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ABSTRAK 
 

Rohenti (505470030): Dampak Perubahan Ekonomi terhadap Sikap dan 
Perilaku Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  dalam Kehidupan 
Bermasyarakat (Studi Kasus di Desa Serangwetan Kecamatan Babakan 
Kabupaten Cirebon) 

 Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya dan tidak 
diimbangi dengan lapangan kerja yang ada mengakibatkan semakin ketatnya 
persaingan kerja sehingga angka pengangguran pun cukup tinggi.  Sulitnya 
mencari kerja di dalam negeri serta rendahnya penghasilan yang diterima 
membuat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Kebijakan 
yang dikeluarkan pemerintah dengan membuka kesempatan bekerja di luar negeri 
sebagai TKI  diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang cukup 
tinggi dan juga sebagai solusi alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan. Sekitar 320 orang warga desa Serangwetan Kecamatan Babakan 
Kabupaten Cirebon memutuskan bekerja sebagai TKI di luar negeri, dan sebagian 
besar dari jumlah tersebut adalah perempuan. Dengan bekerja sebagai TKI di luar 
negeri mereka berharap dapat merubah ekonomi menjadi lebih baik. 
  Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana gambaran 
ekonomi keluarga TKI di  desa Serangwetan Kecamatan Babakan  Kabupaten 
Cirebon sebelum salah salah satu atau lebih anggota keluarganya menjadi TKI di 
luar negeri. 2) mengetahui bagaimana gambaran ekonomi keluarga TKI di desa 
Serangwetan Kecamatan Babakan  Kabupaten Cirebon setelah salah satu atau 
lebih anggota keluarganya menjadi TKI di luar negeri. 3) untuk mengetahui 
dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku keluarga TKI di Desa 
Serangwetan  Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
 Setiap manusia pasti akan mengalami perubahan-perubahan, baik itu 
secara pisik  maupun psikis. Dan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri 
manusia akan berpengaruh terhadap perubahan pada masyarakat, karena manusia 
merupakan makhluk sosial. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan 
dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti 
perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, atau kebudayaan. 
Perubahan ekonomi pada keluarga TKI terjadi dengan waktu yang relatif singkat, 
dan perubahan ini berdampak pada sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan 
sehari-hari di masyarakat. 
  Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode kualitatif. Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan maka 
peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumnetasi. Data yang 
dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif dan disajikan dalam uraian 
singkat. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
   Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat desa 
Serangwetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang salah satu atau lebih 
anggota keluarganya bekerja sebagai TKI terjadi perubahan ekonomi kearah yang 
lebih baik yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga meraka. 
Perubahan ekonomi  ini ternyata berdampak pada perubahan sikap dan perilaku 
mereka dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik itu perubahan sikap dan 
perilaku yang positif atau pun perubahan sikap dan perilaku yang negatif. 
 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak Perubahan Ekonomi terhadap 

Sikap dan Perilaku Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Kehidupan 

Bermasyarakat: Studi Kasus di Desa Serangwetan Kecamatan Babakan 

Kabupaten Cirebon”, penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak. Walaupun demikian, penulis berharap agar skripsi 

ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

umumnya. 

Dengan kerendahan hati penulis hendak menyampaikan penghargaan 

dan  ucapan terima kasih yang setulus - tulusnya kepada semua pihak yang telah 

banyak membantu penulis, baik berupa petunjuk, bimbingan maupun dorongan 

moril dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terwujud,  

terutama dari para pembimbing yang telah memberikan petunjuk yang berharga. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, MA,   Rektor  Institut Agama Islam 

Negeri Syekh Nurjati Cirebon. 



 

 

2. Bapak Dr. Saefudin Zuhri, M.Ag,  Dekan fakultas tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. 

3. Bapak Nuryana, S.Ag, M.Pd,   Ketua jurusan tadris IPS Institut Agama 

Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. 

