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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.2 Penelitian Relevan 

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karna itu peneliti 

juga akan memperjelas posisi penelitian ini serta menghindari 

tanggapan plagiasi terhadap karya tertentu. 

Berikut beberapa judul-judul yang dikaji oleh peneliti 

terdahulu yang didapatkan peneliti antara lain yaitu: 

1. Penelitian oleh Raodah (2013) yang berjudul “Peran Isteri 

Nelayan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan 

Lapulu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara”. Penelitian ini 

bersifat ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, 

wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

istri-istri nelayan di Kelurahan Lapulu selain berperan di ranah 

domestic sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan 

anak-anak, mereka juga meluangkan waktunya untuk membantu 

suami bekerja sebagai, pengelolah ikan asin, pembuatan terasi, 

berbagai macam olahan dari rumput laut dan ikan, serta bekerja 

sebagai buruh pabrik di industry pengelolahan ikan. Penghasilan 

yang di peroleh istri-isteri nelayan memberi kontribusi yang cukup 

besar dalam membantu mengatasi biaya kebutuhan rumah tangga 

nelayan. 

2. Penelitian oleh Amirah Mustarin, Andi Andri Arief, Yusran 

Nur Indar (2012) yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Rumah 

Tangga Masyarakat Pesisir Berbasis Agribisnis Di Desa Tongke-

Tongke Kabupaten sinjai”. Penelitian ini dianalisis secara 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, metode 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan 



10 |  T i n j a u a n  P u s t a k a  

 

wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan 

pada subsistem input usaha pengasapan yaitu: Jumlah ikan dengan 

bahan baku semakin berkurang, kesulitan memperoleh kayu bakar, 

penggunaan pewarna makananyang belum sesuai dengankeamanan 

pangan, wadah ikan yang mudah rusak, serta tidak adanya 

pengajian tenaga kerja. Permasalahan pada subsistem pengelolahan 

yaitu: ikan asap yang dihasilkan masih bersifat karsinogenik, 

penggunaan asap yang belum efisien, dan tidak adanya 

standralisasi penggunaan bahan tambahan makanan. Adapun 

permasalahan pada subsistem pemasaran yaitu: pengemasan yang 

serderhana, lokasi pemasaran masih di pasar tradisional, dan belum 

dilakukannya promosi. Kesimpulan penelitian ini yaitu usaha 

pengasapan ikan sebesar Rp. 186.428 tiap produksi dan hasil AHP 

menunjukan bahwa ketersediaan bahan baku menjadi factor utama 

dalam memilihan jenis ikan. 

3. Penelitian oleh Wahyu Nugraheni S. (2012) yang berjudul 

“Peran Dan Potensi Wanita Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Ekonomi Keluarga Nelayan”. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, pengambilan sampelnya dilakukan dengan purposive 

sampling technique. Pengumpulan data dilakukandengan teknik 

observasi dan wawancara yang mendalam. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis gender model Harvard 

dan analisis kualitatif. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa 

selain wanita nelayan berperan sebagai ibu rumah tangga 

(domestik), wanita nelayan di Desa Bendono juga berperan dan 

ikut berpartisipasi mencari nafka untuk pemenuhan ekonomi 

keluarganya. Bias gender dalam kehidupan ekonomi keluarga 

sudah tampak kabur karena pra istri juga di tuntut untuk memehuni 

kebutuhan keluarga, partisipasi istri dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga di Desa Bedono diwujudkan dalam 

lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, maupun dalam 

masyarakat. Kendala yang dihadapi wanita nelayan diantaranya 
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berkurangnya keharmonisan rumag tangga serta pendidikan anak 

menjadi terabaikan. 

