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RINGKASAN 
 
 

Studi mengenai kajian migrasi yang dipusatkan dalam penelitian ini adalah migrasi 
sirkuler yang dilakukan oleh warga desa yang berstatus sebagai mahasiswa di Kota Malang, 
bukan migrasi yang dilakukan oleh warga desa yang bekerja di kota atau berstatus sebagai 
tenaga kerja pada suatu sektor pekerjaan. Tingginya perhatian berbagai pihak pada migrasi yang 
dilakukan pada tenaga kerja domestik atau internasional melalui berbagai penelitian, riset, studi 
kasus dan kebijakan, kian menggelitik peneliti untuk mencari celah dalam melakukan studi 
migrasi non tenaga kerja yang masih sangat terbatas dan belum banyak mendapat perhatian 
dari publik. Migrasi sirkuler, dalam hal ini adalah suatu pergerakan yang dilalui warga desa yang 
menetap dalam tenggang waktu yang tidak lama di kota untuk kepentingan pendidikan atau 
bersekolah di kota. Dalam artian, orang pergi ke kota untuk mencari kesempatan yang lebih 
baik daripada di desa dalam bidang pendidikan sehingga masa depan yang dimiliki akan 
dianggap sama atau sederajat dengan orang yang mengenyam pendidikan di kota. Hal ini 
dikarenakan mudahnya arus informasi dan aksesibilitas dalam mendapat informasi mengenai 
pekerjaan dalam berbagai sektor yang ada di kota dibandingkan apabila seseorang itu berada di 
desa. Kebanyakan pendatang yang masuk ke Kota malang hingga tahun 2008 adalah pedagang, 
pekerja dan pelajar atau mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu 
kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk 
golongan pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar atau mahasiswa banyak yang 
berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, 
Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. 

