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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial 

masyarakat nelayan dan Tingkat pendidikan anaknya di Lingkungan Banjar 

Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan dalam 

penelitian yaitu kondisi sosial masyarakat nelayan sudah berubah pesat dari 

segi pandangan tentang pendidikan tetapi masih mempertahankan budaya 

dalam tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya temuan 

penelitian tentang pendidikan anak nelayan, pendidikannya tinggi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat 

nelayan dalam kehidupannya sangat sederhana dan pendidikan anak nelayan 

tergolong tinggi. 

 

Abstrak: This research is aimed to know the soscial condition of the 

fishermen community and the educational level of the fishermen’s children 

in banjar area, banjar district, ampenan subdistrict this research uses 

qualitative approach with descriptive methad. The findings of the research is 

the social condition of the fishermen community has been changed rapidly 

in terms of their view about education but they still maintain the culture to 

help each other without expecting any reward furthermore, this reseach 

reveals that the educational level of the fishermen’s children is bigh. So, it 

can be conduded that the social condition of the fishermen community is 

very modest but their children has a high education. 

Kata Kunci: Kondisi sosial, masyarakat nelayan, Tingkat pendidikan, anak 

nelayan. 
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Nelayan merupakan masyarakat yang mata pencahariannya sebagai 

penangkap ikan, mereka biasanya bertempat tinggal di pesisir pantai atau 

dekat dengan kehidupan pantai. Pada dasarnya masyarakat nelayan perlu di 

berdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat atau dikembangkan lagi 

kehidupan kedepannya. Kebanyakan masyarakat nelayan selalu identik 

dengan keterbelakangan baik itu dari sudut pandang, pencaharian, cara 

berpikir dan sikap yang masih tradisional. Dalam mencari ikan para nelayan 

masih berpikir dengan cara tradisional seperti masih menangkap ikan dengan 

perahu tradisional, menangkap ikan dengan jala, serta kemungkinan besar 

hasil tangkapannya tidak banyak. Dipastikan penghasilannya tidak 

mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. 

Dimana kondisi sosial masyarakat nelayan perlu diperbaiki dalam hal 

perekonomian. 

Kondisi “ekonomi dalam dunia pendidikan memegang peranan yang 

cukup menentukan. Karena tanpa ekonomi yang memadai dunia pendidikan 

tidak akan bisa berjalan dengan baik. ini menunjukkan bahwa meskipun 

ekonomi bukan merupakan pemegang peranan utama dalam pendidikan, 

namukeadaan ekonomi dapat membatasi kegiatan pendidikan” (Pidarta, 

2007:255-256). Kondisi sosial berarti keadaan yang berkenaan dengan 

kemasyarakatan yang selalu mengalami perubahan-perubahan melalui proses 

sosial. Proses sosial terjadi karena adanya interaksi sosial. Interaksi sosial 
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dapat membentuk suatu norma-norma sosial tertentu dalam kelompok 

masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Sherif, bahwa interaksi sosial antar 

anggota suatu kelompok dapat menimbulkan suatu norma sosial dalam 

masyarakat yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Gerungan, 2009:110). 

Orang tua dalam tanggung jawab mempersiapkan kebutuhan anak sangatlah 

besar untuk mempersiapkan dan mencapai masa depan anak itu sendiri. 

Orang tualah yang pada awalnya bertanggung jawab memberikan hak pada 

anak seperti mengenyam pendidikan dalam keluarga untuk membentuk 

pribadi anak yang lebih baik, Selanjutnya hak yang harus diwujudkan orang 

tua untuk anak yaitu memberikan anak untuk mengenyam pendidikan formal 

dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah jika perlu sampai perguruan 

tinggi. 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

hidup manusia yang bertujuan mendewasakan, mengubah perilaku, dan 

meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Hal itu sejalan dengan tujuan 

pendidikan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU NO 20 Tahun 

2003 BAB II Pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Maka dari itu pendidikan adalah sarana yang sangat 
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penting untuk mengubah sumber daya manusia yang ada di bumi ini menjadi 

lebih baik dan berkualitas. 

