
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Permasalahan 

Daerah pedesaan khususnya di Pulau Jawa, meningkatnya 

pertumbuhan penduduk akan menyebabkan semakin sempitnya luas tanah 

pertanian suatu keluarga karena terus menerus dibagi untuk diwariskan pada 

anak. Keadaan tersebut menyebabkan penduduk dihadapkan pada dua pilihan 

yang sulit, yaitu apakah akan tetap tinggal di desanya namun dengan resiko 

menghadapi hidup yang kekurangan atau pindah ke daerah lain. Bagi 

masyarakat pedesaan, pindah ke daerah lain bukanlah sebuah persoalan yang 

mudah sebab biasanya hubungan kekerabatan, keterkaitan pada tanah 

pertanian serta ikatan-ikatan tradisi masih sangat kuat untuk menghalangi 

penduduk tersebut untuk pindah ke daerah lain. Konflik antara dua kekuatan 

tersebut akan  di atasi dengan melakukan mobilitas sirkuler sebagai kompromi 

(Mantra dan Molo, 1986).  

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penulis, Desa Ngadirejo 

Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa saat ini  

penduduk Desa Ngadirejo dihadapkan pada beberapa masalah seperti semakin  

sempitnya lapangan kerja, kemiskinan serta pendidikan masyarakat yang 

rendah. Sempitnya lapangan kerja pada sektor pertanian terutama terjadi pada 

saat musim kemarau dimana lahan-lahan pertanian yang sebagian besar berupa 

lahan sawah tadah hujan tidak dapat ditanami karena  tidak adanya pengairan. 

Indikator kemiskinan masyarakat salah satunya terlihat dari  kondisi 

permukiman di Desa Ngadirejo Kecamatan Eromoko yang kurang baik. 

Adapun tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat terlihat dalam 

komposisi penduduk menurut pendidikan dimana sebanyak 1.713 orang dari 

keseluruhan penduduk sebesar 4.679 jiwa (37%) hanya tamat Sekolah Dasar 

dan sebanyak 306 orang dari keseluruhan  penduduk sebesar 4.679  jiwa 

(20%) tidak tamat Sekolah Dasar seperti yang terlampir pada Tabel 1. 

dibawah ini 
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     Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa 

Ngadirejo Tahun 2011 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tamat\akademi/PerguruanTinggi 103 Orang 

2 Tamat SLTA 837 Orang 

3 Tamatan SLTP 1070 Orang 

4 Tamatan SD 1713 Orang 

5 Tidak Tamat SD 306 Orang 

6 Belum Tamat SD 338 Orang 

7 Tidak Sekolah  312 Orang 

Jumlah 4.679 Orang 

Sumber : Monografi Desa, 2011 

Desa Ngadirejo terdiri dari 14 dukuh, yaitu: Buntalan Wetan, Buntalan 

Kulon, Ngadirejo, Ngrandu, Tukul, Ngilir, Mantenan, Pojok, Plumbon, 

Mojosari, Siyono, Nglengkong, Jamban, dan Pandan. Data sementara yang 

ada menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Ngadirejo, terdiri dari 1.264 

Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk  laki – laki sebanyak 2.456 

jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.398 jiwa. Luas lahan pertanian 

yang ada sebanyak 263 ha dengan rata-rata pemilikan lahan 0,21  ha/KK. 

Untuk lebih jelasnya mengenai luas lahan pertanian daerah pemelitian dapat 

dilihat pada Tabel 2. Dibawah ini. 

      Tabel 1.2  Pengunaan Lahan di Desa Ngadirejo 2011 

 No Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) Prosentase (%) 
1 Pertanian     
  a. irigasi tehnis 89,8 16 
  b. irigasi 1/2 tehnis 135,3 25 
  c. irigasi sederhana 19,9 4 
  d. tadah hujan 10,8 2 
  e. irigasi tadah hujan 19,9 4 
2 Pekarangan 144,7 26 
3 Tegalan 128,6 23 

  Jumlah 549 100 
      Sumber : Monografi Desa, 2011 
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Dari jumlah penduduk sebesar 4.679  jiwa, sebanyak 309 orang  laki-

laki dan 164 perempuan melakukan mobilitas sirkuler. Hal ini berarti 

sebanyak 10,11% penduduk Desa Ngadirejo Kecamatan Eromoko  melakukan 

mobilitas ke luar daerah. Angka sebesar 10,11% tentulah bukan sebuah angka 

yang kecil, apalagi untuk tingkat desa. 

      Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di 

Desa  Ngadirejo 2011 

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
0  - 4 tahun 93 82 175 
5  - 9 tahun 131 133 264 
10- 14 tahun 195 197 392 
15- 19 tahun 167 154 321 
20- 24 tahun 158 156 314 
25- 29 tahun 181 164 345 
30- 39 tahun 423 390 813 
40- 49 tahun 385 367 752 
50- 59 tahun 338 314 652 

60 tahun keatas 385 441 826 
Jumlah  2456 2.398 4.854 

Sumber : Monografi Desa, 2011 

Berdasarkan informasi sementara yang diperoleh penulis, masyarakat 

Desa Ngadirejo banyak yang mencari pekerjaan di kota-kota besar seperti 

Surakarta, Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. 

Mereka yang melakukan mobilitas sirkuler pada umumnya berprofesi sebagai 

buruh industri, buruh bangunan dan lain-lain. Usia mereka rata-rata masih 

muda yang berkisar antara 20-45 tahun. 

