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ANALISIS POLA MOBILITAS SIRKULER 

PENDUDUK DESA KARANGDUREN KECAMATAN SAWIT 

KABUPATEN BOYOLALI 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali. Desa Karangduren merupakan desa paling maju di Kecamatan Sawit dari 

segi perekonomiannya hingga sektor industri, tetapi masih banyak penduduk di 

desa ini yang melakukan mobilitas sirkuler ke daerah lain. Penelitian ini memiliki 

tujuan 1) Mengkaji karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi para pelaku 

mobilitas sirkuler di Desa Karangduren 2) Mengkaji faktor-faktor mobilitas sirkuler 

penduduk 3) Mengkaji pola mobilitas sirkuler penduduk di Desa Karangduren 4) 

Mengkaji remiten yang diberikan oleh para pelaku mobilitas sirkuler kepada 

keluarga yang di tinggalkan di daerah asal. Metode penelitian yang digunakan 

untuk pengumpulan data adalah survei dengan teknik pengumpulan sampel dengan 

menggunakan metode Purposive Sampling dengan objek penduduk di Desa 

Karanguren yang melakukan mobilitas sirkuler. Hasil  penelitian ini adalah 

karakteristik pelaku mobilitas sirkuler sirkuler adalah memiliki usia yang masih 

produktif (83%), status perkawinan dominan lajang (54%), pendidikan tamat SLTA 

(43%) dan tamat PT/Akademi (36%). Setelah melakukan mobilitas sirkuler 

mayoritas bekerja di sektor industri (31%) dan karyawan swasta (21%). Faktor 

pendorongnya adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di 

daerah asal serta upah yang sedikit, sedangkan faktor penariknya adalah lapangan 

pekerjaan yang luas dan beragam serta upah yang tinggi. Pola persebaran mobilitas 

sirkuler di Desa Karangduren adalah sebagian besar menyebar di kota-kota besar di 

Pulau Jawa (87%). Paling dominan adalah di daerah DKI Jakarta (27%), serta 

kepulangan pelaku mobilitas sirkuler ke daerah asal adalah pada saat libur lebaran. 

Transportasi yang digunakan responden menuju ke daerah tujuan serta saat pulang 

ke daerah asal yang paling banyak adalah menggunakan mode transportasi darat. 

Rata-rata remiten yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan di daerah asal 

yang paling dominan (74%) adalah Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000 dan frekuensi 

pengirimnnya paling dominan (77%) yaitu 12 kali dalam satu tahun atau setiap 

bulan dengan cara mengirimkan uang yang paling dominan melalui ATM (79%). 

Kata Kunci : mobilitas sirkuler, pola mobilitas, remiten 

Abstract 

This research was conducted in Karangduren Village, Sawit District, Boyolali 

Regency. Karangduren Village is the most developed village in Sawit District in 

terms of its economy to the industrial sector, but there are still many residents in 

this village who carry out circular mobility to other regions. This study aims to 1) 
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Assess the demographic, social, and economic characteristics of the perpetrators of 

circular mobility in Karangduren Village 2) Assess the factors of population 

mobility 3) Assess the population's circular mobility patterns in Karangduren 

Village 4) Assess the remittances given by mobility actors  circular to families left 

behind in the area of origin.  The research method used for data collection is a 

survey with a sample collection technique using the Purposive Sampling method 

with the object of population in Karangduren Village that carry out circular 

mobility. The results of this study are the characteristics of circular circular mobility 

actors are having productive age (83%), predominantly single marital status (54%), 

high school graduation education (43%) and graduating PT / Academy (36%).  

After conducting circular mobility the majority work in the industrial sector (31%) 

and private employees (21%).  The driving factor is the increasingly limited jobs 

available in the area of origin and a small wage, while the pull factor is a wide and 

varied employment opportunities and high wages.  The distribution pattern of 

circular mobility in Karangduren Village is mostly spread in big cities in Java 

(87%).  The most dominant is in the area of DKI Jakarta (27%), and the return of 

the perpetrators of circular mobility to the area of origin is during the Eid holiday.  