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1, ditegaskan tingkat 

pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang dicapai dan kemampuan yang 

dikembangkan. Lebih lanjut tentang SISDIKNAS pada bab VI menjelaskan 

bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. 

Hak setiap anak atas pendidikan sendiri sudah diatur dalam UU Nomor 

23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Mengenai pemahaman arti penting hak anak atas pendidikan harus 

dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak anak yaitu non 

diskriminasi, hidup, tumbuh dan berkembang, kepentingan terbaik bagi anak 

dan turut berpartisipasi (Har Tilaar, 2003:260). 

Pada  hakikatnya  semua  anak  memiliki  hak  yang  sama  untuk  

tumbuh  dan  berkembang, termasuk hak dalam menerima pendidikan formal. 

Adanya sejumlah anak yang ditemukan belum pernah sekolah umumnya 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti penelantaran, kemiskinan, dan 

tidak  memiliki  orang  tua  atau  keluarga  lagi.  Hal  ini  berdampakpada 

kehilangan tanggungjawab pengasuhan bagi anak, sehingga anak tidak dapat 

berkembang sebagaimana mestinya (Joni, 1999:68). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hak pendidikan 

adalah hal yang sangat penting dalam membantu meningkatkan kecerdasan 

anak dan membantu anak dalam perkembangan mencapai kedewasaan yaitu 

dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri. 

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kondisi sosisal 

masyarakat nelayan dan tingkat pendidikan anknya: Selanjutnya hasil 

penelitian Nisa Himayatun (2016) menunjukkan bahwa keadaan keluarga 

masyarakat nelayan di desa legung timur kecamatan batang-batang kabupaten 

sumenep madura adalah sudah lebih dari cukup, ada juga yang masih 

kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Persepsi  masyarakat nelayan 

terhadap pendidikan tinggi itu hampir semua responden mengatakan penting, 

agar anaknya tidak bernasib seperti orang tuanya, akan tetapi sebagaian juga 

mengatakan tidak perlu asal bisa baca tulis itu sudah cukup. Persentase dana 

pendidikan yang dikeluarkan oleh rumah tangga nelayan untuk dana 

pendidikan anaknya adalah bagi nelayan juragan hasil pendapatan melaut 

untuk biaya pendidikan masih tersisa banyak dan bahkan masih bisa 

disimpan, sedangkan nelayan perorangan sisanya hanya bisa digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok, dan bagi nelayan buruh tidak cukup bahkan 

harus hutang demi membiayai pendidikan anak. 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Bagaimana kondisi sosial masyarakat nelayan dan 

tingkat pendidikan anaknya di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar 

Kecamatan Ampenan. 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui 

kondisi sosial masyarakat nelayan dan tingkat pendidikan anaknya di 

Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan. 

METODE  

Penelitian ini pada prinsipnya untuk mengetahui kondisi sosial 

masyarakat nelayan dan tingkat pendidikan anaknya. Oleh karenanya, 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan 

metode deskriptif, penelitian ini diarahkan untuk mendiskripsikan keadaan 

atau fenomena mengenai kondisi sosial masyarakat nelayan dan pendidikan 

anak tanpa suatu maksud menguji hipotesis. 

Penelitian dilakukan di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar 

Kecamatan Ampenan. Peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut 

karena didasarkan pertimbangan bahwa warga di Kelurahan Banjar banyak 

berkerja sebagai nelayan, selain itu rata-rata anak nelayan dilingkungan 

tersebut hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP dan SMA untuk 

lebih memilih berkerja sebagai nelayan atau penjaga toko selanjutnya waktu 

penelitian dilaksanakan bulan Juli 2018.  

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

objek penelitian yang meliputi: Sumber data primer, dimana orang-orang 

yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu kepala lingkungan 

banjar, ketua RT lingkungan banjar, masyarakat nelayan lingkungan banjar. 