Berdasarkan latar belakang dan realitas mengenai migrasi tersebut, maka permasalahan 
yang ingin diteliti adalah (1) Faktor apa sajakah yang menarik (di daerah tujuan) dan pendorong 
(di daerah asal) bagi penduduk dewasa muda pedesaan untuk bermigrasi melanjutkan kuliah di 
Kota Malang ? (2) Bagaimanakah proses migrasi dari daerah asal ke Kota Malang yang 
dilakukan oleh golongan penduduk dewasa yang menjadi mahasiswa di Kota Malang ? (3) 
Bagaimanakah proses integrasi sosial yang dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan migrasi 
ke Kota Malang terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya? (4) 
Bagaimanakah dampak sosial yang ditimbulkan oleh mahasiswa yang melakukan migrasi 
terhadap daerah asalnya dan juga terhadap wilayah Kota Malang ? 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka teori yang dipilih dalam penelitian 
ini adalah teori "Voluntaristic Action" dari Talcott Parsons yang dilengkapi dengan Teori Pilihan 
Rasional dan Teori Perubahan Sosial. Karena teori " Voluntaritik Action" yang dikemukakan 
oleh Talcott Parsons berada dalam tataran grand theory, maka dalam bab 2 tesis ini telah 
diturunkan menjadi middle range theory agar dapat dipakai untuk menjelaskan permasalahan 
migrasi sirkuler dalam tataran empirik.  
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Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang letaknya 
berada di pinggiran Kota Malang, yakni Universitas Kanjuruhan, Universitas 
Wisnuwardhana dan Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Dalam penelitian ini yang akan 
dijadikan populasi adalah seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan Tahun Ajaran 2009/2010 dari 
Universitas Wisnuwardhana dan Universitas Kanjuruhan, serta mahasiswa Fakultas Kebidanan 
Tahun Ajaran 2009/2010, yang berasal dari wilayah luar Kota dan Kabupaten Malang. Sampel 
akan ditarik sebesar 300 responden menggunakan prosedur systematic random sampling. 
Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan Tipe penelitian 
ini adalah Eksplanatif Analisis data dalam dengan uji statistik Chi-Square Test mengingat 
skala data yang dimiliki berskala nominal dan pengujian asosiasi atau adanya hubungan antara 
variabel yang akan diuji. Kesimpulan penelitian ini adalah faktor penarik terjadinya migrasi 
disebabkan popularitas jurusan studi, biaya murah dan lokasi kampus dekat dengan tempat 
tinggal. Sedangkan faktor pendorong terjadinya migrasi disebabkan tidak adanya Universitas 
yang bermutu di daerah, sulitnya lapangan pekerjaan bagi lulusan SMA dan juga tidak adanya 
teman di daerah. Proses Migrasi dilakukan dengan bantuan jaringan migran sukses terdahulu, 
dengan cara responden di daerah Informasi Universitas dari Teman dan Kakak kelas yang 
pulang kampung keputusan migrasi ke Kota Malang Kuliah di Kota Malang. Proses Integrasi 
sosial di Malang dilakukan dengan Interaksi Sosial--Adaptasi di Kota Malang Sosialisasi diri di 
kampus Cross Cutting Affiliations Akulturasi. Dampak Positif yang ditimbulkan bagi Kota 
Malang karena migrasi sirkuler yang dilakukan oleh mahasiswa ke Kota Malang adalah 
meningkatnya sektor industri kecil dan menengah dalam sektor jasa seperti: ketersediaan jasa 
rumah kost dan rumah kontrak di sekitar lingkungan kampus, ketersediaan jasa fotocopy, 
ketersediaan jasa pengetikan dan percetakan, jasa fotocopy, jasa laundry dan industri retail. 
Dengan berkembangnya industri kecil dan industri jasa yang ada di Kota Malang berarti 
menjamin untuk tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Malang yang 
belum terserap dalam lapangan pekerjaan. Dampak negatif yang ditimbulkan migrasi sirkuler 
bagi Kota Malang dengan fenomena migrasi sirkuler ini semakin meningkatkan jumlah 
penduduk yang ada di Kota Malang. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak disertai 
dengan peningkatan luas wilayah Kota Malang akan menimbulkan berbagai masalah sosial 
baru, seperti contohnya: kerusakan lingkungan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya 
penyakit sosial seperti kenakalan remaja, seks bebas, pengedaran minuman keras dan obat-
obatan terlarang dan juga menimbulkan pemukiman liar yang berpotensi berkembang menjasi 
slum area atau perkampungan kumuh. Implikasi teoritik yang didapatkan dari penelitian ini 
adalah teori Voluntaristic Action yang dikemukakan oleh Talcott Parsons ini memiliki posisi 
sebagai teori makro yang masih dapat digunakan atau teori yang "applicable" untuk 
memahami dan melandasi fenomena sosial yang terjadi dan dilakukan oleh individu dalam 
masyarakat, dalam hal ini mahasiswa yang melakukan migrasi ke Kota Malang yang berasal 
dari paradigma fakta sosial atau dari teori sosiologi di tingkat makro. Dengan dukungan dari 
teori pilihan rasional ataupu teori perubahan sosial yang berada pada tataran sosiologi mikro, 
dapat membantu penelitian ini menjadi lebih bermakna dan mudah untuk dipahami. 
Selanjutnya, perpaduan antara dua teori yang jelas-jelas berbeda ini dapat digunakan berguna 
untuk mengembangkan pendekatan yang baru yang lebih komprehensif di dalam memahami 
fenomena yang berkaitan dengan terjadinya migrasi yang dilakukan oleh individu dalam 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Circular Migration, in this subject is a movement of a villager to the city to stay there for 
a certain time in a purpose of education or having school at the city. In the meaning, these 
villagers move to the city to find a better quality of education at the town rather than the 
village it self, so they hope that they will have a same degree with a native town people 
which is having education at the city. This movement is conduct because the job 
information and accessibility were easier if that someone was live at town rather at the 
village. This quantitative study taking sample from about 300 migrant students from few 
Universities which is lies at Malang city. They were Kanjuruhan University, 
Wisnuwardhana University, Tribhuwana Tunggadewi University. And it was subjected to 
them which is came from outer city, outer island, outer province. As a result, the 
conclusion of these studies is. The pull factor which conducts migration is caused by the 
popularity of the study department; cheap living and education cost, also the distance 
between the home stay and the place were they took the study, which is the current 
University. While the push factor of migration was the absence of good quality university 
at the village, the job vacant which is not aside to the High School graduation and also 
because inexistence of friend at the village. Migration process was conduct with the help 
from previously succeed migrant network. Social integration which is happening at 
Malang city was accomplished with Social Integration then Adaptation at Malang city 
then Self Socialization at campus then Cross Cutting Affiliations and ended with 
Acculturations. Advantages for Malang city were the increment existence of small 
industries and middle level industries from the services sector. While the disadvantages 
of these migration, was an increment in the social problem at Malang city.  
 
 

Keywords : circular migration, students, Malang city, push -- pull factor, migration 
process, social integration, effect of migration. 
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