manusia mencakup kemampuan berbahasa, 

kemampuan etika bekerja dan juga kualitas hubungan keluarga juga perlu 

dibahas secara komprehensif. Perlu diketahui komunikasi bekerja akan 

menjadi mudah dan lancar jika tenaga kerja memiliki kemampuan menguasai 

bahasa negara penempatan ketika bekerja. Proses yang panjang untuk 

menguasai bahasa di negara penempatan juga mempengaruhi dorongan untuk 

berangkat kembali ke luar negeri.  

4. Adanya keluarga yang juga bekerja di luar negeri menjadi dorongan bagi 

tenaga kerja Indonesia dimana peran dari keluarga dipandang dapat saling 

membantu memberikan rasa aman di negara mereka bekerja. Memutuskan 

untuk berangkat kembali ke luar negeri karena ada keluarga di negara 

penempatan yang sama akan memberikan kenyamanan tersendiri dan ada 

kesempatan juga untuk mudah berkomunikasi antar keluarga. 
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5.2 Saran 

             Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan faktor pendorong 

bekerja kembalinya mantan tenaga kerja Indonesia perlu dikembangkan kembali 

terutama tidak hanya menyoroti persoalan ekonomi meskipun itu yang paling 

dominan ketika ditanyakan kepada informan. Namun penelitian selanjutnya perlu 

dikembangkan Faktor non ekonomi seperti kemampuan sumber daya manusia 

mencakup kemampuan berbahasa, kemampuan etika bekerja dan juga kualitas 

hubungan keluarga. Karena faktor non ekonomi juga dipandang penting untuk 

dibahas lebih secara komprehensif untuk mendapatkan pengembangan informasi 

di daerah lain yang  terkait dengan dorongan bekerja mantan tenaga kerja 

Indonesia. 