4. Ibu Ratna Puspitasari, M.Pd, Sekertaris jurusan IPS Institut Agama Islam 

Negeri Syekh Nurjati Cirebon. 

5. Bapak Asep Mulyana, M.Si dan Ibu Hj. Nurul Azmi, MA, atas 

bimbingannya. 

6. Seluruh dosen yang senantiasa mengabdi di Institut Agama Islam Negeri 

Syekh Nurjati Cirebon. 

7. Seluruh staf dan karyawan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati 

Cirebon. 

8. Bapak Mulyono dan Bapak Cunwan, serta seluruh perangkat Desa 

Serangwetan Kecamatan Babakan, atas waktu dan kesempatan yang telah 

diberikan. 

9. Semua pihak yang terkait yang telah membantu penulis menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik materiil 

maupun spiritual.  

 
 
            Cirebon,  April 2012 
 
 
 
 
 
                  Penulis 
 

 



 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................  i 

ABSTRAK  ......................................................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ...................................................................  iii  

NOTA DINAS  ................................................................................................  iv 

PERNYATAAN ...............................................................................................  v 

LEMBAR PENGESAHAN  ............................................................................  vi 

MOTO DAN PERSEMBAHAN......................................................................  vii 

KATA PENGANTAR  ....................................................................................  viii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  x 

BAB  I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  .................................................................................  1  

B. Rumusan Masalah  ............................................................................  4 

1. Identifikasi Masalah ....................................................................  4 

2. Pembatasan Masalah  ...................................................................  5 

3. Pernyataan Penelitian ..................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian  .............................................................................  7 

D. Manfaat Penelitian  ...........................................................................  7 

E. Kerangka Pemikiran  ........................................................................  8  

F. Sistematika Penulisan Skripsi  ..........................................................  11 

BAB II LANDASAN TEORI  

A. Perubahan  ........................................................................................  12 

1. Konsep perubahan .......................................................................  12 

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan ..............................  13 



 

 

3. Faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan ............................  14 

4. Faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan..........................  14 

B. Ekonomi Keluarga  ...........................................................................  15 

1. Pengertian Ekonom ......................................................................  15 

2. Ruang Lingkup Ekonomi  ............................................................  16 

3. Ruang Lingkup Ekonomi Keluarga  ............................................  23 

C. Sikap dan Perilaku  ...........................................................................  24 

1. Pengertian Sikap  .........................................................................  24 

2. Pembentukan Sikap  ....................................................................  26 

3. Perubahan Sikap  .........................................................................  29 

4. Pengertian Perilaku  .....................................................................  31 

5. Hubungan Sikap dengan Perilaku  ...............................................  33 

D. Kehidupan Bermasyarakat  ...............................................................  35 

1. Pengertian Masyarakat  ................................................................  35 

2. Interaksi Soaial Masyarakat .........................................................  35 

3. Lapisan Masyarakat  ....................................................................  38 

4. Masyarakat Sebagai Sistem Sosial  ..............................................  42 

BAB  III METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Alasan Menggunakan Metode .......................................  46 

B. Tempat Penelitian .............................................................................  46 

C. Instrumen Penelitian  ........................................................................  46 

D. Sampel Sumber Data  .......................................................................  47 

E. Teknik Pengumpulan Data  ...............................................................  48 

F. Teknik Analisis Data  .......................................................................  50 

G. Rencana Pengujian Keabsahan Data  ................................................  53 



 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  ................................................................................  55 

B. Pembahasan  .....................................................................................  55 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  ......................................................................................  57 

B. Saran  ................................................................................................  78 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................  86 

LAMPIRAN...............................................................................................................  88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri 

menyebabkan semakin sulitnya orang mencari kerja. Jumlah angkatan kerja 

yang terus bertambah setiap tahunnya dan tidak diimbangi dengan lapangan 

kerja yang ada mengakibatkan semakin ketatnya persaingan pencari kerja dan 

semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga angka pengangguran pun 

cukup tinggi. Dengan tidak bekerja alias menganggur maka masyarakat  tidak 

akan mendapatkan penghasilan, sehingga kebutuhan ekonomi sehari-hari pun 

tidak terpenuhi.  