The transportation used by respondents to their destination and when returning to 

their area of origin the most is using land transportation mode.  The average 

remittance given to families left behind in the most dominant area of origin (74%) 

is Rp.1,000,000 - Rp.2,000,000 and the most dominant delivery frequency (77%) 

is 12 times a year or every month  by sending the most dominant money through 

ATMs (79%). 

 Keywords: circular mobility, mobility patterns, remittance 

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki kebutuhan sendiri yang terkadang tidak terpenuhi di 

daerah asal dan mengharuskannya untuk melakukan mobilitas, baik itu 

mobilitas permanen maupun mobilitas non-permanen (sirkuler). Tujuan dari 

mobilitas sirkuler lebih banyak tertuju pada wilayah perkotaan yang dianggap 

banyak menyediakan lapangan pekerjaan yang mereka harapkan, 

perkembangan perkotaan pada umumnya juga akan diikuti oleh pertumbuhan 

ekonomi yang pesat pula. Mobilitas sirkuler merupakan suatu bentuk gerak 

penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya dengan tidak ada niatan untuk 

menetap atau tinggal permanen di daerah tujuan, dengan batasan waktu 

kurang dari satu tahun. 
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Desa Karangduren merupakan Desa yang paling maju di Kecamatan 

Sawit, dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Karangduren yang 

setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Di desa ini juga memiliki 6 

sektor industri yang cukup besar, tetapi masih banyak penduduk di desa ini 

yang belum memiliki pekerjaan, maka dari itu mereka memilih melakukan 

mobilitas sirkuler ke daerah lain untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan 

yang mereka inginkan. Faktor yang paling dominan mempengaruhi penduduk 

untuk melakukan mobilitas sirkuler adalah faktor ekonomi, perekonomian 

yang kurang baik menjadikan penduduk melakukan mobilitas sirkuler ke 

daerah lain untuk menaikan taraf kehidupan, akan tetapi ada faktor lain yang 

menarik untuk dikaji dalam mobilitas penduduk sirkuler di Desa Karangduren 

ini yaitu faktor keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah tersebut, dan upah 

atau penghasilan yang mereka dapatkan di daerah asal sangat kecil. 

Berdasarkan hal di atas penulis ingin mengetahui apa saja faktor yang 

mempengaruhi penduduk melakukan mobilitas sirkuler, mengetahui 

karakteristik pelaku mobilitas sirkuler, mengetahui pola mobilitas, serta 

mengetahui remiten yang diberikan kepada keluarga yang tinggal di daerah 

asal. 

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, yaitu informasi 

yang dikumpulkan dari responden yang telah dipilih dengan menggunakan 

kuesioner. 

2.1 Populasi atau Objek Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah penduduk yang melakukan 

mobilitas sirkuler di Desa Karangduren Kecamatan Sawit. 

2.2 Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian 

ini menggunakan metode Purposive Sampling, dan dengan teknik 
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penentuan sampel menggunakan metode Quota Sampling. Jumlah sampel 

yang digunakan adalah 100 orang 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah metode survei. Survei dilakukan 

kepada pelaku mobilitas sirkuler dengan menggunakan kuesioner, 

bertujuan untuk mengetahui: 

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui 

wawancara, meliputi pertanyaan: 

a. Data demografi, data sosial dan ekonomi

b. Faktor-faktor penarik dan pendorong melakukan mobilitas sirkuler

c. Pola mobilitas

d. Remiten

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh  dari catatan atau arsip pada instasi yang 

terkait, yaitu Badan Pusat Statistika (BPS), dan Kantor Kelurahan 

Karangduren. Data yang dibutuhkan antara lain: 

a. Luas, letak dan batas daerah penelitian

b. Jumlah komposisi penduduk menurut jenis kelamin serta tingkat

pendidikan

c. Peta administrasi

2.4 Instrumen dan Bahan Penelitian 

Instrumen yang digunakan yaitu: 

a. Lembar kuesioner dengan 26 butir pertanyaan

Bahan yang digunakan antara lain: 

a. Data jumlah penduduk

b. Peta Administrasi Desa Karangduren Kecamatan Sawit
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2.5 Metode Pengolahan Data 

Data primer yang sebelumnya telah di kumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner dan wawancara kepada responden akan direkap 

terlebih dahulu dan dibuat tabel secara keseluruhan. Setelah pembuatan 

tabel secara keseluruhan di lanjutkan dengan pembuatan tabel persub data 

demografi dan data sosial ekonomi penduduk, kemudian dianalisis untuk 

mengetahui terbukti atau tidaknya hipotesis dapat dilihat dari data yang 

sebelumnya sudah diolah. 

