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ABSTRAK 
 
 

Achmad Eko Wahyudi, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh 
Kelompok Nelayan di Desa palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. 
Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN 
Sunan Ampel Surabaya. 
Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana 

proses pemberdayaan masyarakat nelayan oleh kelompok nelayan Desa Palang 
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban? 2). Apa faktor pendukung dan penghambat 
pemberdayaan masyarakat nelayan oleh kelompok nelayan Desa Palang 
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui 
Bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh kelompok 
nelayan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. 2). Untuk 
mengetahui hasil yang diperoleh oleh masyarakat nelayan Desa palang setelah 
adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok nelayan Desa Palang 
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. 3). Untuk mengetahui faktor pendukung 
dan penghambat kelompok nelayan dalam memberdayakan masyarakat nelayan di 
Desa palang Kecamatan Palanag Kabupaten Tuban. 

Untuk mengindentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif diskriptif dalam menganalisis masalah. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Dengan cara ini peneliti akan menyimpulkan / menganalisa hasil 
penelitian kemudian ditemukan dengan konsep-konsep teori yang telah 
dikembangkan oleh ilmuwan sosial. 

Adapaun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat 
nelayan oleh kelompok nelayan Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban 
merupakan proses menjadikan masyarakat nelayan untuk lebih baik dari hari-hari 
sebelumnya. 

Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat nelayan oleh kelompok 
nelayan adalah kesiapan masyarakat, sumber daya alam dan sarana prasarana. 
Faktor penghambat adalah faktor eksternal seperti kelangkaan bahan bakar seperti 
solar, kerusakan sarana prasarana, faktor alam serta cuaca buruk. 

Berdasarkan masalah dan kesimpulan tersebut, peneliti belum menjawab 
lebih jauh tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat, namun masih dalam 
upaya mensejahterakan masyarakat melalui penggunaan teknologi dalam mencari 
ikan. Untuk itu bagi para peneliti yang kebetulan mengambil penelitian dengan 
tema yang sama, diharapkan ada proses kuntinuitas penelitian yang penulis teliti 
dalam skripsi sebagai penyempurnaan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyanyang atas pertolongan-Nya setelah dating 

permasalahan, kemudahan-Nya setelah dating kesulitan sehingga perencanaan, 

pelaksanaan dan dapat terwujud dan terselesaikan meskipun melalui beberapa 

perbaikan dan proses yang amat panjang yang harus ditempuh oleh penulis. 

Penulis menyadari bahwa kandungan isi skripsi ini masih terlalu jauh dari 

kesempurnaan, karena itu penulis sangat mengharap partisipasi dari segenap 

pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang dapat memberikan manfaat 

bagi kesempurnaan karya tulis ini. 

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan terima kasih banyak kepada 

semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis hingga 

selesailah sudah penulisan skripsi ini, terutama penulis berterima kasih kepada: 

1. Dr. Aswadi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel. 

2. Drs. H. Nadhir Salahuddin, MA., selaku Ketua Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam. 

3. Drs. Abdul Mujib Adnan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis 

dalam menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini. 

4. Moh. Ansori S.Ag., M.Fill.I., selaku Ketua Laboratorium Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam, yang selalu bersikap bijak dan 

memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Para Dosen dan Guru yang telah banyak memberikan berbagai disiplin 

ilmunya kepada penulis. 

6. Ayahanda Munadi dan Ibunda Rukayah serta Kakanda dan Adinda juga 

seluruh keluarga yang selalu memberikan do’a dan dukungan baik secara 

moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi 

ini. 

7. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi. 

8. Kekasihku Wiwin Kustinasari yang selalu memotifasiku, mendukungku, 

mendampingiku, baik dalam keadaan susah maupun bahagia, sehingga 

terselesainya skripsi ini. 

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih, 

semoga amal dan baktinya diterima oleh Allah SWT serta dicatat sebagai amal 

yang sholeh, Amin. 

Akhirnya, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya 

dan para pembaca pada umumnya, Amin yaa Robbal ‘Alamin. 

 

Surabaya, 08 Februari 2013 

 

 

Penulis 
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