 Berawal dari persoalan tersebut di atas, maka pemerintah menetapkan 

sebuah kebijakan dengan membuka kesempatan untuk bekerja di luar negeri 

sebagai TKI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri: “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap 

warga negara Indonesia yang mempunyai syarat untuk bekerja di luar negeri 

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. 

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membuka kesempatan bekerja 

di luar negeri sebagai TKI ini diharapkan dapat mengurangi tingkat 

pengangguran yang cukup tinggi dan juga sebagai solusi alternatif bagi 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. 



 

 

 Perbedaan upah kerja yang cukup tinggi dan juga syarat yang cukup 

mudah dengan tidak perlu berpendidikan tinggi menyebabkan masyarakat 

pedesaan khususnya perempuan berbondong-bondong pergi bekerja ke luar 

negeri sebagai TKI.  

“Di Indonesia diperkirakan bahwa setidaknya 72% pekerja migran 

Indonesia adalah perempuan, dengan 92% dari 72% tersebut yang 

bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara-negara seperti 

Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, korea 

selatan, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab, dan Qatar” . 

(ILO, 2006: 16) 

 

 Dengan adanya informasi kesempatan bekerja diluar negeri sebagai TKI 

dengan gaji yang cukup tinggi dibandingkan dengan bekerja di dalam negeri 

dan juga syarat yang cukup mudah dan biaya keberangkatan yang murah bagi 

TKI perempuan dibanding dengan biaya keberangkatan TKI laki-laki serta 

dengan melihat bukti nyata kesuksesan hasil bekerja orang lain sebagai TKI di 

luar negeri membuat banyak masyarakat desa Serangwetan khususnya 

perempuan yang pada umumnya berprofesi sebagai buruh tani dan sebagian 

besar tidak mempunyai mata pencaharian tetap tertarik dan memutuskan untuk 

bekerja sebagai TKI di luar negeri.  

 Menurut informasi dari Bapak Cunwan dan Bapak Mulyono selaku 

pemerintah Desa Serangwetan bahwa pada umunya para TKI perempuan dari 

desa Serangwetan ini bekerja di sector informal sebagai pembantu rumah 

tangga dan mengurus orang jompo pada negera tujuan seperti Saudi Arabia, 

Emirat Arab, Kuwait, dan Taiwan. Sedangkan bagi TKI laki-laki umumnya 

mereka bekerja di sector formal seperti di pabrik-pabrik dan home industry 

pada negera tujuan Korea Selatan dan Taiwan. 



 

 

 Dengan bekerja sebagai TKI dan mempunyai penghasilan yang cukup 

tinggi, masyarakat desa Serangwetan menganggap akan bisa meningkatkan 

taraf kesejahteraan hidup mereka dengan terpenuhinya kebutuhan hidup 

sehari-hari, baik itu kebutuhan primer, skunder atau tersier yang selama ini 

belum terpenuhi. Walaupun banyak berita baik itu dari surat kabar, televisi, 

atau radio yang memuat tentang berbabagai tindak kekerasan, penganiayaan, 

pelecehan seksual, kerja tidak digaji bahkan kasus kecelakan kerja yang 

menyebabkan kematian yang menimpa tetangganya  tidak bisa  menyurutkan 

minat mereka untuk bekerja di luar negeri. Mereka beralasan bahwa 

kesempatan bekerja dengan penghasilan yang tinggi dan tanpa harus 

berpendidikan tinggi sangat sulit didapat di dalam negeri, sehingga mereka 

terpaksa harus bekerja di luar negeri sebagai TKI. 

 Bagi TKI yang sukses bekerja di luar negeri terlihat sekali dampak dari 

perubahan tingkat ekonominya. Dari pengamatan sekilas, sebelum mereka 

bekerja sebagai TKI di luar negeri kehidupan ekonominya terlihat biasa-biasa 

saja tidak ada hal yang mencolok, bahkan dapat dikatakan hidup sederhana. 