2.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain: 

a. Analisis deskriptif

b. Analisis data tabel frekuensi

c. Analisis geografi, dalam penelitian ini analisis geografi yang digunakan

adalah pendekatan keruangan dengan interaksi antar ruang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik pelaku mobilitas sirkuler, faktor 

yang menarik dan mendorong penduduk di Desa Karangduren melakukan 

mobilitas sirkuler, pola mobilitas sirkuler, serta remiten yang diberikan 

pelaku mobilitas sirkuler untuk keluarganya yang tinggal di daerah asal. 
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3.1 Karakteristik Pelaku Mobilitas Sirkuler 

a. Karakteristik Umur dan Jenis Kelamin Pelaku Mobilitas Sirkuler

Tabel 1 Distribusi Pelaku Mobilitas Sirkuler Penduduk Menurut Umur di 

Desa Karangduren 

No Umur (tahun) F 

1. 15 – 24 48 

2. 25 – 34 35    

3. 35 – 44 4 

4. 45 – 54 13 

Jumlah 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Distribusi pelaku mobilitas sirkuler penduduk menurut umur di Desa 

Karangduren adalah berumur produktif. Semakin tinggi usia para pelaku 

mobilitas sirkuler, maka tingkat frekuensi pelaku mobilitas semakin 

menurun. Sedangkan semakin rendah tingkat usia para pelaku mobilitas 

sirkuler maka tingkat frekuensi pelaku mobilitas semakin meningkat 

Tabel 2 Distribusi Pelaku Mobilitas Sirkuler Penduduk Menurut Jenis 

Kelamin di Desa Karangduren 

No Umur (tahun) F = % 

1. Laki-laki 63 

2. Perempuan 36 

Jumlah 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Jumlah pelaku mobilitas sirkuler penduduk di Desa Karangduren 

lebih didominasi oleh laki-laki dibandingkan dengan pelaku mobilitas 

sirkuler berjenis kelamin perempuan.  
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b. Tingkat Pendidikan Pelaku Mobilitas Sirkuler

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pelaku Mobilitas Sirkuler Penduduk di Desa 

Karangduren 

No Tingkat Pendidikan F 

1. Tamat SD 3 

2. Tidak Tamat SLTP 1 

3. Tamat SLTP 9 

4. Tidak Tamat SLTA 4 

5. Tamat SLTA 43 

6. Tidak Tamat PT atau Akademi 4 

7. Tamat PT atau Akademi 36 

Jumlah 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tingkat pendidikan pelaku mobilitas sirkuler penduduk di Desa 

Karangduren tergolong tinggi karena sebagian besar pelaku mobilitas 

sirkuler berpendidikan tamat SLTA dan tamat PT/Akademi.Tingkat 

pendidikan inilah yang akan mempengaruhi variasi pekerjaan pelaku 

mobilitas sirkuler di daerah tujuan.   
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c. Pekerjaan Pelaku Mobilitas Sirkuler di Derah Asal dan di Daerah