4. Penelitian oleh Diana Djuwita (2014) yang berjudul “Peran 

Perempuan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Keluarga Nelayan di Desa Mertasinga”. Penelitian  ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi 

dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik trigulasi 

sumber, teknik, dan waktu. Sedangkan analisis data 

menggunakantahapan reduksi data,penyajian data, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita nelayan di daerah 

pesisir memiliki kontribusi atau peran yang sangat besar dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan istri 

tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan primer, 

sekunder, bahkan tersier keluarga. Hubungan atau relasi antara 

suami istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga lebih didasarkan 

hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan ini 

tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempua, melainkan 

antara laki-laki dan perempuan harus dapat bekerja sama untuk 

membangun kehidupan keluarga. Meningkatnya peran dan tugas 

istri sebagai pencari nafkah menimbulkan adanya kesepakatan 

antara suami dan istri untuk berbagi tugas dalam pekerjaan 

domestik. 

5. Penelitian oleh Salamah (2005) yang berjudul “Peran 

Wanita Dalam Perekonomian Rumah Tangga Nelayan Di Pantai 

Depok Parangtritis Bantul”. Penelitian ini dilakukan di Pantai 

Depok Parangtritis Kretek Bantul. Sampel penelitian yang 

dilakukan berjumlah 18 orang, metode penelitian yang dilakukan 

adalah survai danstudi kasus. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi  dan wawancara mendalam. Melalui 

penelitian dapat di deskriptifkan secara kualitatif peran wanita 

dalam perekonomian rumah tangga nelayanpantai terbukti relative 

besar, berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 
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ekonomirumah tangga. Rekomendasi yang diajukan adalah perlu 

kiranya pemahaman akan pentingnya pengertian, untuk untuk 

mengetahui pemenuhan fungsi ekonomi rumah tangga, tidak hanya 

dilihat satu sisi. Namun harus diketahui bahwa fungsi 

perekonomian dalam rumah tangga dilakukan secara 

komplementer. Diperlukan peningkatan partisipasi dan kepedulian 

masyarakat, tentang pemahaman kesetaraan jeder dalam kehidupan 

keluarga, sehingga tercapai keadilan dan kesetaraan dalam 

pembagian kerja antara suami dan istri dalam perekonomian rumah 

tangga. 

 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Teori Masyarakat Nelayan 

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama 

pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu. 

Masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab), yang artinya 

bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi masyarakat, yang 

artinya berkumpul bersama-sama, hidup bersama dengan saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan 

kesempataan menjadi masyarakat. (Dedy Sugono, 2008:924) 

Menurut Marclver J.L Gilin dan J.P Gilin, dalam buku M. 

Munandar Soelaeman yang berjudul ilmu Sosial Dasar: Teori dan 

Konsep Ilmu Sosial, mengemukakan masyarakat merupakan 

adanya saling bergaul dan interaksimerupakan nilai-nilai, norma-

norma dan prosedur yang merupakan kebutuhanbersama sehingga 

masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu 

dan berkait oleh rasa identitas bersama. (M. Munandar Soelaeman, 

2001:122) 

Dalam hal ini masyarakat terdiri dari berbagai kalangan 

baik golongan mampu maupun yang tidak mampu yang tinggal 
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dalam suatu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma 

serta berbagai peraturan yang siap untuk di taati. Masyarakat 

adalah sekelompok orang yang mempunyai identitas sendiri yang 

membedakan dengan kelompok lain, hidup dan diam dalam 

wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. (W.S.J. 

Poerwadarmita,1982:636) 

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan dilaut, termasuk juga ahli mesin, ahli 

lampu, dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan 

ikan serta mereka yang secara tidak langsung ikut melakukan 

kegiatan operasi penangkapan seperti juragan. Juragan adalah 

pemilik perahu, motor, dan alat tangkap atau sebagai manajer.  

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang 

kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan 

cara melakukan penangkapan ataupun budidaya ikan, pada 

umumnya nelayan tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan 

pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. Nelayan Buruh adalah nelayan yang bekerja dengan 

menggunakan alat tangkap orang lain. 

b. Nelayan Perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap 

sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain 

akan tetapi melakukannya sendiri. (Mulyadi, 2005:75) 

Masyarakat nelayan yaitu suatu masyarakat yang tinggal di 

wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama mereka adalah 

memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di lautan, bak 

berupa ikan, udang, rumput laut, terumbu karangdan kekayaan laut 

lainnya. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang 

membedakan mereka dari masyarakat lain, yaitu karaktertistik yang 

terbentuk dari kehidupan di lautan yang sangat keras dan penuh 

dengan resiko. 
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Dibidang Perikanan. Dalam UU No. 31 tahun 2004 tentang 

perikanan mengemukakan bahwa: 

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 

lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan 

sampai dengan pemesanan, yang dilaksanakan dalam suatu sistem 

bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis 

ikan. Ikan adalah makhlik hidup yang seluruh atau sebagian fase 

hidupnya di dalam air, bernafas dengan insang dan dapat 

dikelompokkan berdasarkan habitatnya yakni ikan air tawar dan 

ikan air laut”. 

