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KATA PENGANTAR

Pertama-tama patutlah l<tranya kita mengucapkam puji
syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan
kasihNya sehingga kita masih dapat terus berkarya dalam

langka meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan.

Pada edisi ini, Jurnd Logos Specfrum memuat
delapan tulisan dari staf pengajar FISIP Unsrat Manado.
Tulisan-tulisan yang dimuat diharapkan dapaf menambah
khazanah keilmuan kita dalam bidang sosiologi, administrasi
publi( nuupun pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, kami senantiasa berharap kita Jurnal
Logos Spectrum dapat dijadikan sebagai media dalam
mempublikasi berbagai karya ilmiah para dosen baik dalam
lingkup FISIP Unsrat Manado maupun dari para penulis
lainnya.

Akhirnya, semoga tulisan dalam jurnal ini memberikan
manfaat bagi pembaca dalam pengembangan ilmu
pengetahuan.

Terima kasih. Selamat membaca.

Redaksi
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KONTRIBUSI PEMBERDAYAAN IBU RUMAH
TANGGA NELAYAN TERIIADAP PERBAIKAN

KONDISI TKONOMI KELUARGA
(Suatu Studi di Keesmat*t Beo Selotan

Kabupten Kepu laaan Talaud)

Drs. Wdson Yappi Rompas,lld,Si..

ABSTRACT

Research aim to know the kontribution factor of
enableness of fisherman housewife frorn education aspect /
practice of skill and aspect of capital grft to economic
condition repair of family in Subdistrict of parrot of South
Arch of Regency of d,rchipelago Talaud. Technics analyse the
data which used that is simple regroci (regresi parsial) and
analyse the simple correletion (correlation of product
moment).

Pursuant to research result, hence can be pulled by
some conclusiorq that is: (1) Flauening ro flatten the education
storsy; Ievel, training I skill and gift of relief fund of capital
employed for rnother of fisherman housewife in subdistriit of
Parrot of South arch enough vary, but more dominant is
categorized "low". (2) BV parsial, is second of enableness
aspeet (education aspect / skill and gift of capital employed
aid) giving positive contribution and significant to economic
condition of fannily ofhousewife of itself fisherman.

Keyword: Contribution economic, family of housewife

Dosen furusan llmu Administrasi program Studi
Administrasi Negara FISIP Unsrat Manado.
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Kontribusi Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Nelayan Terhadap Perbaikan

Kondisi Ekonomi Keluarga (Suaru Sudi Di Kecamatan Beo Selatan...)

PENI}AHULUAN

Pembangunan desa, khususnya masyarakat desa pantai

atau masyarakat nelayan dengan berbagai aspek kehidupannya
sudah sejak lama menjadi perhatian pemerinta[ namun sejauh
ini dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan
perbaikan kondisi ekonomi (terkait kondisi sosial) masyarakat

desa pantai, khususnya masyarakat nelayan (tradisional)

tampaknya tidak banyak mengalami perubahan. Persoalannya

masih banyak masalah yang harus dipecahkan. Flardjono
(1991) mengemukakan bahwa tidak seperti rnasyarakat
pertanian tanaman pangan, permasalahan sosial ekonomi
dikalangan masyarakat desa pantai dapat dikatakan lebih
kompleks, fenomena-fenomena kemiskinan, keterbelakangan
dan ketidaktahuan lebih nampak signifikan dikalangan
masyarakat desa pantai,

Kehidupan masyarakat nelayan terkenal sebagai
komunitas yang memiliki taraf hidup yang jauh tertinggal
apabila dibandingkan dengan komunitas yang laia. PAU Studi
Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam laporan
hasil penelitian disebutkan bahwa kemiskinan agaknya
merupakan karakteristik yang cukup menonjol dan mewarnai
kehidupan masyarakat nelayan (Suseno, 1995).