Adanya proses mobiltas sirkuler tersebut menciptakan hubungan 

timbal balik antara desa dan kota. Seperti dijumpai ditempat lain, pelaku 

migran sirkuler di Desa Ngadirejo biasanya pulang kampung pada hari raya 

Idul Fitri (lebaran) yang merupakan saat berkumpulnya dengan sanak saudara. 

Biasanya mereka akan membawa pulang sebagian penghasilan yang di 

perolehnya dari melakukan mobilitas sirkuler. Keadaan  tersebut akan 

berpengaruh pada remitten dan volume peredaran uang di daerah pedesaan. 
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Remitten dalam penelitian tidak hanya terbatas pada pemberian (uang dan 

barang) dari migrasi ke derah asal (Curson, 1981 dalam Ita Sari Ratnawati, 

2005) namun juga dalam bentuk non material, seperti pengetahuan, 

pengalaman, jasa dan gagasan.   

Salah satu hal yang cukup menarik untuk diamati dari kondisi wilayah 

di Desa Ngadirejo Kecamatan Eromoko adalah keadaan wilayahnya yang agak 

heterogen. Wilayah Desa Ngadirejo Kecamatan Eromoko ada yang 

bertopografi datar hingga berbukit, topografi datar (kemiringan 0-3%), 

bergelombang (kemiringan 3-8%), sampai berbukit (kemiringan >8%). 

Keadaan tersebut menyebabkan perbedaan jenis lahan pertanian dimana pada 

daerah yang bertopografi datar memiliki sarana irigasi teknis meskipun 

sederhana sedangkan pada daerah yang bertopografi berbukit hanya  

mengandalkan air hujan (sawah tadah hujan). Hal tersebut tentu 

mempengaruhi produktivitas lahan, sehingga akhirnya mempengaruhi 

pendapatan keluarga penduduk di desa tersebut yang bermata pencahariaan  

sebagai petani. Kondisi wilayah tersebut dimungkinkan pula menjadi faktor 

pendorong bagi sebagian penduduk Desa Ngadirejo Kecamatan Eromoko 

untuk melakukan mobilitas sirkuler.  

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mengadakan penelitian 

dengan judul “Analisis Mobilitas Sirkuler Penduduk di Desa Ngadirejo 

Kecamatan Eromoko  Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah karakteristik demografi (umur, jenis kelamin, status kawin 

dan jumlah tanggungan keluarga) serta sosial ekonomi (pendidikan, 

pekerjaan di daerah tujuan, kepemilikan lahan pertanian serta pendapatan 

keluarga) pelaku mobilitas sirkuler di Desa Ngadirejo?  

2. Apakah faktor pendorong dari daerah  asal serta penarik dari daerah tujuan 

yang mempengaruhi migran melakukan mobilitas sirkuler? 
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3. Bagaimanakah agihan keruangan daerah tujuan pelaku mobilitas sirkuler? 

4. Bagaimanakah sumbangan pendapatan para pelaku mobilitas terhadap 

pendapatan total keluarga ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui karakteristik demografi (umur, jenis kelamin,  status kawin 

dan jumlah tanggungan keluarga) dan sosial ekonomi (pendidikan, 

pekerjaan di daerah tujuan, kepemilikan lahan pertanian serta pendapatan 

keluarga) pelaku mobilitas sirkuler di Desa Ngadirejo. 

2. Mengetahui faktor pendorong dari daerah asal serta penarik dari daerah 

tujuan yang mempengaruhi migran melakukan mobilitas sirkuler.  

3. Mengetahui agihan keruangan daerah tujuan pelaku mobilitas sirkuler.  

4. Mengetahui sumbangan pendapatan para pelaku mobilitas terhadap 

pendapatan total keluarga.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas 

Geografi  UMS 

2. Penelitian di Desa Ngadirejo ini digunakan sebagai sebuah uji aplikasi 

terhadap teori – teori mobilitas sirkuler yang telah ada. 

 

1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka 

Kajian Geografi pada dasarnya adalah membicarakan fenomena 

alam dan  non alam (manusia) dalam lingkup keruangan. Pendekatan yang  

digunakan dalam geografi terpadu tidak membeda-bedakan antara elemen 

fisikal dan non fisikal (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979).  

Menurut Heslinga (dalam Bintarto, 1977), ada tiga hal pokok dalam 

mempelajari objek formal  dan geografi dalam kaitannya dengan  aspek 

keruangan, yaitu: (1) pola dan sebaran gejala tertentu di muka bumi (spatial 
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pattern), (2) keterkaitan atau hubungan antar gejala (spatial system) dan (3) 

perubahan atau perkembangan dari gejala yang ada (spatial proces).   

Salah satu cabang  dari kajian geografi adalah mengenai 

kependudukan atau lazim disebut dengan geografi penduduk. Geografi 

penduduk adalah ilmu yang mempelajari kependudukan suatu daerah, 

dimana fenomena penduduk yang dipelajari meliputi fenomena  demografi 

dan non demografi, yang mempunyai rentangan dari individu hingga 

kelompok yang lebih besar seperti masyarakat atau penduduk suatu negara 

atau daerah, dalam rangka interaksi dan interpendensi terhadap 

lingkungannya (Kasto, 1984).   