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat 

yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni 

suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu 

sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial 

yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem 

nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku 

mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda 

masyarakat nelayan dari kelompok sosial lainnya. Sebagian besar 

masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung 

menggantungkan langsung hidupnya dari pengelola potensi 

sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama 

kontruksi masyarakat maritime Indonesia. (Kusnadi, 2009:27) 

Menurut M. Khalil Mansyur mengatakan bahwa masyarakat 

nelayan dalam hal ini bukan berarti mereka yang dalam mengatur 

hidupnya hanya mencari ikan dilaut untuk menghidupi keluarganya 

akan tetapi juga orang-orang yang integral dalam lingkungan itu. 

Anak nelayan dalam konteks penelitian ini yaitu masyarakat yang 

tinggal menetap didaerah pinggir pantai dan bermata pencaharian 

sebagai nelayan yakni dengan menangkap ikan dilaut dengan 

menggunakan alat tanggkap seperti jaring, pancing dan lain-lain. 

Masyarakat dan anak nelayan merupakan salah satu bagian 

masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelolah potensi 
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sumberdaya perikanan. Sebagai suatu masyarakat nelayan yang 

tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai 

karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat 

yang tinggal diwilayah daratan. Dibeberapa kawasan pesisir yang 

relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat 

heterogen, memiliki etos kerja yang tinggi, solidaritas sosial yang 

kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. 

Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagian 

warga masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di 

tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan lautan. (Kusnadi, 

2009: 13) 

Masyarakat nelayan yang hidup dari mata pencaharian, 

bermukim didaerah pinggir pantai atau pesisir laut, komunitas 

masyarakat nelayan kelompok yang mata pencahariannya dari laut 

dan tinggal di desa-desa atau pesisir. (Sastrawidjaya, 2002:102) 

Jadi pengertian masyarakat nelayan secara luas adalah 

sekelompok manusia yang memepunyai mata pencaharian pokok 

mencari ikan di laut dn hidup di daerah pantai, bukan mereka yang 

bertempat tinggal di pedalaman, walaupun tidak menutup 

kemungkinan mereka juga mencari ikan di laut karena mereka 

bukan termasuk komunitas orang yang memiliki ikatan budaya 

masyarakat pantai. 

2.2.2 Konsep Anak Dalam Keluarga 

Memperhatikan kondisi anak indonesia sangat penting 

dilakukan. Tak hanya karena kedudukannya yang strategis bagi 

masa depan bangsa (human invesment), namun juga karena 

keberadaanya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki posisi 

yang sangat rentan dari berbagai kondisi yang tidak berdaya dan 

masih tergantung pada orang lain. 

Hasil sensus penduduk (SP2020) pada September 2020 

mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah 
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penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan 

hasil SP2010. Dengan luas daratan indonesia sebesar 1,9 juta km2, 

maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km2. 

Laju pertumbuhan penduduk pertahun selama 2010-2020 rata-rata 

sebesar 1,25 persen, melambant dibandingkan priode 2000-2010 

yang sebesar 1,49 persen. Mereka adalah aset bangsa yang tak 

ternilai harganya. Mereka harus dipersiapkan dengan baik agar 

mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Harus ada 

jaminan perlindungan bagi mereka dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, peran 

orang tua, keluarga, komunitas/masyarakat, dan negara sangat 

diperlukan. 

