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ABSTRAK 

 

Annisa Dwi Rachma, 13250046, penelitian ini berjudul “Kondisi dan 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Nelayan di Desa Pasir 

Kebumen”. Menurut pengamatan peneliti, penghasilan nelayan di Desa Pasir 

cukup besar meskipun bersifat fluktuatif. Seharusnya penghasilan tersebut dapat  

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Akan tetapi pada 

kenyataannya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan di Desa Pasir masih 

tergolong rendah. Kesulitan muncul ketika musim paceklik tiba. Selain 

menjelaskan tentang kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan, peneliti 

juga mengkaji dari segi upaya keluarga nelayan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluarga. 

 Penelitian ini didapatkan dengan menggunakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Temuan di lapangan menghasilkan bahwa keluarga nelayan di Desa Pasir 

terjerat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Selain itu, anggota 

keluarga nelayan sebagian besar juga memiliki kebiasaan berhutang untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa kondisi perekonomian di Desa Pasir mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga apabila hanya bekerja sebagai nelayan. Keluarga nelayan di 

Desa Pasir memiliki strategi-strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

keluarganya. Strategi-strategi tersebut yakni mendorong anggota keluarga lainnya 

seperti istri dan anak untuk turut membantu meningkatkan perekonomian, strategi 

diversifikasi pekerjaan dan strategi jaringan sosial. 

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, keluarga nelayan dapat 

meningkatkan kondisi kesejahteraan ekonomi keluarganya. Hal tersebut terbukti 

dengan keluarga nelayan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta 

meminimalisir hutang.  

 

Kata Kunci: Kondisi, Upaya Peningkatan, Kesejahteraan Ekonomi Keluarga 

Nelayan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya pesisir dan kelautan adalah asset yang penting bagi 

Indonesia. Dengan luas laut 5,8 juta km
2
,  Indonesia sesungguhnya memiliki 

sumberdaya perikanan laut yang besar dan beragam. Potensi lestari 

sumberdaya perikanan laut di Indonesia adalah 6,7 juta ton per tahun dari 

berbagai jenis ikan, udang dan cumi-cumi. Apabila potensi ini diperkirakan ke 

dalam nilai ekonomi berdasarkan harga satuan komoditi perikanan, maka akan 

diperoleh nilai sebesar US $ 15 miliar. Sejarah ekonomi yang nyata tentang 

sumber daya pesisir yang terbaik dijelaskan oleh kegiatan perikanan. Pernah 

pada tahun 1970-an, produksi perikanan laut yang ditangkap sebanyak 90% 

berasal dari perairan pesisir.
1
 Dengan sumberdaya perikanan laut yang 

sedemikian besar seharusnya diikuti oleh kesejahteraan masyarakatnya seperti 

cita-cita mulia bangsa Indonesia dalam UUD 1945 alenia ke empat. 

Perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan selalu 

diberikan melalui program-program pembangunan yang selama ini dilakukan. 

Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Akan tetapi pada faktanya masalah kemiskinan hingga saat ini 

masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Hal tersebut senada dengan 

yang dikatakan oleh Sholeh dalam Ali Khomsan bahwa kemiskinan 

merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena 

                                                           
1
 La Sara, Pengelolaan Wilayah Pesisir (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 31.  



2 

dalam menanggulangi masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal 

yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi 

melibatkan juga preferensi, nilai dan politik.
2
 

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam. Salah satunya adalah 

menurut Suparlan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar 

tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 

sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang 

umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang 

rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, 

kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang 

miskin. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan 

adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si 

miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada 

padanya.
3
 

Potret kemiskinan di Indonesia adalah gambaran keterbelakangan, 

keterpurukan, ketertinggalan dan ketidakberdayaan. Sangat disayangkan jika 

di negara Indonesia banyak ditemukan rumah tangga miskin karena Indonesia 

merupakan negara maritim yang banyak memiliki kekayaan laut. Salah satu 

kalangan masyarakat miskin adalah masyarakat yang berprofesi sebagai 

nelayan.  

                                                           
2
 Ali Khomsan, dkk., Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor), hlm. 1. 

3
 Ibid., hlm. 2. 
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Masyarakat nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di 

pesisir. Wilayah pesisir diketahui memiliki karakteristik yang unik dan 

memiliki keragaman potensi sumberdaya alam baik hayati maupun non hayati 

yang sangat tinggi. Potensi sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan oleh 

penduduk yang tinggal di wilayah tersebut untuk mencapai kesejahteraan. 

Ironisnya, sebanyak 32,14 % dari 16,42 juta jiwa masyarakat pesisir Indonesia 

masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan indikator pendapatan US$ 1 

per hari.
4
 Berdasarkan data World Bank mengenai kemiskinan 108,74 juta 

orang atau 49% persen dari jumlah penduduk Indonesia dalam kondisi miskin. 

Sebagian besar atau sekitar 63,47% penduduk miskin tersebut berada di 

daerah pesisir dan pedesaan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) 

dengan perhitungan berbeda dari Bank Dunia mengumumkan angka 

kemiskinan per Maret 2010 jumlah penduduk miskin tercatat 31,02 juta 

orang.
5
 Sebagaimana Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial BAB III Pasal 5 Ayat 2: 

“Perorangan atau kelompok yang mengalami ketelantaran dan 

kemiskinan termasuk sebagai salah satu fokus yang menjadi 

prioritas penerima pelayanan kesejahteraan sosial atau biasa 

disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS).”
6
 

 

                                                           
4
 Direktorat PMP. 2006. 6 Tahun Program PEMP, Sebuah Refleksi. Direktorat 

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 

Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. 

5
 http://m.detik.com (Diakses pada Senin, 31 Juli 2017 pukul 14.00 WIB). 

 
6
 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial BAB III Pasal  5 

Ayat  (2). 

http://m.detik.com/
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Berkaitan dengan hal itu, terdapat sebuah desa di Kecamatan Ayah 

Kabupaten Kebumen, yakni Desa Pasir yang sebagian besar masyarakatnya 

berperan sebagai nelayan. Seperti yang tertulis di paragraf awal, wilayah 

pesisir merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman dan potensi-

potensinya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya. Terutama bagi masyarakat nelayan. 

