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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Arus migarsi menurut rute yang 
ditempuh (arus migrasi langsung dan tidak langsung). (2) Faktor-faktor yang mendorong migran 
dari daerah asal. (3) Faktor-faktor yang menarik migran, (4) Dampak yang ditimbulkan migrasi.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangun Sari pada tahun 2016. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 51 KK. Sampel adalah jumlah penduduk yang melakukan migrasi maka 
populasi di jadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah komunikasi 
langsung dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Arus migrasi ke Desa Bangun Sari pada umumnya 
(92,16%) dengan cara langsung dan hanya 7,85% migran dengan cara tidak langsung atau 
melalui daerah lain, (2) Faktor pendorong bagi migran melakkan migrasi dari daerah asal ke 
Desa Bangun Sari adalah faktor ekonomi (66,67%) merupakan faktor pendorong utama. Faktor 
lainnya yakni faktor sosial (17,65%), faktor letak (11,76%) dan faktor alam (kebakaran rumah 
tinggal), faktor penarik bagi migrant melakukan migrai dari daerah asal ke Desa Bangun Sari 
adalah faktor ekonomi (58,82%) merupakan faktor yang terbesar bagi migran dan yang lainnya 
yakni faktor letak (23,53%) dan faktor sosial (18,65%), (4) dampak positif yang ditimbulkan 
migran di Desa Bangun Sari yakni meningkatnya pendapatan para migran yang sebelumnya 
belum dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, setelah melakukan migrasi pada umumnya 
(88,23%) migran sudah memiliki pendapatan berada atau lebih dari upah minimum regional 
Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 (1.800.000 perbulan), tersedianya lapangan pekerjaan baru 
(karyawan pabrik, buruh pabrik dan supir), terciptanya hubungan kekerabatan dengan penduduk 
setempat dan meningkatnya pendapatan daerah melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan 
termasuk dalam pembayaran penerangan listrik sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan 
migran adalah masih ada 11,7% migran memiliki pendapatan di bawah upah minimum regional 
atau belum layak hidup dan 30% migran belum melakukan hubungan kekerabatan dengan 
penduduk setempat baik antar suku maupun sesama migran di Desa Bangun Sari Kecamatan 
Tanjung Morawa.  

 

 