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah sebagai 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

serta serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia, dan sejahtera. Definisi yang relatif luas tersebut, 

mengindikasikan konsep perlindungan anak sesungguhnya 

mencakup tiga tindakan utama yaitu: memenuhi (fulffil), 

melindungi (protect), dan menghormati (respect) hak anak 

(Komnas HAM dan AusAID, 2007). 

Dalam pelaksanaannya, taggung jawab terbesar dalam 

perlindungan anak diberikan kepada orang tua dan keluarga. 

Sementara pemerintah, lebih berposisi sebagai support atau 

pendukung. Hal ini dapat dicermati dapa UU Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 

Tahun 2002. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak, 
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Bab III Pasal 9, bahwa “orangtua adalah yang pertama-tama 

bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara 

rohani, jasmani, maupun sosial”. Sementara dalam UU Nomor 35 

Tahun 2014 pada pasal 26 menyebutkan “(1) Orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, 

memelihara, mendidik, dan melindungi, anak; b) menumbuh 

kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya; 

c) mencengah terjadinya perkawinan usia anak; dan d) memberikan 

pendidikan karakter dan penanaman nilai bidu pekerti pada anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 

keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada 

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.2.3 Teori Pendidikan 

Pendidikan merupakan bagian penting dalam terciptanya 

kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena dengan adanya 

pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Secara sederhana, pendidikan di artikan sebagai usaha 

sadar bagi perkembangan manusia dan masyarakat yang 

mendasarkan pada landasan pemikiran tertentu sesuai nilai-nilai di 

dalam masyarakat dan kebudayaan. Secara teknik dapat di artikan 

bahwa pendidikan adalah proses dimana masyarakat melalui 

lembanga-lembanga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau 

lembanga-lembanga lain), dengan sengaja mengtrasformasikan 

warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan 

keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi(siswoyo: 

2011) 

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, setiap orang 

dihadapkan pada kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda baik 

rendah, sedang maupun tinggi. Kondisi sosial ekonomi menurut 
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Soerjono Soekarto (2001:75) yaitu posisi seseorang dalam 

masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan 

pergaulan, prestasi, dan hak serta kewajibannya dalam 

hubungannya dengan sumber daya. Menurut Abdulsyani (2007:90) 

kondisi sosial ekonomi merupakan kedudukan atau posisi 

seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis 

aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis 

rumah tingga, dan jenis jabatan dalam berbagai organisasi dan 

sebagainya. Sedangkan menurut Nasution (2004:25) kondisi sosial 

ekonomi dapat dilihat atau di ukur dari pekerjaan orang tua, 

penghasilan dan kekayaan, tingkat pendidikan orang tua, keadaan 

rumah dan lokasi, pergaulan dan aktivitas sosial. 

Pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan 

kebutuhan mutlak yang harus di penuhi sepanjang hanyatnya tanpa 

adanya pendidikan akan sangat mustahil lahirnya peradaban baru 

yang berkembang, sejahtera, bahagia, dan maju seperti apa yang di 

cita-citakan dalam pandangan hidup mereka, oleh karena itu 

pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemajuan dari suatu masyarakat atau negara. Semakin tinggi cita-

cita atau taraf kemajuan yang diinginkan maka akan semakin tinggi 

pula tingkat pendidikan yang di butuhkan (Hasbullah, 2009) 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kondisi sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam 

masyarakat yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, usia, 

aktivitas sosial dalam masyarakat, tingkat pendapatan, pemilikan 

kekayaan, dan jenis tempat tinggal. 

1. Keberlanjutan Pendidikan 

Pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia untuk masa-masa sekarang dan masa-masa 

yang akan datang pendidikan merupakan usaha sebagai penunjang 

keberhasilan pembangunan bangsa baik dari pendidikan formal dan 

pendidikan nonformal. 
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Keberlanjutan pendidikan adalah suatu system atau cara 