Akan tetapi hingga saat ini kemiskinan pada keluarga nelayan di 

kawasan tersebut dirasa masih kesulitan dalam mencapai kesejahteraan seperti 

kesejahteraan ekonomi yang dapat mempengaruhi pula kehidupan sosial 

masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh para pakar ilmu sosial yang 

mengatakan bahwa kemiskinan ekonomi ternyata bukanlah semata-mata 

mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli 

masyarakat, melainkan mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan 

ketahanan nasional pula.
7
 Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan salah 

seorang informan yang merupakan anak seorang nelayan yang tinggal di Desa 

Pasir pada saat peneliti melakukan pra penelitian.  

Hasil wawancara dengan salah satu informan: 

“Nelayan di wilayah sekitar sini sudah lebih maju, tapi ya belum 

begitu maju. Buktinya masih saja ada nelayan-nelayan yang kelilit 

hutang. Pendapatan hasil nangkap ikannya cuma cukup untuk beli 

kebutuhan sehari-hari.”
8 

 

                                                           
7
 Alan Gilbert dan Josef Gugler, Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996). 

8
 Hasil wawancara pra penelitian dengan Agus, salah satu informan di wilayah Pantai 

Pasir Kebumen pada Hari Sabtu 28 Januari 2017. Pukul 15.00 WIB. 
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Masyarakat nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang 

dianggap miskin bahkan paling miskin di antara penduduk miskin (the poorest 

of the poor). Namun demikian, data yang pasti tentang jumlah nelayan miskin 

di Indonesia sampai saat ini tidak pernah tersedia.
9
 

Hingga saat ini, para keluarga nelayan di Desa Pasir dirasa masih 

mengalami kesulitan dalam mencapai kesejahteraan seperti kesejahteraan 

ekonomi. Terlebih lagi pada musim paceklik. Bagi para nelayan, masa dimana 

jumlah ikan di laut sangat langka adalah masa yang sangat sulit. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan salah satu informan pada saat peneliti melakukan pra 

penelitian: 

“Ya gimana ya, Mbak. Di sini lagi masa paceklik. Ikan lagi jarang 

banget. Nelayan bingung. Pendapatan berkurang.”
10

 

Dilihat dari tingkat investasi modal usahanya, struktur nelayan dapat 

dibedakan menjadi nelayan besar dan nelayan kecil. Perbedaan tersebut juga 

akan memberikan implikasi terhadap kesejahteraan nelayan karena akan 

membedakan tingkat pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial-

ekonomi rumah tangga nelayan. Baik nelayan besar (nelayan modern) maupun 

nelayan kecil (nelayan tradisional).
11

 

Mengingat cita-cita negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 yang di dalamnya 

                                                           
9
 Arif Satria, Laut dan Pesisir untuk Kesejahteraan Masyarakat (Bogor: IPB Press, 

2009). 

10
 Hasil wawancara pra penelitian dengan Agus, salah satu informan di wilayah Pantai 

Pasir Kebumen pada Hari Sabtu 28 Januari 2017. Pukul 15.00 WIB. 

11
 Suyami, dkk., Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Jepara Jawa Tengah 

(Yogyakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), hlm.  37. 
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menyebutkan pengertian kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak 

dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan keberfungsian 

sosialnya. Dari pengertian tersebut, kondisi kesejahteraan keluarga nelayan di 

Desa Pasir memerlukan perhatian.  

Adapun berita yang dimuat di website Kecamatan Ayah terkait 

banyaknya nelayan di daerah Desa Pasir yang terlilit hutang dengan jumlah 

yang sangat besar. Hutang-hutang dalam jumlah besar tersebut dapat 

mengganggu kesejahteraan keluarga nelayan di Desa Pasir.
12

 

Pada penelitian ini dibahas mengenai seperti apa kondisi kesejahteraan 

keluarga nelayan di Desa Pasir Kebumen. Selain itu penelitian ini juga 

membahas terkait upaya-upaya keluarga nelayan dalam meningkatkan 

kesejahteraan melalui penelitian skripsi yang berjudul, “Kondisi dan Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Nelayan di Desa Pasir 

Kebumen”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di atas, maka timbul 

beberapa persoalan yang mendorong peneliti untuk mengadakan suatu 

penelitian. Agar penelitian ini jelas dan terarah menuju pokok 

permasalahannya, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

                                                           
12

 pasir-kecayah.kebumenkab.go.id (Diakses pada Hari Sabtu 28 Januari 2017. Pukul 

15.00 WIB). 
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1. Bagaimana kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di Desa Pasir 

Kebumen?  

2. Bagaimana upaya keluarga nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi keluarganya? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan tentang kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di 

Desa Pasir Kebumen. 

2. Menjelaskan tentang upaya keluarga nelayan dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi keluarganya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, diantaranya adalah: 

a. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan memperluas pandangan 

terhadap pengembangan ilmu tentang kondisi kesejahteraan ekonomi 

keluarga nelayan di Desa Pasir Kebumen . 

b. Mengklarifikasi konsep-konsep atau teori-teori tentang upaya  

keluarga nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

keluarganya. 

c. Menjadi sumbangan untuk mahasiswa program studi Ilmu 

Kesejahteraan Sosial (IKS), terutama yang berkaitan dengan kondisi 
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dan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di 

Desa Pasir Kebumen. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi kalangan akademisi yang 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan kondisi dan 

upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di Desa 

Pasir Kebumen. 

b. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam membuat program-

program peningkatan kesejahteraan ekonomi yang akan dilaksanakan 

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau masyarakat 

rentan akan masalah kesejahteraan sosial seperti keluarga nelayan yang 

mengalami permasalahan kesejahteraan ekonomi.  

 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pencarian terhadap penelitian yang telah dilakukan, 

ditemukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut terkait 

dengan penelitian yang dilakukan serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

melihat yang belum tertulis oleh studi penelitian terdahulu. 