Sumber data sekunder sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 
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tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, 

selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

teknik wawancara tidak terstruktur, wawancara dilakukan terhadap kepala 

lingkungan, masyarakat nelayan dan anak masyarakat nelayan. Observasi 

yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif dilakukan untuk 

memperoleh data terkait dengan pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan 

orang tua dan jumlah ana. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan 

data terkait dengan pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan orang tua dan 

jumlah anak dan didukung berupa photo-photo kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat nelayan di Lingkungan Banjar. 

Teknik analisis data kualitatif  yang digunakan adalah tehnik analisis 

data kualitatif yang dikembangan Miles dan Huberman “terdiri dari tiga 

komponen kegiatan yaitu saling terkait satu sama lain: reduksi data, (displya) 

data, dan penarikan kesimpulan” (sugiyono, 2015:337). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil  

Berdasarkan serangkaian kegiatan wawancara mendalam, dan 

observasi dengan menggunakan instrumen kondisi sosial masyarakat nelayan 

dan tingkat pendidikan anaknya yang disusun berdasarkan indikator (1) 

pendidikan formal (2) kondisi lingkungan sosial nelayan dan faktor yang 

mempengaruhi tingkat pendidikan anaknya. Hasilnya adalah sebagai berikut:  
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a. Kondisi sosial masyarakat nelayan dan tingkat pendidikan anaknya 

di lingkungan banjar kelurahan banjar kecamatan ampenan. 

Kondisi sosial masyarakat nelayan tergolong cukup rendah dilihat 

dari kondisi ekonomi keluarga yang dimana pendapatan para nelayan 

setiap harinya tidak pernah menentu. Sedangkan dalam tingkat 

pendidikan anaknya cukup tinggi dimana sebagaian besar anak nelayan 

bersekolah. Selain dari itu adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu 

faktor pendukung dan faktor penghambat : 

b. Faktor pendukung tingkat pendidikan anak nelayan di lingkungan 

banjar kelurahan banjar kecamatan ampenan. 

Adapun faktor pendukung dalam pendidikan anak adalah adanya 

dukungan dari orang tua dalam menyekolahkan anak dan jarak tempuh 

rumah dengan sekolah yang cukup dekat bisa ditempuh dengan berjalan 

kaki. 

c. Faktor penghambat tingkat pendidikan anak nelayan di lingkungan 

banjar kelurahan banjar kecamatan ampenan. 

Dimana faktor pengahambat dalam pendidikan anak adalah 

keadaan ekonomi keluarga yang cukup rendah dimana pendapatan orang 

tua tidak pernah menentu setiap harinya. Tetapi meskipun begitu orang 

tua tetap memiliki keinginan yang tinggi dalam menyekolahkan anak. 

2. Pembahasan  

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa berdasarkan 

serangkaian aktivitas  berdasarkan metode kegiatan terpilih dan instrumen 
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yang telah disediakan dapat diperoleh data-data penelitian berdasarkan 

permasalahannya. 

a. kondisi sosial masyarakat nelayan dan tingkat pendidikan anaknya 

di lingkungan banjar kelurahan banjar kecamatan ampenan. 

Berdasarkan hasil wawancara dari enam informan ditemukan 

hanya satu anak dari nelayan yang melanjutkan pendidikan sampai 

tingkat perguruan tinggi. Mereka beranggapan bahwa pendidikan itu 

sangat penting untuk masa depan anak, dikarenakan orang tua nelayan 

berharap besar agar anaknya tidak bernasip sama seperti orang tuanya 

sebagai nelayan yang penghasilannya tidak menentu. Meskipun sebagaian 

besar masyarakat nelayan disana hanya mampu membiayai sampai 

tingakat SMA/SMK.  