yang akan menampakkan apakah pendidikan seseorang bisa lanjut 

ke jenjang yang lebih tinggi atau sebaliknya, tidak melanjutkan 

pendidikan atau putus sekolah. Manusia yang tidak memiliki latar 

belakang pendidikan atau tidak akan mengembangkan kebudayaan 

yang dimilikinya. Banyaknya jumlah anak yang tidak melanjutkan 

sekolah akan menyebabkan masalah baru, baik itu berkaitan 

dengan dunia pendidikan maupun permasalahandi dunia 

pendidikan. Salah satu contoh permasalahan pendidikan yang 

dihadapi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak yang 

tidak melanjutkan sekolah sudah pasti akan meyebabkan putus 

sekolah. Anak tidak melanjutkan sekolah adalah berhentinya siswa 

setelah selesai menempuh lembanga pendidikan formal. Anak yang 

tidak melanjutkan sekolah sudah pasti akan menyebabkan putus 

sekolah 

Ada banyak potensi yang mempengaruhi keberlanjutan 

pendidikan, yaitu diantaranya, bisa berupa hambatan dalam 

menempuh pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, atau bahkan 

pemikiran masing-masingindividu tentang seberapa jauh 

permasalahan mereka dalam hal pendidikan. 

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, : pendidikan adalah usaha sadar dan terrencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

drinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Di dalam UU No. 20 

Tahun 2003 pasal 3 di sebutkan pula bahwa fungsi pendidikan 

yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sedangkan tujuan pendidikan nasional yaitu 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 



20 |  T i n j a u a n  P u s t a k a  

 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dengan demikian pendidikan merupakan suatu bagian upaya untuk 

mencerdaskan manusia yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

masyarakat dan kebudayaan. 

Pengertian pendidikan menurut para ahli: 

1) Menurut H. Fuad Ihsan (2005:1) 

Menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan 

umum makna pendidikan sebagai „Usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan 

baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang di 

lakukanuntuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut 

serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan 

dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses 

pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. 

2) Menurut Jhon Dewey (2003:69) 

Menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah proses 

pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual 

dan emosional fearah alam dan sesama manusia”. 

3) Menurut Hoy dan Kottnap (dalam harmanto, 2008;7) 

Terdapat sejumlah nilai budaya yang dapat ditrasformasikan 

sekolah kepada diri setiap peserta didik agar mereka dapat berperan 

secara aktif dalam era global yang bercirikan persaingan yang 

sangat ketat (high competitiveness), yakni ; (1) nilai produktif, (2) 

nilai berorientasi pada keunggulan (parexcellence), dan (3) 

kejujuran. 

1. Jalur, jenis dan jenjang/tingkat pendidikan 

Ketentuan mengenai jalur, jenis dan jenjang atau 

tingkatpendidikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasioanl No 20 Tahun 2003 dalam Bab VI. 

1)  Jalur pendidikan 
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Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas 

pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling 

melengkapi dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/melalui 

jarak. 

1) Jenis pendidikan 

Dijelaskan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan 

umum, kejujuran, akademik, profesi, vokalis, keagaman, dan 

khusus. 

a. Jenjang/Tingkat Pendidikan 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8, jenjang pendidikan adalah 

tahapan pendidikan yang yang di tetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan di capai, dan 

kemampuan yang di kembangkan. 

Sesuai Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 17 disebutkan bahwa pendidikan 

dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah; pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar 

(SD)  dan madrasah ibtidayah (MI)  atau bentuk lain yang 

sederajad serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah 

tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 18 pendidikan menengah merupakan 

lanjutan pendidikan dasar; pendidikan menengah terdiri atas 

pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan; 

pendidikan menengah atas (SMA), madrasah aliyah ( MA), sekolah 

menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat. 

Kemudian untuk pendidikan tinggi di ataur juga dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 19 yaitu pendidikan tinggi merupakan jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program 
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pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 

yang di selenggarakan oleh pendidikan tinggi; pendidikan tinggi 

diselenggarakan dengan sistem terbuka. 

Dari uraian di atas tingkat/jenjang pendidikan formal terdiri 

atas tingkat pendidikan dasar yang meliputi SD, SMP/MTs., 

sekolah dasar khusus (luar biasa) dan program Kerja Paket A yang 

sederajat dengan SD, Kerja Paket B yang sederajat dengan SMP; 

untuk tingkat pendidikan menegah meliputi SMA/MA, SMK/MK, 

sekolah menengah kedinasan, sekolah menengah luas biasa dan 

program Kerja Paket C yang sederajat dengan SMA; tingkat 

pendidikan tertinggi terdiri ata jenjang pendidikan di atas 

pendidikan menengah. 