Pertama, skripsi dari Sri Pudji Susilowati jurusan Sosiologi 

Antropologi, fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang berjudul 

Peranan Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga di 

Desa Kabongan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
13

 Penelitian ini 

                                                           
13

 Sri Pudji Susilowati, Peran Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga 

di Desa Kabongan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Skripsi (Semarang: Jurusan 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, UNNES, 2006).  
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membahas tentang peranan-peranan istri nelayan dalam meningkatkan 

kesejahteraan rumah tangga. Peranan-peranan tersebut seperti peranan dalam 

kondisi ekonomi dan masyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan peneliti laksanakan yakni terkait dengan peningkatan 

kesejahteraan keluarga nelayan, akan tetapi penelitian ini tidak menceritakan 

upaya keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erni Widyaningsih dan 

Istiqlaliyah Muflikhati yang berjudul Alokasi Pengeluaran dan Kesejahteraan 

Keluarga Pada Keluarga Nelayan Bagan.
14

Penelitian ini membahas tentang 

alokasi pengeluaran keluarga nelayan serta kesejahteraan-kesejahteraan suami 

dan istri. Penelitian ini membandingkan diantara keduanya baik kesejahteraan 

suami maupun kesejahteraan istri.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ali Imron HS yang berjudul 

Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari, 

Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Iklim.
15

Penelitian ini 

membahas tentang problematika yang dihadapi oleh masyarakat nelayan 

Tanggulsari untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Problematika tersebut 

seperti masyarakat nelayan kurang perhatian terhadap pola hidup bersih, biaya 

melaut sangat tinggi, keterbatasan dan lemahnya akses terhadap sumber-

sumber pembiayaan usaha yang murah, rusaknya lingkungan dan pengetahuan 

                                                           
14

 Erni Widyaningsih dan Istiqlaliyah Muflikhati, “Alokasi Pengeluaran dan 

Kesejahteraan Keluarga Pada Keluarga Nelayan Bagan”, JurnalIlmu Keluarga dan Konsumen, 

vol. 8: 3 (September 2015). 

15
 Ali Imron HS, “Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan 

Tanggulsari, Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Iklim”, Jurnal Riptek , vol. 6: 3 

(2012). 
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terkait kelautan yang rendah. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas 

tentang strategi hidup masyarakat nelayan seperti membuat program 

peningkatan kemampuan sumber daya dan mengurangi beban biaya akses 

pendidikan dan kesehatan. 

Ketiga penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

peneliti laksanakan. Salah satunya adalah terkait lokasi penelitian, penelitian-

penelitian tersebut tidak ada yang dilakukan di Desa Pasir. Perbedaan lain 

terdapat pada fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti 

melakukan penelitian terkait dengan kondisi dan upaya keluarga nelayan 

dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan secara umum menurut June Satham dan Elaine 

Chase adalah: 

“Wellbeing is generally understood as the quality of people’s lives. 

It is a dynamic state that is enhanced when people can fulfil their personal 

and social goals. It is understood both in relation to objective measures, 

such as household income, educational resources and health status; and 

subjective indicators such as happiness, perceptions of quality of life and 

life satisfaction.”
16

  

(Kesejahteraan secara umum dapat dipahami sebagai kualitas 

kehidupan masyarakat yang ditingkatkan oleh setiap orang agar dapat 

                                                           
16

 June Satham dan Elaine Chase, Childhood Wellbeing  (London: PSSRU, 2010), hlm. 2. 
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memenuhi tujuan pribadi dan sosial mereka. Hal ini dipahami baik dalam 

kaitannya dengan ukuran objektif, seperti pendapatan rumah tangga, 

sumber daya pendidikan dan status kesehatan; dan indikator subjektif 

seperti kebahagiaan, persepsi kualitas hidup dan kepuasan hidup). 

Kesejahteraan Sosial (Social Welfare) didefinisikan bermacam-

macam oleh para ahli, sesuai konteks, spesifikasi keilmuan dan pandangan 

secara akademis. Kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu kondisi 

terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam hal 

material, spiritual dan sosial. Hal ini seperti tercantum dalam Undang-

Undang No. 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1: 

“Kesejahteraan Sosial adalah adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.
17

 

 

Kesejahteraan Sosial mencakup tiga konsepsi makna: 

a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial. 

b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga 

kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang 

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. 

                                                           
17

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 

(1). 
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c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir 

untuk mencapai kondisi sejahtera.
18

 

2. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Ekonomi 

Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya pemasukan 

secara finansial oleh keluarga. Pemasukan  yang dimaksud baik berupa 

pendapatan, nilai aset keluarga maupun pengeluaran. Sementara indikator 

pengeluaran memberikan gambaran manfaat langsung dari investasi 

tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk. Kesejahteraan 

ekonomi keluarga dari suatu keluarga biasanya didefinisikan sebagai 

tingkat pemuasan atau tingkat pemenuhan kebutuhan yang diperoleh oleh 

rumah tangga. 

Kesejahteraan ekonomi adalah hal yang sangat dekat dengan 

kemiskinan. Penentuan garis kemiskinan salah satunya dilakukan dengan 

menghitung biaya hidup minimum rumah tangga dan individu. Yang 

dimaksud dengan biaya hidup minimum rumah tangga adalah segala 

kebutuhan anggota rumah tangga yang harus terpenuhi dan 

penggunaannya bisa dilakukan bersama-sama dengan anggota rumah 

tangga lain, misalnya listrik, bahan bakar (gas), komunikasi, TV, 

keperluan sosial, peralatan dapur, peralatan kamar mandi, peralatan 

kebersihan, peralatan ibadah dan lain-lain.
19

 

                                                           
18

 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Cet. 3 (Bandung: PT Refika Aditama, 

2009), hlm. 1. 

