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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia secara garis besar  merupakan negara kepulauan yang luas 

lautnya mencapai 70% total wilayah. Kondisi laut yang demikian luas disertai 

dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar, seharusnya Indonesia 

mampu menjadi bangsa yang kaya dan  maju. Namun kenyataannya, negara ini 

belum mampu mencapai derajat itu, salah satunya karena  pelaku  usaha 

perikanan masih didominasi nelayan tradisional. Faktor penyebab utama 

rendahnya produktivitas ini  adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia 

Indonesia karena rendahnya tingkat pendidikan.  

Kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan ciri umum 

nelayan-nelayan tradisional di berbagai wilayah perairan Indonesia. Kesulitan-

kesulitan ekonomi tidak memberikan kesempatan bagi para nelayan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Sehingga pada usia remaja 

awal anak nelayan mulai diajak berlayar dan ikut melaut oleh orang tua atau 

pamannya, sehingga di antara mereka putus sekolah dan umumnya mereka hanya 

mengenyam pendidikan dasar saja karena dalam benak pikiran mereka, yang 

terpenting adalah bisa bekerja (menangkap ikan), mendapat penghasilan, dan bisa 

makan setiap hari. (Kusnadi, 2008: 85) 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa masyarakat nelayan merupakan segmen 

anak bangsa yang paling tertinggal tingkat kesejahteraannya dibandingkan dengan 

komunitas masyarakat lain yang bergelut di sektor non perikanan. Betapa tidak,  
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nelayan kecil yang jumlahnya cukup banyak mendiami wilayah pesisir 

mempunyai pendapatan yang tidak menentu.  Memang sungguh ironis, dengan 

sumber daya alam laut yang luar biasa, nasib nelayan seakan diam ditempat. 

Secara normatif seharusnya nelayan bisa hidup dalam kesejahteraan. Namun 

kenyataannya, sebagian besar mereka dalam ketertinggalan. Itu disebabkan karena 

tingkat pendidikan mereka yang  masih rendah. Masa depan kelestarian 

pengelolaan potensi kelautan kita membutuhkan kearifan dan sumberdaya 

manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan memanfaatkannya. 

Yuniarti (2000: 41) mengatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan di 

masyarakat nelayan  salah satunya disebabkan oleh kemiskinan yang ada pada 

masyarakat nelayan itu sendiri, dengan kondisi ekonomi yang lemah tidak 

memungkinkan bagi nelayan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi 

anak-anak mereka.  

Pendidikan untuk nelayan pada hakekatnya merupakan human investmen 

dan social capital, baik untuk kepentingan pembangunan daerah maupun 

pembangunan nasional. Pendidikan merata dan bermutu baik melalui pendidikan 

sekolah maupun luar sekolah akan berdampak pada kecerdasan dan kesejahteraan 

nelayan. Demikian pula halnya dengan pendidikan memadai, paling tidak dapat 

dijadikan modal untuk mencari dan menciptakan peluang-peluang kerja yang 

dapat menjadi sumber kehidupan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam banyak 

hal, rendahnya pendidikan pada masyarakat nelayan terjadi karena kemiskinan 

yang terus melanda kehidupan para penghuni daerah pesisir ini.   
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Kemiskinan nelayan khususnya nelayan-nelayan tradisional, merupakan 

masalah serius yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak. 

Nelayan yang hidup di desa-desa pesisir yang perairannya sudah dalam kondisi 

tangkap lebih (overfishing) akan menghadapi tekanan-tekanan sosial ekonomi 

yang lebih berat daripada nelayan yang hidup di desa-desa pesisir yang kondisi 

sumber daya perikanannya masih potensial. Aspek-aspek lingkungan, keragaman 

potensi sumber daya ekonomi lokal, peluang pasar, kualitas sumber daya manusia 

nelayan, dan sebagainya akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 

kemiskinan nelayan (Kusnadi, 2008: 19)   

Dengan  melihat berbagai permasalahan kemiskinan yang masih melanda 

masyarakat nelayan maka perlu adanya  kebijakan pembangunan dari pemerintah  

yang diprioritaskan guna mendorong dan meningkatkan perkembangan sosial 

ekonomi bagi masyarakat nelayan, melalui serangkaian kegiatan pembangunan 

yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber 

daya alam secara maksimal dan tetap memperhitungkan tingkat kelestariannya, 

serta  pemanfaatan sumber daya manusia sebagai pelaku dan pelaksana 

pembangunan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembangunan khususnya 

pada sektor pendidikan melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.  