Berbagai kebijakar/program pemberdayaan yang telah
diluncurkan pemerintah dalam upaya memperbaiki kondisi
sosial ekonomi masyarakat nelayaq namun hal ini belum
merata diseluruh tanah air bahkan ada sebagian
masyarakat/keluarga nelayan belum tersentuh oleh bantuan
seperti program penyuluhau peningkatan keterampilan
(pendidikan non formal), pemberian bantuan kedit usaha
rakyat (KUR), peralatan-peralatan atau teknologi penangkapan
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ikaq pengadaan TPI (Tempat pelcl*ogan lkan) dan
banyak - lagi program-program yang sassrannya
meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil pengamatan awal menur$ukkan bahwa kondisi
sosial ekonorni masyarakat nelayan pada umuqnyq termasuk
masyarakat nelayan tradisional di beberapa desa pantai dalam
wilayah Kecamatan Beo setatan, seteiah diamati teffiyata
memiliki karakteristik yang tida\ jauh berbeda dengan kondisi
sosial ekonomi masyarakat nehyin kecilltradisioni tainnya di
Indonesia, terutama di Kawasan Tirnur Indonesia. Hal ini
sejalan dengan indikasi yang dikemukakan sughandi (19g0)
bahwa pada umumnya masyarakat desa paff;i menr akan
masyarakat tradisional dengan kondisi sosial ekonomi yang
sangat rendah yang secara umum jauh lebih rendah dari
masyatakat non pantai lainnya. oleh karena itu, masyarakat
desa pantai merupakan salah satu kelompok masyarakat
termishin,

Dalam hubungan ini, Goni (1990) dalam sebuah
sludinya mengemukakan bahwa rendahnya kondisi sosial
ekonomi keluarga nelayan terlihat dalam hal rendahnya
kualitas sumberdaya manusia yang meliputi rendahnya tingkat
pendidikan formal, kurangnya keterampilan dikalangan
nelayan, rendahnya keanggotaan dalarn koperasi, kurangiya
kemampuan memanfaatkan fasilitas 

- 
kredit, sarana

penangkapan ikan masih mengandalkan teknologi tradisional.
Lebih lanjut, Mantjoro (l9gS) yang melakukaa

penelitian tentang pendapatan dan tarai uaup nelayan
beberapa desa pantai di sulawesi utara, *enemulan bah*a
pendapalan yang diperoleh masih tergolong rendah diukur dari
daya belinya. Kondisi ini dipengaru* ohh tingkat pendidikar.
folmal para nelayan lebih 6anyak hanya berpendidikax:
sekolah Dasar (sD) Sedangkan dalam hal kesehatan

tj
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Kontibusi Pemberoaqaln Ibu Rumahrangga Neraya* Te*hdap p€rbail,un' Kondisi Ekonomi Keluarp lsuau studi-bi Kecimatan Beo srirt*...1

ditentukan sebagian nerayan yang mengandalkan institusi
tormal kesehatan, sedangkan sebagian lagi masih berorientasi
pada dukun

Kondisi ekonomi keluarga nerayan yang rendah atau
miskin merupakan salah satu atasan utama'yanl *.oJoroog
para istri atau ibu rumah tangga nelayan rntol'trc-tcerla. nur*
keluarga miskin, seringkali sumbangan ekonomi diri suarni
sangatlah kurang memadai bila dibandingkan dengan tuntutan
atas pernenuhan kebutuhan, terrebih lagi ditujikan dalam
rangka perbaikan kondisi ekonomi keluarga'netayan itu
sendiri.

Secara ekonomis, menurut Nasution (1995 : 107),
kemiskinan menggambarkan keadaan rumah tangga 

-atau

penduduk yang tidak mampu memenuhi t eurtunli-hidup
tertentu.. Sgdangkan rnenurur Sudibyo (1995 : l l) bahwa
substansi kemiskinan adalah kondisi'deprivasi t*rtudup
sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasarberupu *Jung,
pangaq papan dan pendidikan dasar.

Dalam penelitian terhadap orang miskin di beberapa
negara Asia Selatan dan A*ika, Chambers (1991 : ttb;
menyim.pulkan bahwa inti dari kemiskinan t rt*tut paoa-apa
yang disebut_ "deprhwtion trap,,, atau jebakan t*toi*gun
yang trdiri dari lima faktor yang saling berkaitan, satu sama
lainnya namun dari kelima faktor iimat suq auu 

-aiao,
ketidakberuntungan yang dihadapi keluarga ";ui;; *irr.in
Iang perlu diperhatikan yakni kerrnt**n dan
ketidakberdayaan. 