2) Wajib Belajar 

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pensisikan nasional 

disebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan 

minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia diatas 

tanggung jawab Pemerinth dan pemerintah daerah. Hal tersebut 

ditegaskan kembali pada pasal 6 ayat (1) bahwa setiap warga 

negara yang berusia tujuan sampai lima belas tahun wajib wajib 

mengikuti pendidikan dasar. Dan di dalam pasal 7 ayat (2) 

disebutkan bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar, 

berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) 

menyebutkan tentang fungsi wajib, yaitu wajib belajar berfungsi 

mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia; 

sedangkan untuk tujuan adanya wajib belajar dijelaskan dalam ayat 

(2) yaitu wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal 

bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi 

dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa wajib 

belajar sembilan tahun merupakan waktu dalam menempuh jenjang 

pendidikan dasar yang berlangsung selama sembilan tahun terbagi 

atas enam tahun di Sekolah dasar dan tiga tahun di Sekolah 

Menengah Pertama. 

 

2.2.4 Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan 

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, setiap 

dihadapkan pada kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda baik 

rendah, sedang maupun tinggi. Kondisi sosial ekonomi menurut 

Soerjono Soekanto (2001:75) yaitu posisi sesorang dalam 

masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan 

bergaul, prestasi, dan hak serta kewajibannya dalam hubungannya 

dengan sumber daya. Menurut Abdulsyani (2007:90) kondisi sosial 

ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang dalam 

kelompok manusia yang di tentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, 

pendapatan, tingkat pendidikan, umur, jenis rumah tinggal, dan 

jenis jabatan dalam berbagai organisasi dan sebagainya. Sedangkan 

menurut Nasution (2004;25) kondisi sosial ekonomi dapat dilihat 

atau di ukur dari pekerjaan orang tua, penghasilan dan kekayaan, 

tingkat pendidikan orang tua, keadan rumah dan lokasi, pergaulan 

dan aktifitas sosial. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa 

kondisi sosial ekonomi adalah keududkan seseorang dalam 

masyarakat yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, usia, 

aktifitas sosial dalam masyarakat, tingkat pendapatan, pemilihan 

kekayaan, dan jenis tempat tinggal. 

Berikut beberapa faktor yang menentukan kondisi sosial 

ekonomi: 

1. Latar belakang pendidikan orang tua 

Orang tua dalam penenlitian ini adalah nelayan yang 

menjadi reponden Latar belakang pendidikan orang tua mengacu 

pada Undang-Undang RI Nomor 2003 Pasal 1 No.11 yang 
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menyatakan bahwa pendidikan formal merupakan “jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”. 

Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mempunyai 

wawasan dan gagasan yang jauh luas kedepan tentang pendidikan 

anaknya dibandingkan dengan orang tua yang berpendidikan 

rendah. Bagi orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi 

kemungkinan besar juga menginginkan anaknya untuk menempuh 

pendidikan yang di tempuh orang tuanya. 

2. Jumlah tanggungan 

Banyaknya tanggungan dalam keluarga berimplikasi pada 

besar kecilnya pengeluaran dalam suatu keluarga. 

3. Status sosial orang tua dalam lingkungan masyarakat 

Kondisi ekonomi keluarga dapat diukur dengan tingkat 

kesejahteraan salah satu indikator tingkat kesejahteraan keluarga 

adalah tingkat pendapatan keluarga pendapatan nelayan dapat di 

peroleh dari usaha perikanan (usaha penangkapan dan non 

penangkapan) maupun dari usaha non perikanan yang dilakukan 

oleh nelayan. 

4. Pendapatan keluarga 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan rumah 

tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga 

bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan dari pendapatan 

kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah 

tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa 

faktor produksi tenanga kerja(upah dan gaji, keuntungan, bonus, 

hasil, dan lain-lain), dan pendapatan yang berasal dari pemberian 

pihak lain (trasfer). 