19
 Ali Khomsan, dkk., Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, hlm. 21. 
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3. Tinjauan Tentang Kemiskinan 

a. Pengertian 

Menurut Sajogyo, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan 

yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang 

ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat 

orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan 

beras dan kebutuhan gizi.
20

 

Badan Pusat Statistik mengartikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar 

yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan.
21

 

b. Indikator Kemiskinan 

Sajogyo telah membuat batasan atau klasifikasi kemiskinan 

yakni bagi daerah pedesaan, seseorang dikatakan miskin apabila 

mengkonsumsi 320 kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi 

240 kilogram dan paling miskin apabila mengkonsumsi kurang dari 

180 kilogram per tahunnya.
22

 

Untuk memudahkan dalam mengklasifikasi masyarakat 

menurut garis kemiskinan para ahli membuat indikator-indikator dari 

kemiskinan: 

                                                           
20

 Bagong Suyanto, Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya  (Malang: Intrans 

Publishing, 2013), hlm. 4.  

21
 Ali Khomsan, dkk., Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, hlm. 12. 

22
 Ibid., hlm. 5. 



14 

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya  

tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, 

modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki 

umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh 

pendapatan menjadi sangat terbatas. 

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk 

memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan 

yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau 

modal usaha. Sementara merekapun tidak memiliki syarat untuk 

terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain, 

yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang 

biasanya untuk penulisannya meminta syarat-syarat berat dan 

bunga yang amat tinggi. 

3. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak 

sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita  

untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. 

Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan 

sekolah oleh karena harus membantu orang tua mencari nafkah 

tambahan. 

4. Banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak 

mempunyai tanah garapan, atau kalaupun ada relatif kecil sekali. 
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Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di 

luar pertanian.
23

 

4. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Keluarga 

a. Pengertian 

Keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari 

sekurang-kurangnya pasangan suami istri sebagai sumber intinya 

berikut anak-anak yang lahir dari mereka.
24

 Pendapat senada keluarga 

adalah unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat dimana 

hubungan yang terdapat di dalamnya bersifat langsung.
25

 

Menurut Vembiarto, keluarga adalah: 

1. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri 

atas ayah, ibu dan anak. 

2. Hubungan sosial antara anggota keluarga relatif tetap didasarkan 

atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi. 

3. Hubungan antar anggota keluarga dijiwai suasana, afeksi dan rasa 

tanggung jawab. 

4. Fungsi keluarga adalah memelihara, merawat melindungi dalam 

rangka sosialisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan 

berjiwa sosial.
26

 

                                                           
23

 Bagong Suyanto, Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, hlm. 5.  

24
 Ali Akbar, Merawat Anak Cinta Kasih (Jakarta: Pustaka Anatara), hlm. 11. 

25
 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi (Jakarta: Pustaka 

Al-Husna, 1998), hlm. 349. 

26
 Vembiarto, Sosiologi Pendidikan (Yogyakarta: Yayasan Paramita, 1979), hlm. 36. 
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Dari beberapa uraian mengenai definisi keluarga tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keluarga adalah lembaga sosial terkecil 

yang terdiri dari suami, istri dan anak yang disatukan dalam ikatan 

perkawinan darah atau adopsi.  

Kebahagiaan, ketenteraman dan kesejahteraan itu menjadi 

salah satu sasaran dan tujuan pokok dalam satu kehidupan rumah 

tangga. Sedangkan kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah 

tangga itu berarti terwujudnya satu kesejahteraan hidup lahir batin, 

jasmaniah dan ruhaniah. Sejahtera lahir berarti terwujudnya segala 

kebutuhan hidup yang bersifat materil sebagai limpahan karunia dan 

nikmat Allah. Sedangkan sejahtera batin berarti timbulnya satu 

ketenangan dan ketenteraman jiwa dari limpahan rahmat dan 

maghfirah Allah yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan 

hidup manusia.
27

 

b. Bentuk Kemiskinan 

Menurut Chambers dalam Ali Khomsan, kemiskinan dapat 

dibedakan menjadi empat bentuk: 

1. Kemiskinan Absolut: bila pendapatannya berada di bawah 

kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan 

bekerja. 

                                                           
27

 Faried Ma’ruf Noor, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia (Bandung: PT Al-

Ma’arif, 1983), hlm. 50. 
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2. Kemiskinan Relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, 

sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat 

dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis 

kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat 

sekitarnya. 

3. Kemiskinan Kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang 

atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya 

seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, 

pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. 

4. Kemiskinan Struktural: situasi miskin yang disebabkan karena 

rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu 

sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung 

pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya 

kemiskinan.
28

 

c. Faktor Kemiskinan Nelayan 

Kusnadi membedakan faktor penyebab kemiskinan nelayan 

dalam dua kelompok. Pertama, sebab-sebab kemiskinan nelayan yang 

bersifat internal, mencakup: 

1. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan. 

2. Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi 

penangkapan. 

                                                           
28

 Ali Khomsan, dkk., Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, hlm. 4. 
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3. Gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke 

masa depan. 

Kedua, sebab-sebab kemiskinan yang bersifat eksternal yakni 

kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan 

melaut sepanjang tahun.
29

 

d. Indikator Keluarga Sejahtera 

Adapun beberapa indikator yang menunjukkan terciptanya 

keluarga sejahtera, yaitu: 

1. Suami istri mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah 

tangganya. 

2. Setiap anggota rumah tangga atau keluarga memahami dan dapat 

menjalani fungsinya masing-masing. 

3. Terciptanya suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga 

sehari-hari.  

4. Terpeliharanya kesehatan hidup. 

5. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga. 

6. Tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak.
30

 

5. Tinjauan Strategi Bertahan Hidup  

Menurut Mc Nicholas dalam Agus Sjafari, strategi adalah “suatu 

seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk 

                                                           
29

 Bagong Suyanto, Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya (Malang: In-Trans 

Publishing), hlm. 53. 