Hal ini dapat dilihat dari bentuk rumahnya yang sangat sederhana, tidak punya 

kendaraan bermotor, pakaian biasa aja, dan tidak memiliki peralatan 

elektronik yang mahal seperti DVD, mesin cuci serta peralatan elekronik 

mahal lainnya. Namun setelah mereka menjadi TKI dan sukses, gaya 

hidupnya cenderung berubah, rumah yang tadinya sederhana sekarang 

dibangun dengan bagus dan mewah lengkap dengan perabotan dan peralatan 

elektronik yang mahal dan mewah, yang tadinya tidak punya kendaraan motor 



 

 

sekarang memiliki motor. Hal tersebut menunjukan adanya perilaku yang 

berubah antara sebelum dan sesudah menjadi TKI, dan perubahan tersebut 

terkadang sangat mencolok seperti gaya hidup yang glamor, sikap acuh tak 

acuh terhadap orang lain, cara berpakaian yang beda, model rambut yang dicat 

dan lain sebagainya. Perubahan sikap dan perilaku keluarga TKI inilah yang 

membuat peneliti tertarik dan bermaksud  melakukan penelitian dengan judul 

“Dampak Perubahan Ekonomi Terhadap Sikap dan Perilaku Keluarga TKI 

dalam Kehidupan Bermasyarakat” (Studi Kasus: di Desa Serangwetan 

Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon). 

B.  Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Wilayah Penelitian 

 Wilayah dalam penelitian ini adalah sosiologi pendidikan 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam proposal ini adalah kualitatif dengan 

melakukan studi kasus. 

 c. Jenis Masalah 

Jenis masalah dalam proposal ini adalah deskriptif, yaitu tentang 

dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku keluarga TKI 

di desa Serangwetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. 

 

 

 



 

 

2. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi salah persepsi dan karena mengingat keterbatasan yang 

ada dalam penelitian, maka peneliti perlu memberikan batasan pada 

pembahasan sebagai berikut: 

a. Dampak   

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat 

yang dapat mendatangkan suatu akibat baik itu akibat buruk maupun 

akibat baik. 

b. Perubahan ekonomi keluarga TKI 

Perubahan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perubahan ekonomi keluarga TKI ke arah yang lebih baik atau 

progress yaitu perubahan yang menjadi suatu kemajuan yang 

memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, misalnya 

dengan pendapatan yang cukup masyarakat dapat memenenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

 c.  Sikap dan Perilaku Keluarga TKI 

Sikap dan perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap 

dan perilaku keluarga TKI dalam kehidupan bermasyarakat yaitu 

bagaimana keluarga TKI itu melakukan suatu tindakan, merespon 

tindakan, memberi tanggapan tentang sesuatu hal baik itu berupa 

ucapan atau tindakan dalam kehidupannya sehari-hari. 

 

 



 

 

 d. Keluarga TKI 

Keluarga TKI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian 

masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, suami, istri dan anak-anak juga 

orang lain yang menjadi bagian kelurga yang salah seorang atau lebih 

dari bagian keluarga itu menjadi TKI. 

 e. TKI 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah 

setiap warga negara Indonesia yang mempunyai syarat untuk bekerja 

di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu 

dengan menerima upah”.  

f. Kehidupan Bermasyarakat 

Kehidupan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kehidupan  keluarga TKI sebagai makhluk sosial yang selalu 

berdampingan dan berkelompok dengan manusia atau individu lainnya 

dalam suatu wilayah yang terorganisir. 

3. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana gambaran kondisi ekonomi keluarga TKI di desa 

Serangwetan Kecamatan Babakan  Kabupaten Cirebon sebelum salah 

satu atau lebih anggota keluarganya menjadi TKI? 



