
vi 
 

ABSTRAK 
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Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Skiripsi 

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

UIN Sunan Ampel Surabaya. 
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Pekerjaan sebagai nelayan merupakan mata pencaharian pokok bagi 

masyarakat pesisir di Desa Paciran. Penghasilan yang diperoleh dari bekerja 

sebagai nelayan yang serba tidak menentu dalam setiap harinya karena bergantung 

dari hasil alam tentunya membuat nelayan semakin kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, ditambah lagi dengan adanya pelabuhan di desa Paciran serta 

keadaan perairan laut disekitar desa Paciran yang sekarang mulai tercemar dengan 

adanya limbah pabrik di sekitar laut Paciran yang tentunya bisa menganggu 

ekosistem ikan yang bisa berpengaruh pada pengurangan dan minimnya hasil 

tangkap nelayan di desa pesisir tersebut. Sementara para harus menghidupi dan 

mencari nafkah untuk anggota keluarga mereka. Jika dihitung dengan pendapatan 

nelayan di desa Paciran yang minim dan serba tidak menentu tentu saja hal 

tersebut sulit bisa terwujud.  

Ada dua persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) 

Bagaimana kondisi ekonomi keluarga nelayan kecil di Desa Paciran Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan, (2) Bagaimana cara-cara keluarga nelayan kecil di 

Desa Paciran dalam mempertahankan hidup. 

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, 

dalam penelitian ini digunakan  metode penelitian kualitatif yang berguna untuk 

memberikan fakta dan data mengenai cara-cara bertahan hidup keluarga nelayan 

kecil di desa Paciran. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif 

dan dianalisis dengan teori Struktural-fungsional Talcott Parsons. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) kondisi ekonomi keluarga 

nelayan kecil di desa Paciran serba pas-pasan. Dengan hanya mengandalkan hasil 

laut yang tidak menentu dalam setiap harinya membuat keluarga  nelayan kecil 

desa Paciran terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka, 

apalagi saat musim paceklik tiba membuat tingkat kesejahteraan nelayan kecil di 

desa Paciran rendah. (2) Cara-cara yang dilakukan oleh keluarga nelayan kecil 

dalam mempertahankan hidup adalah dengan melalui beberapa pendekatan. 

pertama, meminimalisir pengeluaran rumah tangga. Kedua, Peranan anggota 

keluarga lain seperti istri dan anak dalam bekerja. Ketiga, adanya pekerjaan 

sambilan yang dilakukan oleh para nelayan kecil desa Paciran saat mereka pulang 

dari mencari ikan dilaut (diversifikasi pekerjaan). Keempat, mengintensifkan hasil 

tangkapan. Kelima, Mencari Pinjaman Uang. Keenam, Mengintensifkan 

Pekerjaan. 

 