30
Ali Khomsan, dkk., Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, hlm. 50. 
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mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan kondisi 

yang paling menguntungkan.”
31

 

Hax dan Majluf dalam Agus Sjafari menguraikan  pengertian 

strategi secara terinci, yaitu: 

a. Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral. 

b. Menentukan dan menampilkan tujuan atau sasaran jangka panjang, 

program aksi dan prioritas sumber daya.  

c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti. 

d. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama 

dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman 

dari lingkungan eksternal dan kekuatan serta kelemahannya. 

e. Melibatkan semua tingkatan hierarkhi dari organisasi.
32

 

Selaras dengan pengertian strategi tersebut, Kooten dalam Agus 

Sjafari juga mengemukakan bahwa ada beberapa tipe strategi, antara lain: 

strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan 

strategi kelembagaan. Mengacu pada keempat tipe strategi tersebut, maka 

dalam penelitian ini lebih menekankan kepada strategi pendukung sumber 

daya.
33

 

Pada dasarnya, ketimpangan sosial dan perangkap kemiskinan 

yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang 
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kompleks. Faktor-faktor tersebut bukan hanya berkaitan dampak negatif 

modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumber 

daya laut secara berlebihan, melainkan juga oleh fluktuasi musim-musim 

ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, serta akses dan jaringan 

perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen.
34

 

 Pada umumnya, anggota-anggota rumah tangga nelayan memiliki 

tiga strategi adaptasi yang dilaksanakan ketika mereka menghadapi atau 

mengatasi tekanan-tekanan sosial ekonomi, yaitu memobilisasi peran istri 

dan anak untuk turut andil dalam mencari nafkah keluarga, diversifikasi 

atau pekerjaan tambahan bagi nelayan dan jaringan sosial. Jaringan sosial 

yang dimaksud di sini adalah hubungan kekerabatan atau keluarga dan 

hubungan antar tetangga.
35

 

6. Nelayan 

Nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang 

di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi yang menghubungkan 

antara wilayah laut dan daratan.
36

 

Satria menggolongkan nelayan menjadi empat tingkatan yang 

dilihat dari kapasitas teknologi, orientasi pasar dan karakteristik hubungan 

produksi. Keempat tingkatan nelayan tersebut adalah: 
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a. Peasant-fisher atau nelayan tradisional yang biasanya lebih 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten). 

Umumnya, nelayan golongan ini masih menggunakan alat tangkap 

tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor dan masih 

melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.  

b. Post-peasant fisher, dicirikan dengan penggunaan teknologi 

penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal 

motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka 

peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang 

lebih jauh dan memperoleh 10 surplus dari hasil tangkapannya karena 

mempunyai daya tangkap lebih besar. Umumnya, nelayan jenis ini 

masih beroperasi di wilayah pesisir. Pada jenis ini, nelayan sudah 

berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan sudah 

meluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga saja.  

c. Commercial fisher, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada 

peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah besar yang dicarikan 

dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda 

dari buruh hingga manajer. Teknologi yang digunakan pun lebih 

modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian 

kapal maupun alat tangkapnya. 

d. Industrial fisher, ciri nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan cara-

cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara 

maju, secara relatif lebih padat modal, memberikan pendapatan yang 
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lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun 

awak perahu dan menghasilkan ikan untuk ikan kaleng dan ikan beku 

yang berorientasi ekspor.
37

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ilmiah ini tentu menggunakan metode sebagai unsur pokok 

untuk mencapai tujuan. Dengan meggunakan metode yang tepat diharapkan 

dapat mengantarkan kepada analisis terhadap permasalahan yang menjadi 

tema kajian skripsi secara kritis. Dengan menggunakan metode yang tepat 

sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Sebaliknya, metode yang kurang 

tepat akan membuahkan hasil yang kurang tepat pula. Sehingga maksud dan 

tujuan yang ingin dicapai tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam 

skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pengumpulan data berbentuk penelitian 

lapangan. Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian kualitatif, aplikasi 

kualitatif merupakan konsekuensi metodelogis dan metode deskriptif. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan sedikit statistik deskriptif untuk 

mendapatkan data yang valid. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model 

secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan instrument pengumpulan 

data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Bogdan dan Taylor 
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dalam Arif Furchan mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).
38

 

2. Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasir Kecamatan Ayah, Kabupaten 

Kebumen, Jawa Tengah.  

3. Waktu dan Lama Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian dalam waktu tiga bulan dimulai sejak 

bulan Februari  hingga bulan Mei tahun 2017. 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

Untuk mempermudah melakukan proses penelitian, maka dipetakan 

menjadi dua hal, yaitu subjek dan objek. Adapun subjek dan objek 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian sangat tergantung pada rumusan 

masalah, dapat berupa individu, kelompok, relasi antar individu dan/ 

atau kelompok, peristiwa dan lain-lain. Peneliti juga harus menentukan 

lokasi penelitian.
39

 Berikut ini data informan yang dipilih  berdasarkan 

karakteristik informan, dalam memilih informan, peneliti menentukan 

karakteristik-karakteristik para calon informan yang peneliti harap 
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dapat membantu peneliti dalam memperoleh data yang terpercaya 

kebenarannya atau valid. Karakteristik informan yang telah peneliti 

tentukan yakni masyarakat Desa Pasir yang memahami kehidupan 

sehari-hari nelayan Desa Pasir, beberapa nelayan dan istri nelayan 

yang memahami kondisi kehidupan sehari-hari nelayan Desa Pasir dan 

anggota Pemerintahan Desa Pasir. Informan-informan tersebut 

diantaranya: 

1) Keluarga Pak Mulud, Pak Mulud merupakan seorang nelayan yang 

berusia 42 tahun. Pak Mulud memiliki pengalaman menjadi 

seorang nelayan sekitar 24 tahun. Hal tersebut menjadi salah satu 

alasan peneliti dalam memilih Pak Mulud sebagai informan dalam 

penelitian ini. Alasan lain peneliti memilih Pak Mulud menjadi 

salah satu informan dalam penelitian ini yakni jabatan Pak Mulud 

sebagai ketua salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUB) serta 

sebagai ketua pengelola Wisata Watu Bale. Selain itu, Pak Mulud 

merupakan salah seorang nelayan yang aktif di kegiatan 

penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Pasir. Dengan 

jabatan Pak Mulud sebagai ketua Kelompok Usaha Bersama, Pak 

Mulud memiliki pemahaman terkait kondisi perekonomian 

anggota-anggotanya beserta keluarga. Dengan jabatannya sebagai 

ketua pengelola Wisata Watu Bale, Pak Mulud juga memahami 

keseharian para nelayan dan keluarga nelayan dalam melakukan 
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upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga terutama di 

Wisata Watu Bale.  