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peniliti lakukan terhadap 

enam informan tersebut jika dihubungkan dengan teori pendidikan, 

termasuk dalam teori pendidikan pribadi karena teori pendidikan pribadi 

ini menekankan pada potensi yang dimiliki anak itu harus dikembangkan, 

karena jika dikembangkan potensi yang dimiliki anak akan menghasilkan 

anak yang memiliki akademis atau intelektual yang baik dengan tujuan 

agar anak setelah dari pendidikan selesai, akademik yang dimiliki 

dijadikan sebagai modal untuk melanjutkan kehidupan baik itu dalam 

mencari pekerjaan. 

Sama halnya dengan pendapatan orang tua terhadap pendidikan 

bahwa mereka menginginkan agar melalui pendidikan bisa menghasilan 
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anak-anak yang cerdas dan kreatif dengan begitu anak memiliki akademik 

atau intelektual yang baik sehingga harapan orang tua terhadap akademik 

atau intelektual yang dimiliki anak bisa dijadikan modal dalam mencari 

pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya sebagai nelayan dimana 

penghasilannya tidak tentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

anak nelayan di lingkungan banjar, kelurahan banjar, kecamatan 

ampenan, kota mataram sangat tinggi dilihat dari banyaknya orang tua 

yang menyekolahkan anak dan kesadaran orang tua akan pentingnya 

pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anak 

nelayan yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. 

PENUTUP 

1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan melalui observasi 

wawancara dengan beberapa informan, dan dokumentasi dilokasi 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat nelayan 

dan tingkat pendidikan anaknya di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar 

Kecamatan Ampenan sebagai berikut: 

1. Terdapat berbagai tingkat pendidikan yang dilaksanakan oleh anak-

anak nelayan di Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan 

Ampenan Kota Mataram yaitu. (a) tingkat pendidikan dasar yang 

dimana meliputi jenjang pendidikan menengah, bentuk suatu 

pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan  enam tahun 

terdiri atas SD/MI. Sedangkan bentuk satuan program pendidikan tiga 
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tahun adalah sekolah menengah SMP/MTS. (b) tingkat pendidikan 

menengah dimana bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas 

SMA/SMK. (c) pendidikan tinggi dimana pendidikan tinggi adalah 

jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 

program pendidikan diploma.  

2. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi sosial 

masyarakat nelayan dan tingkat pendidikan anaknya di Lingkungan 

Banjar Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan yaitu meliputi faktor 

pendukung dan faktor penghambat. 

a. Faktor pendukung 

1) Kondisi sosial yang meliputi kondisi lingkungan keluarga dan 

kondisi lingkungan masyarakat. 

2) Aksebilitas yang meliputi waktu jarak tempuh dan fasilitas 

jalan. 

3) Budaya atau kebiasaan. 

b. Faktor penghambat  

1) Motivasi individu yang meliputi keinginan untuk menempuh 

pendidikan dan cita-cita 

2) Kondisi ekonomi keluarga yang meliputi pendapatan dan 

jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan 

3) Motivasi orang tua yang meliputi kesadaran orang tua akan 

penting pendidikan dan tujuan orang tua menyekolahkan anak. 
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2. Saran  

Atas dasar hasil di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) 

Kepada orang tua nelayan diharapkan agar memiliki pekerjaan sampingan 

terutama terhadap para istri nelayan agar lebih kreatif dalam mengeolah 

ikan hasil tangkapan suaminya untuk menjadi sesuatu makanan yang bisa 

dijual tahan lama dan memiliki tingkat harga penjualan yang cukup tinggi, 

bukan hanya sekedar menjual ikan biasa di pasar dan dengan begitu ada 

yang diharapkan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak dari 

penghasilan penjualan tersebut tidak lagi hanya mengharapkan penghasilan 

melaut yang tidak menentu. (2) Kepada anak nelayan diharapka agar tetap 

rajin bersekolah meskipun kebutuhan sekolah jarang bisa terpenuhi. Tetap 

optimis, bahwa disetiap kesulitan pasti ada jalan kemudahan yang 

diberikan. Jangan pernah putus asal dan semua anak semua kalangan wajib 

menerima sekolah sekalipun hanya sebagai anak nelayan. 
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