 

 

b. Bagaimana gambaran kondisi ekonomi keluarga TKI di desa  

Serangwetan Kecamatan Babakan  Kabupaten Cirebon setelah salah 

satu atau lebih anggota keluarganya menjadi TKI? 

c. Bagaimana dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan perilaku 

keluarga TKI di Desa Serangwetan  Kecamatan Babakan Kabupaten 

Cirebon dalam kehidupan bermasyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran ekonomi keluarga TKI di  desa 

Serangwetan Kecamatan Babakan  Kabupaten Cirebon sebelum salah 

salah satu atau lebih anggota keluarganya menjadi TKI di luar negeri. 

2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran ekonomi keluarga TKI di desa 

Serangwetan Kecamatan Babakan  Kabupaten Cirebon setelah salah satu 

atau lebih anggota keluarganya menjadi TKI di luar negeri. 

3. Untuk mengetahui dampak perubahan ekonomi terhadap sikap dan 

perilaku keluarga TKI di Desa Serangwetan  Kecamatan Babakan 

Kabupaten Cirebon dalam kehidupan bermasyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Secara akademisi 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai wacana bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian dalam lingkup studi sosial khususnya dibidang 

sosiologi. 

 



 

 

2. Bagi pemerintah 

Hasil penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang 

ketenagakerjaan. 

3. Bagi Pemerintah Desa 

Hasil penelitian yang diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap 

proses kepengurususan ketenaga kerjaan yang selama ini sudah 

dilaksanakan dan dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat kebijakan tentang ketenagakerjaan di tingkat desa. 

4. Bagi Masyarakat dan Keluarga TKI 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pendorong untuk 

meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya mengelola 

hasil pendapatan keluarga dengan tidak bergaya hidup mewah dan meniru 

tradisi budaya negara lain yang negatif. 

E. Kerangka Pemikiran  

Setiap orang pasti ingin memiliki pekerjaan yang layak, karena dengan 

bekerja mereka akan memperoleh penghasilan, dan dengan pengasilan akan 

dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik bagi dirinya sendiri maupun 

keluarganya. Tapi bagaimana jika mereka tidak bisa lagi bekerja, karena 

kesempatan untuk bekerja di dalam negeri sangatlah sulit, selain itu gaji yang 

diterima pun relatif kecil, sementara kebutuhan hidup sehari-hari yang 

semakin kompleks tidak bisa ditunda. Salah satu cara yang ditempuh dan telah 

diberi ijin oleh pemerintah adalah dengan bekerja di luar negeri sebagai TKI. 



 

 

Dengan gaji yang cukup tinggi dibandingkan dengan gaji yang 

diterima ketika bekerja di dalam negeri dan persyaratan yang relatif mudah 

dengan tidak harus berpendidikan tinggi membuat masyarakat tergiur dan 

memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Banyak orang yang 

berhasil bekerja di luar negeri sebagai TKI mengalami perubahan dalam 

kehidupannya, terutama dalam perekonomiannya. Dengan penghasilan yang 

lebih mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, baik itu kebutuhan 

primer, skunder maupaun tersier.  Namun perubahan yang terjadi pada 

keluarga TKI sering kali mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilaku 

mereka, baik itu sikap dan perilaku yang positif atau sikap dan perilaku yang 

negative dalam kehidupan  sehari-hari di masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan di atas dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Bagian pendahuluan  

  Bagian pendahuluan skripsi berisi halaman judul, abstrak, pengarahan, 

motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 

 Bagian isi skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari: 

BAB I:  Pendahuluan  

berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II: Landasan Teori  

Berisi tentang pengertian perubahan, ekonomi keluarga, sikap dan 

perilaku, dan kehidupan bermasyarakat. 

BAB III: Metode Penelitian  

Berisi tentang Metode dan alasan menggunakan metode, tempat penelitian, 

instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, dan rencana pengujian keabahan data. 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V: Penutup  

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 Bagian akhir skripsi  

 Berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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