Tujuan

Tabel 4 Jenis Pekerjaan Pelaku Mobilitas Sirkuler Penduduk di 

Desa Karangduren 

No 
Jenis Pekerjaan di 

Derah Asal 
F = % No 

Jenis Pekerjaan di 
Daerah Tujuan 

F = % 

 1. Industri 28  1. Industri 31 

 2. Karyawan Swasta 8  2. Karyawan Swasta 21 

 3. Pertanian 5  3. Teknisi 4 

 4. Bangunan 1  4. Bangunan 3 

 5. Perdagangan 11  5. Perdagangan 5 

 6. Wirausaha 5  6. Wirausaha 16 

 7. PNS 2  7. PNS 11 

 8. Pengajar 2  8. Pengajar 4 

 9. Dokter 1  9. Dokter 1 

 10. Perawat 1  10. Perawat 2 

 11. Tidak Bekerja 36  11. TNI 1 

 12. Sopir Bus 1 

Sumber: Data Primer, 2019 

Sebagian besar pelaku mobilitas sirkuler belum memiliki pekerjaan 

di daerah asalnya. Sehingga responden lebih memilih melakukan mobilitas 

sirkuler di daerah tujuan yang memiliki lapangan pekerjaan yang luas dan 

sesuai dengan keahlian mereka. Sedangkan jenis pekerjaan yang dipilih 

pelaku mobilitas didaerah tujuan sangat bervariasi, yang paling dominan 

adalah jenis pekerjaan di bidang industri dan karyawan swasta 
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d. Tingkat Penghasilan Pelaku Mobilitas Sirkuler

Tabel 5 Penghasilan Pelaku Mobilitas Sirkuler Penduduk Perbulan 

Sebelum dan Setelah Melakukan Mobilitas Sirkuler 

No 

Tingkat 

Penghasilan 

Perbulan Sebelum 

Boro 

F = % No 

Tingkat 

Penghasilan 

Perbulan Setelah 

Boro 

F = % 

1. < Rp 1.000.000 51 1. < Rp 3.000.000 31 

2. 
Rp 1.000.000 - 

Rp 2.000.000 38 2. 
Rp 3.000.000 - 

Rp 4.000.000 53 

3. > Rp.2.000.000 11 3. > Rp 4.000.000 16 

Jumlah 100 Jumlah 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tampak jelas terlihat perbedaan tingkat penghasilan responden, 

antara sebelum melakukan mobilitas sirkuler dengan setelah melakukan 

mobilitas sirkuler. Sebelum melakukan mobilitas sirkuler para responden 

relatif memiliki penghasilan yang rendah karena banyak yang belum 

mendapatkan pekerjaan di daerah asal, setelah melakukan mobilitas 

sirkuler ke daerah tujuan yang diingingkan penghasilan yang mereka 

dapatkan meningkat.  

3.2 Faktor yang Mendorong dan Menarik Penduduk Melakukan 

Mobilitas Sirkuler 

a. Faktor Pendorong

Faktor di daerah asal yang dimaksud adalah faktor yang medorong 

penduduk atau seseorang untuk bermobilitas sirkuler ke daerah tujuan.  
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Tabel 6 Faktor yang Mendorong Pelaku Melakukan Mobilitas Sirkuler 

No Faktor Pendorong Pilihan 1 Pilihan 2 

1. 
Sulitnya mendapatkan pekerjaan di 

daerah asal 

36 

2. Upah di daerah asal rendah 51 7 

3. Minimnya fasilitas umum - 6 

4. Buruknya kondisi sosial di daerah asal 2 2 

5. Penempatan dari kantor 9 

6. Ingin mencari pengalaman baru 2 

Sumber: Data Primer, 2019 

Faktor yang paling dominan mendorong penduduk untuk melakukan 

mobilitas adalah faktor upah di derah asal yang rendah. Besar kecilnya 

upah yang didapat tergantung pada jenis pekerjaan dan keahlian yang 

dimiliki seseorang. Sedikitnya lapangan pekerjaan di daerah asal juga 

menjadi faktor terbanyak yang dipilih para responden, sehingga mereka 

mencari lapangan pekerjaan di luar daerah asal sesuai dengan yang mereka 

harapkan. 

b. Faktor Penarik

Salah satu alasan yang menjadikan seseorang tertarik bermobilitas 

adalah karena adanya faktor di daerah tujuan yang dimaksud adalah faktor 

yang menarik penduduk atau seseorang untuk bermobilitas sirkuler ke 

daerah tujuan. 
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Tabel 7 Faktor yang Menarik Pelaku Melakukan Mobilitas Sirkuler 