Kajian dalam geografi penduduk yang cukup spesifik mendapatkan 

perhatian para peneliti kependudukan adalah proses mobilitas. Hal ini 

berkaitan dengan proses modernitas dan intervensi sifat-sifat perkotaan 

terhadap penduduk daerah pedesaan yang salah satunya mengakibatkan 

semakin meningkatnya gerakan penduduk dari satu tempat atau satu daerah 

ke tempat lain atau ke daerah lain. Perpindahan atau gerakan penduduk ini 

dikenal dengan migrasi penduduk. Migrasi penduduk ada yang bersifat 

permanen atau menetap dan ada pula yang bersifat sementara.   

Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari suatu 

wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. 

Mobilitas non permanen adalah gerakan penduduk dalam suatu tempat 

ketempat lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan 

(Titus, 1982).   

Mobilitas sirkuler dapat dibagi menjadi berbagai macam, misalnya 

mobilitas ulang-alik atau nglaju, periodik musiman dan jangka panjang.  

Mobilitas sirkuler dapat terjadi antara desa  dengan desa, desa  dengan kota, 

kota dengan desa, kota dengan kota. Perbedaan antara mobilitas permanen 

dengan mobilitas non permanen terletak pada ada atau tidaknya niat untuk 

bertempat tinggal menetap di daerah tujuan (Mantra, 1978).  

Alasan seseorang melakukan mobilitas dijawab Mantra (1981) 

dalam studinya tentang perpindahan penduduk pada masyarakat padi sawah 
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di dukuh Kadirejo an di dukuh Piring Yogyakarta dengan mengatakan 

bahwa setelah seseorang mengalami tekanan berat (stress) oleh adanya 

kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti pendapatan, pendidikan, 

kesempatan kerja, dan status sosial maka melakukan migran dengan salah 

satu bentuk berupa mobilitas sirkuler. Menurut Lee (1982), faktor-faktor 

menyebabkan seseorang melakukan migran adalah :  

1. Faktor yang berada di daerah asal  

2. Faktor yang berada di daerah tujuan 

3. Faktor yang menghambat   

4. Faktor  individu 

  Keadaan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 1.1 : Faktor daerah asal, daerah tujuan dan penghalang antara 
dalam mobilitas sirkuler 
 

 

 

 

 

 

 

  

     Sumber: Lee (1970) dalam Mantra (1985) 

  Keterangan:  

+  :   Faktor Pendorong  

-  :    Faktor Penarik  

0  :   Faktor Netral 

     Gambar 1. Faktor daerah asal, daerah tujuan dan penghalang antara dalam 

mobilitas sirkuler 

Berdasarkan keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: orang yang akan melakukan mobilitas kedaerah lain, jika di 

daerah  asal dirasakan ada berbagai faktor yang tidak menguntungkan, 

tetapi dirasakan ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari daerah lain. 

 
 
 
 
 
 
                                       Rintangan Antara 
 
         Daerah asal             Daerah tujuan 

-  -  0  +   -  
0  -  +  -  0  
-  +  0  -  -  
0  -  +  -  0  
-  +  -  0  - 

+  -  0  +  -  
-  +  -  +  +  
+  -  0  +  -  
+  -  +  -  +  
-  +  -  0  - 
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Persiapan dan pemilihan yang positif atau negatif terhadap berbagai faktor 

di daerah asal dan tujuan sangat tergantung pada latar belakang kehidupan 

pribadi seseorang. Terjadinya mobilitas sangat tergantung kepada 

kemampuan individu untuk mengatasi berbagai rintangan yang harus 

dihadapi. Gerakan penduduk ditentukan oleh faktor  jarak, biaya dan 

informasi yang diperoleh terutama dari pelaku sebelumnya.  

Berdasarkan pengamatan maupun informasi-informasi yang 

diperoleh, kasus terjadinya mobilitas sirkuler di Desa Ngadirejo benar-

benar menunjukkan  hal-hal yang ada pada teori tersebut. Para pelaku 

mobilitas umumnya menyatakan bahwa kehidupan mereka di daerah asal 

cukup  terdesak. Namun untuk  berpindah tempat secara permanen mereka 

enggan melakukannya karena berat berpisah dengan tanah leluhur tempat 

mereka kelak akan menghabiskan masa tuanya. Dengan adanya sarana 

transportasi yang telah memadai akhirnya mereka memilih bentuk 

mobilitas sirkuler karena bagaimanapun mereka butuh pekerjaan untuk 

memperoleh penghidupan yang lebih baik, dan menurut anggapan mereka 

hal itu lebih mudah didapatkan di perkotaan.  

Menurut Mantra (1978) ada tiga faktor yang menyebabkan 

mobilitas sirkuler lebih banyak terjadi yaitu :  

1. Faktor sentripetal (kekuatan yang mengikat penduduk untuk tetap 

tinggal di daerahnya) dan faktor  sentrifugal (kekuatan yang 

mendorong penduduk untuk meninggalkan daerahnya).  

