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TKI mempunyai potensi sangat besar untuk berubah dan
menciptakan kesuksesan, mengingat selama bekerja di luar negeri mereka
berjuang demi martabat diri dan keluarganya dengan berbagai keberhasilan
yang diraih.Di Desa Karangwungu Lor, kebanyakan para Kepala Keluarga
maupun lelaki bujang yang belum menikah dan juga perempuan bermigrasi ke
luar negeri untuk menjadi TKI khususnya di Malaysia. Disamping banyak yang
masih menjadi tenaga kerja di sana, tidak sedikit pula tenaga kerja yang pulang
ke tanah air dan memutuskan untuk menjadi Mantan TKI. Mereka lebih
memilih hal tersebut tentunya ada berbagai banyak alasan. Mantan TKI di Desa
Karangwungu Lor ini ada yang bernasib baik dan ada pula yang bernasib
sebaliknya, yang mana hal itu menjadi penentuan kelangsungan hidup keluarga
yakni diharapkan para mantan TKI dapat mensejahterakan keluarga dan dirinya
sendiri.
Ada dua rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu
(1)Upaya apa saja yang ditempuh oleh para mantan Tenaga Kerja Indonesia
dalam meningkatkan ekonomi keluarga di Desa Karangwungu Lor Kecamatan
Laren Kabupaten Lamongan? (2) Mengapa mantan Tenaga Kerja Indonesia
memilih upaya (jenis pekerjaan) tertentu dalam meningkatkan ekonomi
keluarga di Desa Karangwungu Lor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Metode ini dipilih agar diperoleh data penelitian yang
bersifat mendalam dan menyeluruh mengenai perjuangan ekonomi mantan TKI
dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian data yang diperoleh
disajikan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan Teori Rasionalitas Max
Weber.
Temuan dalam skripsi ini yakni (1) Upaya yang dilakukan para
Mantan TKI tersebut antara lain:Berdagang bumbu dan sayuran di pasar serta
menjadi guru pengajar Taman Posyandu, berjualan bakso, membuka Play
Station (PS) dan toko, menjadi perangkat desa, sebagai nelayan di Bengawan
Solo dan pekerja bangunan, bekerja dibidang pertanian, perikanan, dan
peternakan. (2) jenis pekerjaan tertentu dipilih karena pekerjaan yang terbilang
lancar, mudah untuk dilakukan, karena bisa secara bebas dan bisa diatur sendiri
tanpa terikat dengan kalender umum, karena warisan orang tua, usaha tersebut
belum ada saingannya, menjadi hobi dan kebiasaan yang sesuai dengan
keahliannya, pekerjaan tersebut atas permintaan masyarakat.
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