2) Pak Sadimin, Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Pasir. 

Alasan peneliti memilih Pak Sadimin sebagai salah satu informan 

dalam penelitian ini yakni karena Pak Sadimin memiliki data-data 

lengkap perkembangan pendapatan para nelayan di Desa Pasir di 

setiap harinya. Data-data tersebut akan membantu peneliti dalam 

melakukan penelitian ini. 

3) Keluarga Pak Dul Jalal dan Bu Waliyem, Pak Dul Jalal merupakan 

seorang nelayan yang berusia 61 tahun. Pak Dul Jalal menjabat 

sebagai Ketua Rukun di Desa Pasir. Dengan jabatannya, Pak Dul 

Jalal juga memiliki data kondisi perekonomian keluarga nelayan di 

Desa Pasir. Data-data program bagi nelayan dan lain-lain dimiliki 

oleh rukun di Desa Pasir. Sebagai salah satu orang yang dituakan di 

Desa Pasir, Pak Dul Jalal juga memahami terkait kondisi 

kesejahteraan keluarga nelayan di Desa Pasir baik dari segi 

ekonomi maupun sosial. Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk 

memilih Pak Dul Jalal sebagai salah satu informan dalam 

penelitian ini. Sementara itu, peneliti memilih Bu Waliyem sebagai 

informan karena Bu Waliyem memiliki pemahaman yang cukup 

baik terkait kondisi ekonomi dan keseharian keluarga nelayan di 

Desa Pasir. 



26 

4) Mas Sodikin, merupakan sekretaris rukun Desa Pasir. Selain Pak 

Dul Jalal yang memiliki pemahaman yang baik terkait kondisi 

kesejahteraan keluarga nelayan Desa Pasir, Mas Sodikin juga 

memiliki pemahaman dan dapat membantu peneliti untuk 

mendapatkan data-data terkait aktivitas kenelayanan di seluruh 

Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Desa Pasir. Hal tersebut 

menjadi alasan peneliti dalam memilih Mas Sodikin sebagai salah 

satu informan dalam penelitian ini. 

5) Keluarga Pak Abdul Halim dan Bu Muflikhatun, Keluarga Pak 

Solihin dan Bu Wasinem. Kedua keluarga tersebut adalah keluarga 

nelayan yang dapat menjelaskan terkait kebutuhan sehari-hari 

keluarga nelayan, pendapatan dan aktivitas kenelayanan di Desa 

Pasir. 

6) Pak Mintar, Bu Inong, Dessy dan Pak Suparman adalah warga 

Desa Pasir. Pak Mintar merupakan salah satu ketua Kelompok 

Usaha Bersama (KUB). Alasan peneliti memilih Pak Mintar 

sebagai informan adalah dengan posisi Pak Mintar sebagai salah 

satu ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pak Mintar dapat 

memberikan data yang memperkuat informasi dari informan 

lainnya seperti Pak Mulud. Bu Inong adalah pedagang toko 

kelontong yang memiliki pengalaman dihutangi oleh para 

tetangganya yang berprofesi sebagai nelayan. Alasan peneliti 

memilih Bu Inong sebagai informan adalah Bu Inong dapat 
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memberikan data yang valid terkait kebiasaan berhutang keluarga 

nelayan. Selain itu, Bu Inong juga dapat memperkuat informasi 

yang peneliti dapat dan terkait kehidupan sehari-hari keluarga 

nelayan di Desa Pasir. Dessy, adalah salah satu pemuda di Desa 

Pasir. Dia adalah anak dari Bu Inong. Dessy diharapkan dapat 

memberikan informasi yang bisa memperkuat data terkait 

informasi tentang kehidupan sehari-hari warga nelayan Desa Pasir. 

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling dapat didefinisikan sebagai tipe penarikan sampel 

nonprobabilitas yang mana unit yang hendak diamati atau diteliti 

dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dalam hal unit yang  

dianggap paling bermanfaat dan representatif.
40

 

b. Objek Penelitian 

Objek yang peneliti tentukan dari penelitian ini yakni terkait 

kondisi dan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi para nelayan 

dan keluarga nelayan di Desa Pasir Kebumen. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dapat digolongkan menjadi empat, yaitu partisipasi 

pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan partisipasi lengkap.
41
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipasi pasif yaitu peneliti datang di Desa Pasir Kebumen di mana 

para keluarga nelayan berada tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang sering digunakan dalam penelitian dengan metode kualitatif. 

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan peneliti kepada 

narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian 

ini adalah beberapa informan kunci dari kalangan keluarga nelayan di 

Desa Pasir, seperti para nelayan, istri-istri nelayan, ketua Kelompok 

Usaha Bersama (KUB), ketua rukun, sekretaris rukun, kepala Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Desa Pasir serta warga Desa Pasir. Diharapkan 

dari hasil wawancara peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam 

dan valid. 

Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti adalah 

menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, wawancara ini 

termasuk dalam kategori in-dept interview di mana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

yang  diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti, 
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merekam semua pembicaraan menggunakan tape recorder dan 

mencatat apapun yang dikemukakan oleh narasumber.
42

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat penelitian. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang yang sudah berlalu, baik 

yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
43

 Dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengetahui 

dan menjelaskan apa yang terkait dengan penelitian yang diteliti. 

Dokumentasi juga dapat digunakan sebagai bukti peneliti terhadap apa 

yang terjadi di lapangan. Dokumentasi yang peneliti dapatkan dari 

pelaksanaan penelitian ini yakni seperti data pendapatan nelayan yang 

tercatat baik di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Pasir, maupun 

sekretaris rukun. Selain itu, peneliti juga mendapatkan gambar-

gambar kegiatan nelayan di lapangan. 

6. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, sampeldiambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja 

dengan menggunakan metode snowball. Penggalian data dilakukan kepada 

informan kunci, selanjutnya  apabila terdapat kekurangan dan 
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ketidaksesuaian, informan kunci akan merekomedasikan kepada informan 

lain yang sesuai dengan kapasitas dan bidangnya.
44

 

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

peneliti secara sengaja memilih orang-orang yang dijadikan sebagai 

sumber data penelitian. Penelitian ini akan menjangkau informan kunci 

dari kalangan keluarga nelayan di Desa Pasir, seperti para nelayan, istri-

istri nelayan, ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB), ketua rukun, 

sekretaris rukun, kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Pasir serta 

warga Desa Pasir. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah 

analisis deskriptif di mana data dan informasi yang didapat dari lapangan 

dideskripsikan secara kualitatif. Adapun analisis data penelitian kualitatif 

meliputi: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang ditulis dari catatan-catatan di lokasi penelitian. Reduksi ini 

akan terus dilakukan selama peneliti masih menjalani kegiatan 

penelitian yang lebih berorientasi kualitatif. Selama masa 

pengumpulan data, maka ada tahapan reduksi data selanjutnya 
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(membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi dan menulis memo). Reduksi data ini akan 

terus berjalan hingga penelitian di lokasi berakhir dan laporan 

penelitian lengkap tersusun dengan rapi. Melalui reduksi data, nantinya 

akan mendapatkan nilai temuan dan pengembangan teori yang 

signifikan.
45

 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan nantinya ada penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan adanya penyajian data, peneliti mampu 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

peneliti berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data 

tersebut. Dengan demikian, peneliti sekaligus berperan sebagai 

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan sekaligus 

menentukan, apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus 

melangkah melakukan analisis yang berguna.
46

 

c. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini berarti peneliti mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 
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pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau justru masih gelap 

sehingga setelah diteliti dengan jelas, dapat berupa hubungan 

interaktif, hipotesis atau teori.
47

 

8. Keabsahan Data 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Data yang diperoleh kemudian dicek kembali pada 

sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek menggunakan 

sumber yang berbeda. Sehingga peneliti mengumpulkan data dari hasil 

wawancara kemudian nantinya ditanyakan kembali pada narasumber pada 

waktu yang berbeda. Atau bisa mewawancarai narasumber yang berbeda 

untuk mendapatkan data. Triangulasi berguna bagi peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali kepercayaan data.
48

 

Teknik triangulasi yang akan digunakan peneliti adalah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber adalah 

membandingkan dan mengecek kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Hal ini dapat dicapai dengan cara: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan oleh umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

                                                           
47

 Ibid., hlm. 312. 

48
 Ibid., hlm. 318. 



33 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

macam pendapat dan pandangan orang biasa, berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 

saling berkaitan.
49

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data dengan 

mewawancarai informan yang berbeda yakni Pak Mintar, Pak Suparman, 

Bu Inong dan Dessy untuk mendapatkan kepercayaan data dengan 

memberikan pertanyaan yang sama. Sehingga akan mendapatkan data dari 

hasil wawancara dengan informan yang berbeda-beda. Hasilnya dapat 

dilihat apakah ada persamaan dan perbedaan antara wawancara yang satu 

dengan wawancara yang lain. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

rata-rata jawaban informan hampir sama dan menunjukkan kebenaran 

terkait apa yang disampaikan oleh para informan dengan gambaran kondisi 

yang diperoleh peneliti dalam proses observasi. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti membagi data-data secara 

sistematis, keseluruhan dan disusun berdasarkan per bab dan kemudian akan 

dibagi lagi dalam sub-sub bab antara lain: 

                                                           
49

 Ibid., hlm. 322. 



34 

Bab Pertama (Bab I) adalah bab pendahuluan yang menjelaskan 

tentang latar belakang masalah serta rumusan masalah. Dalam bab ini 

dijelaskan bagaimana masalah tersebut muncul sebagai masalah yang perlu 

diteliti dalam penelitian ini. Kemudian dari masalah tersebut dapat 

dirumuskan dalam perumusan masalah dalam penelitian, setelah itu 

dikemukakan tentang tujuan dan manfaat penelitian dan landasan teori serta 

kajian pustaka. Terakhir adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk 

melakukan penelitian serta uraian sistematika pembahasan.  

Bab Kedua (Bab II) berisi tentang gambaran umum Desa Pasir 

Kebumen, yang membahas profil Desa Pasir seperti letak geografis, sosial dan 

budaya masyarakat, struktur pekerjaan dan aktivitas kenelayanan secara umum 

di Desa Pasir. 

Bab Ketiga (Bab III) merupakan inti dari skripsi, karena menyajikan 

tentang gambaran secara menyeluruh tentang kondisi dan upaya peningkatan 

kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di Desa Pasir Kebumen. Pada bab ini 

juga membahas hasil penelitian dengan menggunakan kerangka teoritis 

sebagai pisau analisis untuk membaca terkait kondisi dan upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga ekonomi nelayan di Desa Pasir Kebumen.  

Bab Keempat (Bab IV), penutup. Dalam bab ini menguraikan tentang 

kesimpulan-kesimpulan dari semua uraian skripsi dan saran-saran peneliti 

yang berkaitan dengan topik maupun terkait dengan Desa Pasir Kebumen. 

Selanjutnya diakhiri penutup dari peneliti dengan dilengkapi lampiran-

lampiran yang diperlukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian terkait kondisi 

dan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga nelayan di Desa Pasir 

Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keluarga nelayan di Desa Pasir saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal 

mencapai kesejahteraan ekonomi. Kesulitan tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya seperti kondisi alam yang sedang tidak menentu 

yakni musim paceklik berkepanjangan dan perilaku keluarga nelayan Desa 

Pasir sendiri yang kurang memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan. 

Keluarga nelayan memiliki perilaku yang senang menghambur-hamburkan 

uang ketika berada pada kondisi banyak pendapatan di musim panen ikan. Hal 

tersebut menyebabkan keluarga nelayan di Desa Pasir saat ini termasuk dalam 

kondisi miskin kultural. Kondisi miskin kultural yakni kondisi miskin yang 

disebabkan oleh perilaku dari masyarakat seperti perilaku pemborosan. 