2. Perbaikan sarana dan prasarana transportasi  

3. Kesempatan kerja pada sektor formal dan non formal di daerah 

perkotaan 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Ita Sari Ratnawati (2005) dalam penelitiannya yang berjudul  

“Mobilitas Sirkuler Penduduk Asal Kalurahan Kaliancar Kecamatan 

Selogiri Kabupaten Wonogiri” bertujuan untuk: mengetahui karakteristik 

sosial demografi (umur, jenis kelamin pendidikan, jumlah tanggungan 
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keluarga) responden yang melakukan mobilitas sirkuler, mengetahui Faktor 

di daerah asal yang mendorong penduduk melakukan mobilitas sirkuler, 

mengetahui Faktor dari daerah tujuan yang menarik penduduk di daerah 

penelitian  melakukan mobilitas sirkuler, mengetahui alasan paling utama 

penduduk di daerah penelitian memilih bentuk mobilitas serkuler dan 

mengetahui perubahan ekonomi pelaku mobilitas sirkuler setelah mereka 

melakukan mobilitas sirkuler.  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah  data primer dan 

data sekunder. Data primer meliputi umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan tanggungan keluarga, sedangkan  

data sekunder meliputi data monografi kelurahan dan peta. Metode 

penelitian yang  digunakan adalah metode survei dengan menggunakan 

metode analisis data berupa Tabel frekuensi dan Tabel silang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sosial demografi 

responden (migran) adalah: migran berumur produktif, jenis kelamin migran 

sebagian besar adalah laki-laki, pendidikan migran tinggi dan jumlah  

tanggungan keluarga migran besar. Faktor yang mendorong penduduk 

melakukan mobilitas sirkuler didaerah asal adalah sempitnya lahan 

pertanian (52%), kesempatan kerja terbatas (20.5%) dan penghasilan rendah 

(27.3%). Faktor yang menjadi daya tarik didaerah tujuan adalah kesempatan 

kerja banyak  (58.9%), penghasilan tinggi (20.4%), lengkapnya sarana sosial 

ekonomi (13.7%), dan ikut famili (7.0%). Alasan-alasan penduduk 

melakukan mobilitas adalah jarak yang  jauh dari daerah asal (61.6%), 

hemat biaya (21.9%) dan transportasi mudah (16.4%).  

Agus Hariyadi (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Mobilitas 

Sirkuler Pedagang Kaki Lima Di  Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan”, 

bertujuan mengetahui karateristik sosial demografi (umur, jenis kelamin, 

pendidikan) pedagang kaki lima, mengetahui alasan memilih menjadi 

pedagang kaki lima, mengetahui faktor-faktor yang pendorong melakukan 

mobilitas sirkuler, mengetahui alasan memilih melakukan mobilitas sirkuler, 

mengetahui daerah asal pedagang kaki lima dan mengetahui besarnya 
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sumbangan pendapatan total keluarga pedagang kaki lima di  Kota 

Purwodadi.   

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini data primer dan data 

sekunder. Data primer meliputi umur dan jenis kelamin, tingkat  pendidikan, 

faktor yang mendorong dan pendapatan migran sirkuler, sedangkan data 

sekundernya adalah data demografi Kota Purwodadi, komposisi  penduduk 

menurut umur  dan jenis  kelamin, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan 

peta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 

menggunakan daftar pertanyaan. Metode analisis yang digunakan adalah 

Tabel silang dan Tabel frekuensi.  

Hasil penelitian menunjukkan: Karateristik demografi sosial 

ekonomi mobilitas sirkuler adalah berusia 25-40 tahun yaitu sebesar  

64.81%, jenis kelamin adalah laki-laki sebesar 64,81%, berstatus kawin 

sebesar 83,33%, jumlah tanggungan keluarga 2 orang, yaitu sebesar 

37,03%, pendidikan tidak tamat SD  sampai tidak tamat SLTP (rendah) 

sebesar 57,73%, status pekerjaan adalah pekerjaan pokok yaitu sebesar 

81,48%, pendapatan pedagang kaki lima adalah Rp 866.667,00 - Rp 

1.149.999,00 sebesar 33,33%, pendapatan  anggota keluarga Rp 866.667 - 

Rp1.149.999 sebesar 42,85%, sumbangan pendapatan total keluarga > 70 % 

sebesar 44,44%, pengeluaran antara Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 per 

bulan sebesar 38,88%, lokasi usaha yang digunakan  adalah jalan R. 

Suprapto sebesar 29,62%, sumber modal yang paling besar adalah 

bersumber dari mereka sendiri yaitu sebesar 57,40%, modal awal yang 

terbesar antara Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 per bulan sebesar 64,81%, 

lama usaha  (Sedang) 5-9 tahun sebesar 13,33%. Hari kerja adalah 7 hari 

sebesar 55,55%, jenis barang yang didagangkan adalah makanan dan 

minuman sebesar 37,03%.   

Faktor-faktor pendorong utama melakukan mobilitas adalah 

penguasaan lahan sempit sebesar 48,18%, alasan memilih mobilitas sirkuler 

adalah mencari lapangan kerja baru sebesar 48,14%, alasan memilih kota 

purwodadi sebesar adalah letak yang strategis dan mudah dijangkau sebesar 
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44,44%, alasan memilih pedagang kaki lima adalah memerlukan modal 

sedikit sebesar 51,85%, pekerjaan sebelum menjadi pedagang kaki  lima 

masih ada yang belum bekerja sebesar (31,48%), sumber informasi daerah 

tujuan adalah teman sebesar 37,02 % dan isi informasi daerah tujuan adalah 

mencari pekerjaan sebesar 48,14%,  daerah asal pedagang kaki lima banyak 

berasal dari luar Purwodadi sebesar 53,70%, jarak tempuh  adalah 46-60 km 

sebesar 32,37%, alat transportasi adalah bus sebesar 40,74%, lama 

perjalanan adalah 1 - 3 sebesar 50,00%, pemilikan lahan pertanian adalah 

tidak punya sebesar 64,81%. Sumbangan pendapatan sebagai pedagang kaki 

lima terhadap pendapatan total keluarga adalah besar.  