5. Pemilikan kekayaan 

Kepemilikan kekayaan dapat diartikan sebagai pemilikan 

barang yang memiliki nilai jual dan sebagai salah satu faktor 

produksi yang melatarbelakangi pelapisa sosial ekonomi suatu 
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masyarakat. Kekayaan suatu keluarga dapat dilihat dari kekayaan 

riil dan kekayaan finensial. Dalam hal ini kekayaan riil dapat 

dilihat dari besar kecilnya rumah, tanah atau lahan yang dimiliki, 

dan fasilitas yang di gunakan untuk menunjang kehidupannya. 

Sedangkan untuk kekayaan finensial dapat dilihat dari tabungan 

atau investasi modal yang dimiliki. Tabungan yang dimaksud 

merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan atau 

disisihkan untuk keperluan yang akan datang. 

6. Umur Orang Tua 

Menurut Badan Pusat Statistik, umur merupakan informasi 

tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran menurut 

sistem kalender Masehi. Penghitungan umur selalu dibulatkan ke 

bawah, atau disebut juga umur menurut ulang tahun yang terakhir.  

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009), 

umur dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1) Umur 0-5 tahun, masa balita 

2) Umur 5-11 tahun, masa kanak-kanak 

3) Umur 12-16 tahun, masa remaja awal 

4) Umur 17-25 tahun, masa remaja akhir 

5) Umur 26-35 tahun, masa dewasa awal 

6) Umur 36-45 tahun, masa dewasa akhir 

7) Umur 46-55 tahun, masa lansia awal 

8) Umur 56-65 tahun, masa lansia akhir 

9) Umur 65- sampai atas, masa manula 

Umur orang tua dapat menentukan bagaimana cara berfikir 

mereka sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengalam yang di 

peroleh tentang pendidikan bagi anaknya. 

2.2.5 Perubahan Mata Pencaharian Anak Nelayan 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Analisis data yang dimaksud untuk menyederhanakan data yang di 

peroleh agar lebih mudah dibaca dan dipahami.  
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Hasil penelitian menunjukan bahwa Peralihan mata 

pencaharian yang terjadi di Desa Rapambinopaka disebabkan, 

karena adanya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan 

pendapatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

harinya, tetapi dengan hadirnya perusahaan PLTU, reproduksi 

budaya peralihan mata pencaharian dari nelayan ke buruh 

Perusahaan PLTU ini di lakukan melalui proses duplikasi dan 

imitasi yang di dapatkan dari berdagai aspek yaitu dari reproduksi 

buruh Perusahaan PLTU, reproduksi waktu, reproduksi pola kerja, 

dan reproduksi pola penggajian. 

2.2.6 Pendapatan Keluarga 

Sektor pertanian di Indonesia mempunyai peranan yng 

sangat penting dalam perkembangan pembangunan yaitu sebagai 

sumber kehidupan dan pendapatan petani dalam keluarga, apabila 

dikembangkan secara terus-menerus akan membawa dampak 

terhadap persoalan ketenaga kerjaan wanita. Penyediaan pangan, 

dan penyumbangan devisa negara melalui eksport. Wanita sebagai 

sumber instansi mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan 

yang sama dengan pria dlam membangun di segala bidang. 

Disamping itu juga berperan mengembangkan generasi muda, 

terutama anak-anak dan remaja dalam membangun manusia 

seutuhnya. Wanita dalam kehidupan bermasyarakat disamping 

sebagai ibu rumah tangga juga sebagai tenaga kerja mencari nafkah 

baik untuk dirinya maupun keluarganya. (Leni Saleh, M.Sc. 