No. Faktor Penarik Pilihan 1 Pilihan 2 

1. Peluang kerja yang luas 31 

2. Upah yang tinggi 52 6 

3. Lengkapnya fasilitas umum 2 8 

4. Baiknya kondisi sosial 3 3 

5. Penempatan dari kantor 9 

6. Dekat dengan daerah asal 3 1 

Sumber: Data Primer, 2019 

Faktor yang paling dominan menarik penduduk di Desa 

Karangduren untuk bermobilitas sirkuler ke luar daerah asalnya adalah 

faktor upah yang tinggi di daerah tujuan mobilitas sirkuler. Upah 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi penduduk memilih 

untuk bermobilitas ke daerah lain yang upahnya lebih tinggi dibandingkan 

upah di daerah asal yang relatif masih rendah. Peluang kerja yang luas dan 

bervariasi juga menjadi faktor penarik terbanyak yang dipilih para pelaku 

mobilitas sirkuler, karena daerah tujuan yang mereka pilih untuk 

bermobilitas merupakan daerah sektor industri, serta pusat perekonomian 

yang memiliki banyak peluang kerja 

3.3 Pola Mobilitas Sirkuler 

a. Daerah Tujuan Mobilitas Sirkuler

Pengambilan keputusan ke daerah tujuan mobilitas yang akan dipilih 

sangatlah penting. Harus mengetahui karakteristik daerah tersebut dan 

mengetahui peluang kerja apa saja yang disediakan di daerah tersebut, jadi 

antara keahlian dan ketrampilan yang dimiliki dengan peluang kerja yang 

ada di daerah tujuan harus seimbang.  
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Daerah tujuan para pelaku mobilitas sirkuler yang paling dominan 

adalah di wilayah Pulau Jawa yang terkonsentrasi di kota-kota besar yang 

merupakan pusat perekonomian dan penyedia lapangan pekerjaan yang 

luas. Frekuensi pelaku mobilitas sirkuler paling banyak adalah memilih 

kota DKI Jakarta sebagai daerah tujuannya. DKI Jakarta dianggap 

memberikan peluang kesempatan kerja yang besar, karena kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan semuanya berpusat di kota tersebut. 

Gambar 1 Peta Aliran Mobilitas Penduduk Sirkuler
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b. Frekuensi dan Waktu Kepulangan Pelaku Mobilitas Sirkuler ke

Daerah Asal

Tabel  8 Frekuensi Kepulangan Pelaku Mobilitas Sirkuler ke Daerah Asal 

No. Frekuensi Kepulangan (dalam 1 tahun) F = % 

1. Tiap 2 minggu 2 

2. Tiap 1 bulan 21 

3. 3 bulan 20 

4. 6 bulan 47 

5. Tahunan 10 

Sumber: Data Primer, 2019 

Tabel 9 Waktu Kepulangan Pelaku Mobilitas Sirkuler ke Daerah Asal 

No. Waktu Kepulangan Pilihan 1 Pilihan 2 

1. Kepentingan Keluarga 37 

2. Liburan 20 6 

3. Lebaran 32 19 

4. Cuti 2 

5. Tidak Tentu 9 

Sumber: Data Primer, 2019 

Frekuensi kepulangan pelaku mobilitas sirkler ke daerah asal paling 

banyak adalah tiap 6 bulan sekali, biasanya mereka pulang saat libur 

lebaran yang dirayakan satu kali dalam setahun. Lebaran dipilih karena 

biasanya pada moment lebaran memiliki periode libur atau cuti kerja yang 

cukup panjang dan para sanak keluarga yang juga kerja di luar daerah asal 

juga akan pulang ke daerah tujuan secara bersamaan. 

3.4 Remiten 

Remiten merupakan kiriman uang atau penghasilan dari pelaku 

mobilitas untuk keluarganya yang berada di daerah asal. Jumlah uang yang 

dikirim untuk keluarga yang berda didaerah asal pun bermacam-macam, 

tergantung dengan kebutuhan keluarga di daerah asal, jumlah keluarga 
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yang ditinggalkan, serta penghasilan yang diterima pelaku mobilitas 

sirkuler di daerah tujuan. 