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan antara 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat 

pada Tabel 4. Yaitu Tabel perbandingan di bawah ini. 

        Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan 
Peneliti 

(tahun) 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Metode 

 

Hasil Penelitian 

Ita Sari  

Ratnawati 

(2005) 

Mobilitas 

Sirkuler 

Penduduk Asal 

Kalurahan 

aliancar 

Kecamatan 

Selogiri 

Kabupaten 

Wonogiri  

Mengetahui karakteristik 

sosial demografi (umur, 

jenis kelamin pendidikan, 

jumlah tanggungan 

keluarga) responden yang 

melakukan mobilitas 

sirkuler, mengetahui 

Faktor di daerah asal yang 

mendorong penduduk 

melakukan mobilitas 

sirkuler, mengetahui 

Faktor dari daerah tujuan 

yang menarik penduduk 

di daerah penelitian 

melakukan mobilitas 

sirkuler, mengetahui 

alasan paling utama 

penduduk di daerah 

penelitian memilih bentuk 

mobilitas serkuler dan 

mengetahui perubahan 

ekonomi pelaku mobilitas 

sirkuler setelah mereka 

melakukan mobilitas 

 

Metode  

Survai  

  

 

Karakteristik sosial demografi responden 

(migran) adalah: migran berumur produktif, 

jenis kelamin migran sebagian besar adalah laki-

laki, pendidikan migran tinggi dan jumlah 

tanggungan keluarga migran besar. Faktor yang 

mendorong penduduk melakukan mobilitas 

sirkuler didaerah asal adalah sempitnya lahan 

pertanian (52%), kesempatan kerja terbatas 

(20.5%) dan penghasilan rendah (27.3%). Faktor 

yang menjadi daya tarik didaerah tujuan adalah 

kesempatan kerja banyak (58.9%), penghasilan 

tinggi (20.4%), lengkapnya sarana sosial 

ekonomi (13.7%), dan ikut famili (7.0%). 

Alasan-alasan penduduk melakukan mobilitas 

adalah jarak yang jauh dari daerah asal (61.6%), 

hemat biaya (21.9%) dan transportasi mudah 

(16.4%).  
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sirkuler. 

Agus 

Hariyadi 

(2005) 

Mobilitas 

Sirkuler 

Pedagang Kaki 

Lima Di  Kota 

Purwodadi 

Kabupaten 

Grobogan 

 

Mengetahui karateristik 

sosial demografi  

(umur, jenis kelamin, 

pendidikan) pedagang 

kaki lima, mengetahui 

alasan memilih menjadi 

pedagang kaki lima, 

mengetahui faktor-faktor 

yang pendorong 

melakukan mobilitas 

sirkuler, mengetahui 

alasan memilih 

melakukan mobilitas 

sirkuler, mengetahui 

daerah asal pedagang kaki 

lima dan mengetahui 

besarnya sumbangan 

pendapatan total keluarga 

pedagang kaki lima di  

Kota Purwodadi.   

  

 

Metode  

Survai 

Karateristik demografi sosial ekonomi mobilitas 

sirkuler adalah berusia 25-40 tahun yaitu sebesar 

64.81%, jenis kelamin adalah laki-laki sebesar 

64,81%, berstatus kawin sebesar 83,33%, jumlah 

tanggungan keluarga 2 orang, yaitu sebesar 

37,03%, pendidikan tidak tamat SD sampai tidak 

tamat SLTP (rendah) sebesar 57,73%. Faktor-

faktor pendorong utama melakukan mobilitas 

adalah penguasaan lahan sempit sebesar 48,18%, 

alasan memilih mobilitas sirkuler adalah mencari 

lapangan kerja baru sebesar 48,14%, alasan 

memilih kota purwodadi sebesar adalah letak 

yang strategis dan mudah dijangkau sebesar 

44,44%, alasan memilih pedagang kaki lima 

adalah memerlukan modal sedikit sebesar 

51,85%, pekerjaan sebelum menjadi pedagang 

kaki  lima masih ada yang belum bekerja sebesar 

(31,48%), sumber informasi daerah tujuan 

adalah teman sebesar 37,02 % dan isi informasi 

daerah tujuan adalah mencari pekerjaan sebesar 

48,14%,  daerah asal pedagang kaki lima banyak 

berasal dari luar Purwodadi sebesar 53,70%, 

jarak tempuh  adalah 46-60 km sebesar 32,37%, 

alat transportasi adalah bus sebesar 40,74%, 

lama perjalanan adalah 1- 3 sebesar 50,00%, 

pemilikan lahan pertanian adalah tidak punya 

sebesar 64,81%.. Sumbangan pendapatan 

sebagai pedagang kaki lima terhadap pendapatan 

total keluarga adalah besar.  