2010:15) 

Pendapatan merupakan suatu unsur penting dalam 

perekonomian yang berperan meningkatkan derajat hidup orang 

banyak melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Besarnya 

pendapatn seseorang tergantung pada jenis pekerjaannya. Menurut 

Rahardja dan Munurung (2005:266) bahwa pendapatan merupakan 

total penerimaan berupa uang maupun bukan uang yang diterimah 

oleh seseorang misalnya berupa barang, tunjangan beras, dan 
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sebagainya. Penerimaan yang diterimah tersebut berasal dari 

penjualan barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan usaha, 

sedangkan menurut pendapat Bayu Wijayanto (1999:5), 

pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh 

seluruh anggota keluarga yang bekerja. Ada beberapa definisi 

pengertian pendapatan dari beberapa ahliantara lain Mulyanto 

Suwardi dan Hans Dieter Ever (1982:2), pendapatan adalah seluruh 

penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain 

maupun dari hasil sendiri. Dengan nilai sejumlah uang atas harga 

yang berlaku pada saat itu. 

Sedangkan menurut T. Gilardo (2002:9) menyatakan bahwa 

“pendapatan keluarga merupakanbalas karya atau jasa atau imbalan 

yang diperoleh karena sumbangan yang di berikan dalam kegiatan 

produksi”. Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari: 

a. Usaha itu sendiri: misalnya berdangang, bertani, membuka 

usaha, dll. 

b. Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai PNS atau karyawan 

c. Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewahkan dan lain-

lain. 

Apakah pendapatan ditekankan pengertiannya pada 

pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah 

keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan 

subsistem. 

Pada dasarnya pendapatan rumah tangga berasal dari 

berbagai sumber, kondisi ini terjadi karena masing-masing anggota 

rumah tangga mempunyai lebih dari satu jenis pekerjaan baik 

sebagai pekerja tetap maupun pekerja pengganti. Sementara 

menurut Case dan Fair (2007:403) menyebutkan bahwa pendapatan 

seseorang pada dasarnya berasal dari tiga macam sumber meliputi: 

(1) berasal dari upah atau gaji yang diterimah sebagai imbalan 

tenaga kerja; (2) berasal dari hak milik yaitu modal, tanah, dan 

sebagainya; dan (3) berasal dari pemerintah. Sedangkan menurut 
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Rekshohadiprodjo (2005:25) kaitannya pendapatan dengan 

kesejahteraan keluarga bahwa manusia menilai pekerjaan 

berdasarkan pada besaran upah dan kondisi kerja. 

Sedangkan menurut Kharisun (2014:22) menyatakan bahwa 

“pendapatan keluarga adalah jumlah keseluruhan pendapatan yang 

diterimah dari pendapatan formal, informal, dan berdasarkan 

subsistem”. 

Berdasarkan deskripsi tentang pendapatan seperti diatas, 

maka pendapatan keluarga diartikan sebagai pendapatan total, yaitu 

besarnya pendapatan total pendapatan yang diperoleh dari jumlah 

pendapatan suami ditambah pendapatan istri baik itu berupa uang 

atau barang yang diperoleh bersumber dari pekerjan pokok maupun 

pekerjaan sampingan. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

pendapatan keluarga adalh pendapatan keseluruhan yang diterimah 

keluarga nelayan baik dari suami maupun istri nelayan. 

2.3 Kerangka Berfikir 

pendapatan keluarga lazimnya merupakan kewajiban suami 

sebagai pencari nafkah. Seorang nelayan yang kebanyakan seorang 

laki-laki seharusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Akan tetapi, dengan keadaan nelayan yang masih 

dalam keadaan miskin menuntut anggota keluarga nelayan turut 

serta dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Terutama istri, 

yang memberikan waktu untuk berprofesi ganda meningkatkan 

pendapatan keluarga dan membantu kebutuhan ekonomi 

merupakan usaha yang baik dan sejalan dengan syariat islam 

karena dilakukan dengan niat yang baik, selama istri tidak 

melanggar syariat, yaitu tidak meninggalkan kewajibannya dalam 

mengurus rumah tangga untuk membantu suaminya. Yaitu sebagai 

ibu rumah tangga. Di Desa Rapambinopaka Kecamatan 

Lalonggasumeeto masih banyak istri-isteri dan anak nelayan yang 

saat suaminya/ayah melaut, mereka berusaha untuk mendapatkan 
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pendapatan tambahan baik dari sektor perikanan maupun di luar 

sektor perikanan. 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan, maka disusun kerangka berpikir dalam penelitian ini dan 

digambarkan sebagai berikut 
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