Selain kemiskinan kultural, di Desa Pasir juga terdapat keluarga 

nelayan yang termasuk dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural 

yakni kemiskinan yang disebabkan oleh sistem yang tidak mendukung kondisi 

masyarakat. Keluarga nelayan tersebut memiliki hutang pada juragan nelayan. 

Sistem pinjam juragan sangat memberatkan keluarga tersebut. Keluarga 



114 

 

nelayan akan lebih merasa sulit untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. 

Terlebih ketika musim paceklik seperti ini. 

Selain itu, kebiasaan berhutang yang sering dilakukan baik istri 

maupun suami dalam keluarga nelayan menyebabkan ketidakstabilan kondisi 

perekonomian keluarga nelayan tersebut. Jika hanya mengandalkan 

pendapatan dari hasil kegiatan melaut, nelayan merasa kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupsehari-hari keluarga. Akan tetapi keluarga nelayan 

Desa Pasir biasanya memiliki cara-cara atau strategi dalam meningkatkan 

kondisi perekonomian keluarga mereka. 

Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, keluarga nelayan Desa 

Pasir memiliki tiga strategi yakni: 

1. Melakukan diversifikasi pekerjaan 

Dalam hal ini, nelayan biasanya memiliki pekerjaan tambahan  

selain menjadi nelayan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut yakni seperti bertani, 

berdagang, membantu istri membuat gula aren, membantu istri mengelola 

pembuatan ikan asin, mengelola desa wisata, beternak, pertukangan, 

menjadi penjaga tambak udang, berladang dan merantau. 

2. Mendorong anggota keluarga seperti istri dan anak untuk turut 

berperan dalam upaya peningkatan kondisi perekonomian keluarga 

Dalam hal ini, peran istri biasanya ada di sektor daratan, seperti 

bertani, berdagang, membuat gula aren, mengelola pembuatan ikan asin, 

beternak, berladang dan merantau. Sementara sektor pekerjaan anak 

adalah membantu sesuai dengan kemampuannya. Biasanya anak laki-laki 
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turut membantu ayahnya sementara anak perempuan turut membantu 

sektor pekerjaan ibunya. Akan tetapi, meskipun begitu anak nelayan 

perempuan di Desa Pasir tetap diperbolehkan untuk membantu bekerja di 

sektor pekerjaan yang biasanya dikerjakan anak laki-laki, begitu pula 

sebaliknya.  

3. Jaringan Sosial 

Strategi jaringan sosial dianggap sebagai cara yang efektif bagi 

rumah tangga nelayan di Desa Pasir untuk mengatasi kesulitan ekonomi 

dalam upaya memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Hubungan 

saling tolong-menolong merupakan strategi yang bisa ditempuh oleh 

rumah tangga nelayan untuk mengatasi kesulitan ekonomi.Penduduk Desa 

Pasir masih memiliki rasa kekerabatan yang cukup tinggi. Dengan rasa 

kekerabatan tersebut, penduduk desa akan merasa lebih nyaman untuk 

tinggal ketika berada dalam musim paceklik dan kesulitan ekonomi. 

Penduduk di Desa Pasir biasanya menggunakan strategi jaringan sosial 

antar kerabat atau keluarga, tetangga dan lain-lain. 

Dengan adanya tiga strategi tersebut, kondisi kesejahteraan ekonomi 

keluarga nelayan dapat meningkat. Sehingga kebutuhan ekonomi keluarga 

nelayan dapat terpenuhi. 

B. Saran-Saran 

Peneliti memahami bahwa kondisi ekonomi memang salah satu hal 

yang perlu dipenuhi demi dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan rumah 

tangga yang lainnya. Peneliti memiliki beberapa saran, semoga menjadi 
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manfaat bagi keluarga nelayan di Desa Pasir khususnya, masyarakat Desa 

Pasir pada umumnya.  

Adapun saran-saran dari peneliti: 

1. Bagi Keluarga Nelayan Desa Pasir 

Peneliti yakin bahwa dalam masalah aktivitas kenelayanan, 

keluarga nelayan di Desa Pasir sudah banyak mengetahui terkait dua 

musim yang akan selalu datang secara bergantian. Musim tersebut yaitu 

musim panen dan musim paceklik. Selain itu, keluarga nelayan Desa Pasir 

juga pasti sudah memahami bahwa kedua musim tersebut belum tentu 

bergantian pada waktu yang sudah diprediksi. Keluarga nelayan Desa 

Pasir harus belajar mengenai cara mengelola pendapatan. Pendapatan 

nelayan Desa Pasir sangat luar biasa ketika musim panen ikan, jika 

keluarga nelayan Desa Pasir melakukan pengelolaan uang, melakukan 

kegiatan menabung secara pribadi maupun kolektif, tidak menghambur-

hamburkan uang ketika musim panen ikan, peneliti yakin keluarga nelayan 

akan bisa menghadapi musim paceklik karena sudah dipersiapkan 

sebelumnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian yang sama, harap 

lebih fokus pada upaya pemerintah dalam menyadarkan akan pentingnya 

pengelolaan pendapatan bagi keluarga nelayan. Sehingga dapat diketahui 

sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi kesulitan keluarga 

nelayan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi di Desa Pasir. Selain itu, 
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upaya pemerintah dalam membantu mengatasi kemiskinan struktural di 

Desa Pasir juga akan dapat membantu para nelayan. 

3. Bagi Pemerintah 

Saran bagi pemerintah selaku pusat pelayanan dalam memperbaiki 

keadaan masyarakat adalah perlu adanya upaya penyadaran keluarga 

nelayan dalam masalah pengelolaan pendapatan. Dengan upaya tersebut, 

keluarga nelayan akan lebih mampu mengelola keuangan dan 

mempersiapkan musim paceklik yang dapat menghambat keluarga nelayan 

dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Karena pemerintah merupakan 

pusat bagi kesejahteraan rakyat, bekerjasama dengan berbagai pihak akan 

lebih membantu. 
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