Krisna 

Budhianta 

(2010) 

Pendekatan 

Geografi untuk 

Analisis 

Mobilitas 

Sirkuler 

Penduduk di 

Desa Ngadirejo 

Kecamatan 

Eromoko 

Kabupaten 

Wonogiri 

Mengetahui karakteristik 

demografi (umur, jenis 

kelamin, status kawin dan 

jumlah tanggungan 

keluarga) dan sosial 

ekonomi (pendidikan, 

pekerjaan di daerah 

tujuan, kepemilikan lahan 

pertanian serta 

pendapatan keluarga) 

pelaku mobilitas sirkuler 

di Desa Ngadirejo, 

mengetahui faktor 

pendorong dari daerah 

asal serta penarik dari 

daerah tujuan yang 

mempengaruhi migran 

melakukan mobilitas 

sirkuler, mengetahui 

agihan keruangan daerah 

tujuan pelaku mobilitas 

sirkuler, mengetahui 

sumbangan pendapatan 

Metode 

Survei 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Karakteristik demografi (sosial dan 

ekonomi) responden adalah sebagai 

berikut:  

a. sebagian besar pelaku mobilitas 

sirkuler dari Desa Ngadirejo 

berumur produktif (15 – 64 tahun) 

dan pelaku mobilitas sirkuler 

terbanyak mempunyai rentang 

umur 18 - < 27 tahun, yakni sebesar 

54,1% 

b. sebagian besar pelaku mobilitas 

sirkuler dari Desa Ngadirejo 

berjenis kelamin laki – laki, yakni 

sebanyak 40 orang (83,3%). 

a. sebagian besar pelaku mobilitas 

sirkuler dari Desa Ngadirejo 

berstatus kawin yakni sebesar 

85,4%. 

b. sebagian besar pelaku mobilitas 

sirkuler dari Desa Ngadirejo 

memiliki jumlah tanggungan 

12



para pelaku mobilitas 

terhadap pendapatan total 

keluarga.  

keluarga sedikit yakni berkisar 3 - 

< 4 orang sebanyak 43,8%. 

c. sebagian besar pelaku mobilitas 

sirkuler dari Desa Ngadirejo 

memiliki tingkat pendidikan 

rendah, yakni sebesar 64,6%, 

d. sebagian besar pelaku mobilitas 

sirkuler dari Desa Ngadirejo hanya 

memiliki lahan pertanian yang 

sempit, yakni sebesar 35 orang 

(72,9%), 

e. sebagian besar pelaku mobilitas 

sirkuler dari Desa Ngadirejo 

memiliki pendapatan keluarga yang 

rendah sebanyak 29 orang (60,4%). 

2. Faktor Pendorong dan Penarik Pelaku 

Mobilitas Sirkuler 

a. Faktor pendorong bagi sebagian 

besar pelaku mobilitas sirkuler dari 

Desa Ngadirejo adalah pendapatan 

keluarga yang rendah, yaitu 

sebanyak 31 responden (64,4%) 

dari seluruh jumlah responden 

sebanyak 48 orang.  

b. Faktor penarik bagi sebagian besar 

pelaku mobilitas sirkuler dari Desa 

Ngadirejo adalah pendapatan 

keluarga meningkat, yaitu sebanyak 

29 orang (60,4%) dari 48 

responden. 

3. Sebagian besar tujuan pelaku mobilitas 

sirkuler dari Desa Ngadirejo adalah ke 

Kota Jakarta dengan alasan mudah 

mendapat pekerjaan serta pendapatan 

besar, yaitu sebanyak 21 orang (43,75%) 

dari 48 responden.  

4. Sumbangan yang diberikan sebagian 

besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa 

Ngadirejo terhadap pendapatan total 

keluarga adalah besar, yakni antara 

41,71% - 56,25% dengan jumlah 25 

responden (52,08%) 
        Sumber: Penulis, 2010 

 

1.6 Kerangka Pemikiran  

Pada saat ini, masalah  yang banyak dihadapi oleh penduduk  desa di 

Pulau Jawa adalah sulitnya mencari pekerjaan  serta rendahnya pendapatan 

yang mereka terima terutama dari sektor pertanian. Apalagi jika daerah 
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pedesaan yang mereka tempati memiliki kondisi  fisik (iklim, tanah ataupun 

hidrologi) yang tidak menguntungkan. Salah satu desa yang mengalami hal 

tersebut adalah Desa Ngadirejo yang terletak di Kecamatan Eromoko 

Kabupaten Wonogiri.   

Salah satu cara yang ditempuh penduduk desa untuk meningkatkan 

taraf hidup mereka adalah dengan melakukan mobilitas sirkuler. Keadaan  

ini didorong keadaan lahan pertanian di wilayah tersebut yang tidak 

memadai untuk tumpuan mata pencaharian penduduk setempat karena 

kondisi fisik wilayah yang kurang menguntungkan (tanah berkapur, keadaan 

air sulit, topografi bergelombang hingga berbukit). Para pelaku mobilitas 

sirkuler banyak memilih daerah tujuan Kota Jakarta, Surabaya, Bandung 

dan bahkan  sampai ke luar Pulau  Jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan 

Sulawesi. Daerah-daerah tersebut banyak dipilih oleh para pelaku mobilitas 

sirkuler karena dianggap masih cukup  mudah untuk mendapatkan 

pekerjaan.   

Berdasarkan teori yang ada umumnya  menyebutkan bahwa para 

migran umumnya melakukan mobilitas  sirkuler ke tempat-tempat yang 

dianggap mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data sementara 

memang konsentrasi daerah tujuan para migran  sebagian besar menuju 

kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Solo dan sebagainya. Karakteristik para pelaku mobilitas sirkuler 

itu sendiri umumnya berusia produktif serta berpendidikan rendah. Di 

daerah tujuan mereka umumnya bekerja di sektor jasa maupun industri. 