Kelurahan Tanjung merupakan salah satu kelurahan yang berada di  

kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Flores NTT.  Letak wilayah kelurahan 

ini berada di pesisir pantai sehingga sebagian besar masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai  nelayan, di mana tingkat kesejahteraannya masih relatif 

rendah. Hal ini disebabkan karena sistem penangkapan ikan yang masih bersifat 
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tradisional, dengan alat dan sarana penangkapan yang sangat  terbatas, serta 

belumnya menerapkan teknologi perikanan dan keterampilan yang memadai.  

Semuanya ini tentunya mempengaruhi pola hidup, cara penangkapan dan sistem 

distribusi pemasaran hasil laut mereka sehingga dapat  menghambat peningkatan 

produktifitas, pendapatan dan kesejahteraannya.  

Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah maka akan berpengaruh pula 

terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga para nelayan. Untuk itu selain 

menangkap ikan, maka keluarga nelayan pun memilih pekerjaan  lain seperti 

membuka lahan pertanian dan perkebunan, sebagai buruh bangunan, dan beberapa 

pekerjaan lain yang sekiranya dapat menopang dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

Salah satu faktor penghambat rendahnya tingkat pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan komoditi perikanan ini 

bermula pada rendahnya tingkat pengetahuan (pendidikan) masyarakatnya, di 

mana pada usia kanak-kanak mereka sudah bisa menangkap ikan dan dapat 

menghasilkan uang sendiri dari hasil tangkapannya. Karena merasa bisa 

menghasilkan uang sendiri serta kurangnya perhatian orang tua terhadap 

pendidikan maka tidak jarang sebagian besar  anak-anak di masyarakat Tanjung 

yang putus sekolah hanya untuk mengikuti profesi orang tuanya.  

Selain itu rendahnya tingkat pendidikan orang tua menyebabkan wawasan 

tingkat pendidikan merekapun sangat minim sehingga kesadaran orang tua 

terhadap pendidikan anak-anaknya menjadi rendah, sebagian besar di antara 

mereka beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting dalam kehidupannya. 
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Sehingga hal ini membawa dampak yang kurang baik terhadap sikap dan perilaku 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dampak dari rendahnya 

tingkat pendidikan mereka  adalah  kurangnya  pengetahuan dan  kesadaran 

mereka dalam melestarikan lingkungan alam bawah laut yang ditandai dengan 

cara-cara ilegal dalam  penangkapan ikan  seperti menggunakan bom maupun 

penyebaran  racun yang tentunya semua ini sangat membahayakan ekosistem laut. 

Menurut hasil penelitian LIPI, sumber daya laut kita sudah mulai 

terdegradasi, di mana sekitar 40% terumbu karang Indonesia dalam kondisi rusak, 

34% kondisi sedang, 22% dalam keadaan baik, dan hanya 5% yang tergolong 

sangat baik. Padahal terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan-ikan 

yang saat ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi (Satria, 2009: 29).   

Selain dampak di atas, rendahnya pendidikan ini juga berdampak pada 

minimnya masyarakat Tanjung yang duduk di struktur kepemerintahan ataupun 

pegawai kantoran baik negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat dari sebagian 

besar pemerintah ataupun pegawai kantoran yang berada di kelurahan Tanjung  

masih didominasi oleh anak-anak dari kalangan  petani dan para pendatang. 

Karena kesadaran orang tua yang rendah terhadap pendidikan anak-anaknya maka 

tidak jarang para orang tua mengikutsertakan mereka dalam melaut sehingga anak 

tidak lagi memikirkan pendidikan formal maupun non formal  yang seharusnya 

mereka dapatkan untuk bekal di masa depannya nanti karena dengan  berbekal 

pendidikan ilmu pengetahuan yang cukup tentunya akan mengangkat harkat dan 

martabat kehidupan keluarganya, masyarakat nelayan maupun masyarakat lainnya 

yang terkait dengan sumber daya kelautan dan pesisir khususnya. Namun 
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ironisnya hal ini masih sangat jauh dari benak mereka, karena yang mereka 

pikirkan  hanyalah bagaimana meneruskan pekerjaan orang tuanya serta 

mendapatkan hasil yang lebih banyak dari sebelumnya.   