Tabel 10 Rata-rata Uang yang Dikirim Pelaku Mobilitas Sirkuler ke 

Daerah Asal 

No Rata-rata Uang (Perbulan) F 

1. < Rp.1.000.000 10 

2. Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000 74 

3. > Rp.2.000.000 - Rp.3.000.000 14 

4. > Rp.3.000.000 2 

Jumlah 100 

Sumber: Data Primer, 2019 

Rata-rata remiten yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan 

di daerah asal yang paling dominan adalah Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000 

dan frekuensi pengirimnnya 12 kali dalam satu tahun atau setiap bulan 

dengan cara mengirimkan uang tersebut melalui ATM. Semakin baik 

pekerjaan dan dapat penghasilan yang tinggi maka jumlah remiten yang 

diberikan kepada keluarga di daerah asal juga semakin besar. Begitupun 

sebaliknya, jika pekerjaan responden di daerah tujuan tergolong pekerjaan 

kasar dan berpendapatan rendah maka remiten yang dikirim ke daerah asal  

nominalnya sedikit.  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Karakteristik pelaku mobilitas sirkuler adalah memiliki usia yang

masih produktif (83%), status perkawinan dominan lajang (54%),

pendidikan tamat SLTA (43%) dan tamat PT/Akademi (36%). Setelah

melakukan mobilitas sirkuler mayoritas bekerja di sektor industri

(31%) dan karyawan swasta (21%).

2) Adapun faktor yang mendorong dan menarik penduduk di Desa

Karangduren untuk melakukan mobilitas. Faktor pendorongnya

adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah
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asal serta upah yang sedikit, sedangkan faktor penariknya adalah 

lapangan pekerjaan yang luas dan beragam serta upah yang tinggi. 

3) Pola persebaran mobilitas sirkuler di Desa Karangduren adalah

sebagian besar menyebar di kota-kota besar di Pulau Jawa (87%).

Paling dominan adalah di daerah DKI Jakarta (27%), serta kepulangan

pelaku mobilitas sirkuler ke daerah asal adalah pada saat libur lebaran,

karena pada saat itu mereka mendapatkan libur kerja yang cukup

panjang serta dapat berkumpul dengan sanak saudara yang juga

bermobilitas sirkuler ke daerah lain. Transportasi yang digunakan

responden menuju ke daerah tujuan serta saat pulang ke daerah asal

yang paling banyak adalah menggunakan mode transportasi darat.

4) Rata-rata remiten yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan

di daerah asal yang paling dominan (74%) adalah Rp.1.000.000 -

Rp.2.000.000 dan frekuensi pengirimnnya paling dominan (77%)

yaitu 12 kali dalam satu tahun atau setiap bulan dengan cara

mengirimkan uang yang paling dominan melalui ATM (79%).

4.2 Saran 

1) Pelaku mobilitas sirkuler

Keputusan dalam melakukan mobilitas sirkuler penduduk 

harus melihat keadaan masing-masing individu, dalam hal ini 

keahlian yang dimiliki dan keadaan daerah tujuan mobilitas tersebut, 

yaitu peluang lapangan pekerjaan yang ada di daerah tujuan, supaya 

tidak menimbulkan masalah yang ada di daerah perkotaan seperti 

timbulnya lingkungan yang kumuh akibat arus mobilitas yang besar 

ke kota-kota besar seperti ke wilayah DKI Jakarta yang masih 

menjadi magnet bagi masyarakat desa yang inggin merubah 

hidupnya  dari segi ekonomi menjadi lebih baik, serta tidak 

menambah angka pengangguran bagi para pendatang di kota-kota 

tersebut. 



16 

2) Pemerintah daerah

a. Pemerintah daerah atau desa bisa menciptakan lapangan

pekerjaan yang lebih luas serta memberikan ketrampilan dan

pinjaman dana usaha untuk masyarakat Desa Karangduren, agar

masyarakat dapat membuka usaha sendiri bahkan bisa

membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitarnya.

Sehingga dapat menekan angka mobilitas sirkuler ke daerah lain

serta dapat memajukan desa tersebut.

b. Perlu adanya pendataan lebih lanjut tentang penduduk yang

bekerja di luar daerah

3) Penelitian Selanjutnya

Pemilihan lokasi penelitian harus tepat, pastikan lokasi 

penelitian yang dipilih memiliki data mobilitas sirkuler penduduk 
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