Meskipun menimbulkan dampak yang kurang baik bagi  percepatan 

pembangunan desa namun harus diakui bahwa mereka mampu 

meningkatkan taraf kehidupan mereka. Sumbangan yang mereka berikan 

kepada sanak saudara di daerah asal cukup besar sehingga  pada gilirannya 

akan meningkatkan kondisi perekonomian di Desa Ngadirejo. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram alir penelitian di bawah ini. 
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Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2010 

 

 

Tinggal 

Karakteristik Demografi Pelaku Mobilitas 
Sirkuler  
a. Umur  
b. Jenis Kelamin  
c. Status Kawin  
d. Jumlah Tanggungan Keluarga  

Karakteristik Sosial Ekonomi Pelaku Mobilitas 
Sirkuler  
a.    Pendidikan  
b.    Pekerjaan Di Daerah Tujuan  
c.    Luas kepemilikan lahan  
d.    Pendapatan keluarga  

Mobilitas Sirkuler 

Kebutuhan tidak terpenuhi: 
    Tekanan Ekonomi  
    Tekanan Sosial  
    Tekanan Pendidikan  
    Tekanan Psikologis 

Faktor Penarik  
a. Kesempatan memperoleh pekerjaan besar  
b. Meningkatkan pendapatan keluarga 

Faktor Pendorong:  
a. Sulit mendapat pekerjaan  
b. Penguasaan lahan sempit  
c. Pendapatan keluarga rendah 

Daerah Tujuan Pendapatan dari Mobilitas 
Sirkuler 

Pendapatan Anggota 
Keluarga Lain 

Pendapatan Total Keluarga 

Kebutuhan terpenuhi 

Penduduk Daerah Penelitian 

Peta Daerah Tujuan 
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1.7 Hipotesis Penelitian 

1. Karakteristik pelaku mobilitas sirkuler di daerah penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa Ngadirejo 

berumur produktif (15 – 64 tahun). 

b. Sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa Ngadirejo 

berjenis kelamin laki - laki. 

c. Sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa Ngadirejo 

berstatus kawin. 

d. Sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa Ngadirejo 

memiliki jumlah tanggungan keluarga sedikit (3-4) orang. 

e. Sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa Ngadirejo 

memiliki tingkat pendidikan rendah (SD-SMP). 

f. Sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa Ngadirejo hanya 

memiliki lahan pertanian yang sempit. 

g. Sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa Ngadirejo hanya 

memiliki pendapatan keluarga kecil 

2. Faktor pendorong dan penarik mobilitas sirkuler di daerah penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor pendorong bagi sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari 

Desa Ngadirejo adalah sulitnya mendapat pekerjaan di daerah asal. 

b. Faktor penarik bagi sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari 

Desa Ngadirejo adalah kemudahan mendapatkan pekerjaan di daerah 

tujuan. 

3. Daerah tujuan sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari Desa 

Ngadirejo adalah Kota Jakarta dengan alasan mudah mendapat pekerjaan 

serta pendapatan besar. 

4. Sumbangan yang diberikan sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler dari 

Desa Ngadirejo terhadap pendapatan total keluarga adalah besar. 
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1.8  Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei artinya 

informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. 

Umumnya, pengertian survei dibatasi pada pengertian survei sampel di mana 

informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh 

populasi. Sampel penelitian adalah kepala keluarga (KK) pelaku mobilitas 

sirkuler maupun anggota keluarganya yang ada di Desa Ngadirejo dengan unit 

analisis berupa administrasi (dusun). Adapun langkah-langkah penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

 

1.8.1 Pemilihan Daerah Penelitian  

Untuk penentuan daerah  penelitian digunakan metode purporsive 

sampling yaitu memilih daerah penelitian dengan pertimbangan  tertentu 

yang mempunyai sangkut paut erat dengan maksud penelitian (Sutrisno  

Hadi,1986). Objek yang dimaksud adalah Desa Ngadirejo dimana sebanyak 

10,11% dari keseluruhan penduduknya melakukan mobilitas sirkuler.  

Dengan dasar tersebut maka Desa Ngadirejo dipilih sebagai daerah 

penelitian.  

 

1.8.2 Pemilihan Sampel Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah KK pelaku mobilitas sirkuler 

dan atau anggota keluarganya. Jumlah populasi pelaku mobilitas sirkuler di 

daerah penelitian berdasarkan data yang diperoleh adalah sebanyak 473  

orang. Dalam penelitian ini diambil sampel responden sebanyak 10% dari 

populasi secara proporsional random sampling sampel diambil secara acak 

dengan menggunakan undian, sehingga setiap responden memiliki 

kesempatan yang sama  untuk dijadikan sampel. Jadi jumlah sampel yang 

diambil sebanyak 48 orang. Pengambilan sampling secara proporsional 

merupakan salah satu jenis sampling berstrata. Setiap strata diambil sampel 

yang sebanding dengan besar setiap strata. Adapun secara detail mengenai 

besarnya pengambilan sampel tiap unit analisis adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. 5 Besarnya Prosentase Pengambilan Sampel Tiap Dukuh di Daerah 