Dari penjelasan di atas, dapatlah dipahami bahwa kehidupan nelayan 

memerlukan perhatian yang multidimensi. Tantangan yang terbesar adalah 

bagaimana membangun kesadaran nelayan khususnya para nelayan yang berada 

di kelurahan Tanjung menjadi meningkat terutama dalam bidang pendidikan. 

Karena bagaimanapun juga pendidikan merupakan hal yang urgen bagi ikhtiar 

membangun manusia berkualitas, yang  salah satunya ditandai dengan 

peningkatan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan pendidikan juga 

seseorang dapat diutamakan dan dimuliakan sebagaimana firman Allah SWT 

dalam al-Qur'an Surat al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi :  

                     

 
"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara 
kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat". [QS, al-Mujadalah : 11]. 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melihat pendidikan anak-

anak nelayan di kelurahan Tanjung yang masih tergolong rendah kebanyakan 

mereka putus sekolah karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang 

dalam asumsi awal peneliti, telah membentuk persepsi negatif orang tua terhadap 

pendidikan anak-anak mereka. Dari itu judul penelitian ini adalah   “Persepsi 

Nelayan Tentang Urgensi Pendidikan Bagi Anak” (Studi Kasus di 

Kel.Tanjung Kec. Ende Selatan Kab. Ende NTT).  
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B. Rumusan Masalah  

Dari uraian  latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana persepsi nelayan Kelurahan Tanjung Kabupaten Ende tentang  

urgensi pendidikan bagi anak? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :   

1. Untuk mendeskripsikan persepsi nelayan  Kelurahan Tanjung Kabupaten 

Ende tentang  urgensi pendidikan bagi anak 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut.  

 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan, serta  

dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang 

berkaitan dengan masalah pendidikan kaum nelayan.  

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara 

umum, dan para tokoh atau pengambil kebijakan masyarakat nelayan di 
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Kelurahan Tanjung pada khususnya, sebagai dasar pertimbangan dan masukan 

untuk usaha meningkatkan kesadaran paedagogis orang tua untuk anak-anak 

mereka.   

 

E. Penegasan Istilah  

Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya salah pengertian 

terhadap penelitian ini, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang jelas.  

1. Persepsi  

Persepsi adalah proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami 

informasi tentang lingkungannya melalui pancaindera, dan tiap-tiap individu 

dapat memberikan arti atau tanggapan yang berbeda-beda (Hanurawana, 

2010: 34, Sarwono, 2009: 86, Walgito, 1994: 54, Sobur, 2003: 446).  

2. Nelayan  

Nelayan adalah sekelompok masyarakat  yang menggantungkan kehidupan 

mereka  pada ketersediaan sumber daya ikan di laut (Kusnadi, 2009: 27, 

Darsono, 2005: 44, Mubyarto, 1986: 182).  

3. Urgensi  

Keperluan yang amat penting dan mendesak (Barry dan Partanto, 2010: 770).  
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F. Sistematika Penulisan  

Skripsi ini dibagi dalam lima bab yang didahului dengan halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan  persembahan, pernyataan 

keaslian tulisan, abstrak,  kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan 

daftar lampiran. Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut:  

BAB I  Pendahuluan, yang memuat:  

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.  

  BAB II  Tinjauan Pustaka, yang memuat:  

Teori, konsep serta beberapa penelitian terdahulu yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini.  

 BAB III  Metode Penelitian, yang memuat:  

Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, análisis data, dan uji 

keabsahan data.  

 BAB IV  Hasil Penelitian, yang memuat:  

Deskripsi analisis data tentang persepsi masyarakat nelayan 

tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan faktor 

apa saja yang mempengaruhi adanya persepsi tersebut.  
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 BAB V  Penutup, yang memuat:  

kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan dan sekaligus 

memberikan saran terhadap objek yang telah diteliti serta pihak 

terkait.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


