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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui 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.  

2. Cara-cara yang dilakukan keluarga nelayan kecil untuk 

mempertahankan hidup adalah dengan melalui beberapa cara, yaitu:  

a. Meminimalisir pengeluaran keluarga. 

b. Peranan anggota keluarga lain seperti istri dan anak dalam bekerja 

mencari uang untuk menambah penghasilan keluarga. kebanyakan 

para istri-istri nelayan kecil bekerja sebagai buruh uplik, buruh cuci 

baju, buruh nyulam krudung, dan pekerjaan lain yang mampu 

mereka kerjakan pasti akan mereka kerjakan demi menambah 

ekonomi keluarga. Begitu pula dengan anak dari keluarga nelayan 

kecil, mereka juga ikut membantu orang tuanya bekerja mencari 

rajungan dilaut saat musim liburan sekolah, ada juga yang bekerja 

sebagai buruh pembuat wuwu saat mereka pulang dari sekolah. 

c. Diversifikasi Pekerjaan (pekerjaan sambilan). Kebanyakan dari 

para nelayan kecil desa Paciran setelah pulang dari melaut mereka 
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bekerja lagi sebagai buruh pembuat jaring dan wuwu demi 

menambah penghasilan keluarga. 

d. Mengintensifkan hasil tangkapan. Para istri nelayan mengolah hasil 

tangkapan rajungan yang diperoleh oleh suaminya agar mempunyai 

harga jual yang lebih tinggi atau mahal, yaitu dengan cara 

memisahkan daging rajugan dari cangkangnya.  

e. Mencari Pinjaman Uang. Saat kondisi keuangan keluarga benar-

benar tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, para istri 

nelayan akan berhutang kepada saudara dan tetangga dekat mereka, 

bahkan ada juga dari mereka yang sampai berhutang kepada 

rentiner. 

f. Mengintensifkan Pekerjaan. Saat wilayah tangkap yang dijadikan 

para nelayan kecil desa Paciran menaruh alat peragkap Rajungan 

sudah tidak memberikan hasil yang banyak, mereka akan pindah 

mencari wilayah yang lain yang dirasa mempunyai potensi hasil 

tangkapan yang banyak. 

B. Saran 

Dari hasil analisis data penelitian terhadap cara-cara 

mempertahankan hidup keluarga nelayan kecil di desa Paciran ini, maka 

saran yang sebaiknya diperhatikan yaitu: 

Bagi anak dari keluarga nelayan, seharusnya lebih mempunyai 

semangat lagi dalam meneruskan pendidikan dan tidak mudah putus asa 

demi masa depannya kelak. Pendidikan tetap nomer satu, karena 
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pendidikan merupakan modal yang sangat berperan dalam menentukan 

kehidupan ekonomi yang lebih baik.  

Bagi pemerintah, seharusnya mempunyai kesadaran sendiri dalam 

memberikan bantuan bagi para nelayan, sehingga para nelayan tidak harus 

mengajukan atau meminta bantuan terlebih dahulu, baru pemerintah 

memberikan bantuan tersebut. Apalagi saat musim paceklik tiba, berbagai 

bantuan sangat dibutuhkan oleh keluarga nelayan untuk mencukupi 

kebutuhan hidup keluarga mereka. 

Untuk peneliti lainnya, dapat dijadikan sebagai rujukan maupun 

kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga 

dapat menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti tentang 

cara-cara mempertahankan hidup keluarga nelayan kecil. 

 

 