Penelitian 

No Nama Dukuh L P Jumlah Prosentase (%) Jumlah sampel  
1 Buntalan Wetan 14 6 20 2,0 2 
2 Buntalan Kulon 11 8 19 1,9 2 
3 Ngadirejo 47 18 65 6,5 7 
4 Ngrandu 12 9 21 2,1 2 
5 Tukul 6 2 18 1,8 2 
6 Pojok 19 10 29 2,9 3 

7 Plumbon 42 30 72 7,2 7 
8 Mojosari 24 16 40 4,0 4 
9 Siyono 36 21 51 5,1 5 
10 Nglengkong 39 11 50 5,0 5 

11 Jamban 11 9 20 2,0 2 
12 Nglilir 9 8 17 1,7 2 
13 Mantenan 6 4 10 1,0 1 

14 Pandan 23 17 41 4,1 4 
    473 47,3 48 

Sumber: Monografi Desa, 2011 

 

1.8.3 Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini ada  dua macam, yaitu:  

data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu: data yang diperoleh 

secara langsung dari responden melalui wawancara dengan daftar 

pertanyaan yang telah disediakan yang meliputi:  

a. Nama responden, umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, kepemilikan 

lahan (data-data yang bersifat individu dari responden).  

b. Data yang menyangkut dan berkaitan dengan aktivitas diluar sektor 

pertanian: faktor yang mendorong, daerah tujuan, jenis pekerjaan, 

pendapatan dan sumbangan terhadap keluarga di daerah asal, 

sumbangan terhadap pendapatantotal keluarga (data-data yang 

berhubungan dengan keadaan keluarga dari responden).  

c. Dukuh asal pelaku mobilitas sirkuler  

d. Sistem irigasi dan jenis lahan pertanian yang dimiliki  
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Data Sekunder, yaitu: data yang diperoleh  dari catatan atau arsip 

pada kantor atau instansi yang ada  hubungannya dengan penelitian ini serta 

informasi dari tokoh-tokoh masyarakat. Ada beberapa macam data sekunder 

adalah sebagai berikut:  

a. Jumlah penduduk dan kepadatan  

b. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta tingkat 

pendidikan  

c. Jumlah penduduk yang melakukan mobilitas sirkuler  

 

1.8.4 Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

Tabel frekuensi. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1981), 

Tabel frekuensi digunakan untuk mengetahui karakteristik dan distribusi 

satu variabel.  

 

1.8.5 Pendekatan Geografis   

Pendekatan geografi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui pendekatan geografi penduduk, yakni Pendekatan distribusi, dan 

Pendekatan Proses.  Melalui pendekatan geografi penduduk secara 

Distribusi  nanti kita akan tahu seberapa besar distribusi penduduk yang 

melakukan mobilitas sirkuler antara Dukuh yang satu dengan yang lainnya. 

Selain itu pendekatan geografis juga dilihat dari variasi daerah tujuan serta 

besarnya jumlah pelaku mobilitas sirkuler yang menuju ke daerah 

tersebut.sedangkan melalui Pendekatan Geografi Penduduk Secara Proses 

kita akan mengetahui faktor pendorong dan penghambat seseorang dalam 

pengambilan keputusan untuk melakukan Mobilitas Sirkuler. 

 

1.9 Batasan Operasional  

1) Bekerja adalah melakukan untuk menghasilkan atau membantu 

menghasilkan uang atau barang dalam kurun waktu tertentu (Mantra, 

1985).   
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2) Mobilitas Sirkuler  adalah suatu bentuk dari perpindahan dari daerah satu 

ke daerah lain tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan dan batasan 

waktunya lebih dari satu hari dan kurang dari satu tahun. (Mantra, 1985)  

3) Daerah asal adalah daerah dimana seseorang bertempat tinggal (Titus, 

1982)  

4) Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh selama bekerja 

dalam    batas waktu tertentu (Tadjuddin Noer Effendi,1997)  

5) Pendapatan total keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dari semua             

anggota keluarga yang bekerja (Tadjuddin Noer Effendi,1997) 

6) Lahan sempit adalah lahan  yang dimiliki oleh petani dimana luas lahan 

tersebut tidak mampu untuk memberikan hasil untuk memenuhi 

kebutuhannya (Titus,1982). Menurut Masri Singarimbun (1981) dalam  

penelitiannya mengenai “Kemiskinan di Sriharjo”menyatakan bahwa luas 

kepemilikan lahan oleh petani untuk dapat bertahan hidup adalah 0,7 

ha/KK. Dari dua pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan lahan 

sempit adalah lahan yang dimiliki oleh petani dimana luas lahan tersebut < 

0,7 ha/KK.  

7) Sumbangan adalah pendapatan yang dikirim pada keluarga di daerah asal 

dibagi pendapatan total keluarga dikalikan 100 persen.(Mantra,1985). 

8) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang 

untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 

dan adat-istiadat yang diakui sistem pemerintah nasional.(Titus,1982) 

9) Kajian geografi adalah kajian yang  menitikberatkan kepada tiga unsur 

geografi yaitu jarak (distance), kaitan (intersection) dan gerakan 

(movement). (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979). 

10)  Pola adalah model yang terbentuk dari suatu kegiatan atau aktivitas 

manusia yang bersifat rutin.(Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi,1981) 

11) Tingkat pendidikan rendah adalah untuk  masyarakat yang menamatkan 

tingkat pendidikan pada tingkat SD dan SMP; tidak tamat SD atau tidak 

sekolah.   
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