. 
Alasannya karena ["dr;' jenis

kelidakber.ulrungan. i*. :*:iog- menjadi penyebab keluarga
nelayan miskin menjadi lebih miskin.-

Dalam hubungar ini, upaya peningkatan sumber daya
wanita dalam pombangunan bangsa sebigai Augi*-irt.grrf

Jumal,Logos specfum, lssN 1907-i16X, vol. 4, No 1, Januari - Maret 200g 55
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pembangunan nasional selama ini telah dilaksanakan dengan

berhasil melalui program-program khusus bagi kaum wanita.

Tujuannya adalal untuk dapat meogejar ketertinggalannya,

dan program umum yang mengintegrasikan aspirasi,

kepentingan dan peran pria dan wanita. Narnun kenyataan

menutjukkan bahwa hasil yang dicapai belurn merata dan

menjangkau segenap lapisan dan golongan wanita, terutam&

yary tlnggal di daerah pedesaan dar masih hidup dalam

toniiri fJmiskinaq sebaeai akibat dari adanya keseqiangan

dalam p€rsamaan hak, kedudukan, peran dan kesempatan

antara pria dan wanita dalam pembangunan termasuk

kehidupin bmkeluarga dan bermasyarakat. Kenyataan s€perti

itutah yang diduga kuat masih mewarnai kondisi kehidupan

wanita pedesaeq termasuk para ibu rumah tangga nelayan di
Kecamatan Bm Selatan Kabupaten Kryulauan Talaud.

Dalam era reformasi dewasa ini, menghendaki agar

seluruh komponen bangsa dapat dihimpun untuk menjadi

suatu kekuatan besar yang dapat menggerakkan potensi

nasional kearah pencapaian sasar&n reformasi guna menuju
pencapaian tujuan pembangunaa nasioaal' Peremprraq

iermasuk ibu rumah tangga rnerupakan surnberdaya nasional

yang jumlahrrya sangat besar bahkan di seluruh dunia
jumtattnya melebihi pria (Ratnq' 1999). Narnun kenyataan

menunjukan bahwa tingkat peranaq wanita $angat rendah pada

berbagli lapangan pe[erjaaa. Dalam kcnteks inilah potensi

wanita ibu rumah taryga Sagli baglaa komponen bangsa

memiliki peronan yang tidak dapet di sbaikaa dan perlu

diberdayakan
bi sini dijela*an bahsra we**a baik sebagai warga

negara rnaupun sumberdaya ircaai pmbanguftan, mempunyar

hak dan kewaiiban y?ng i"rye {ryge* pria dalam
pembangunan disegala bida*g; Pffiiydffec ihr menunjukkan

50 Jr.rnal Logos Spectrum, ISSH {S7'.3t$X,1fid, *, t&* 1, ,Januari - Marst 2009
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KontribusiPemberdayaan Ibu Rumah Tangga Nelayan Trhadap pertaikr
KondisiEkonomi Keluarp guatu studi bi Kecamatan Beo setatffi...;

Dahwa- peranan perempuan sebagai mitra sejajar dengan
pria/takiJaki ditujukan untuk meningkatkan p.rao*nyu dalam

l.*giutp pernbangunan yang berhubungan dengan penataan
kesejahteraan kehidupan keluarga, termasuk upuy* untuk
mewujudkan keluarga sehal sejahtera" dan bahagia serta
pengembangan analq remaja, dan pemuda dalem rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga semakin
hari semakin nyata dan menunjukan hasif yung biil dan pada
gilirannya akan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,

Dengan demikian kedudukan perempuarfwanita,
termasnrk ibu rumah tangga dalam keluarga dan masyarakat
serta peranarnya dalam pembangunan perlu ditingkatkan
sehingga dapat memberikan kontribusi yang sebesur-6su*y"
lagl pembangunan bangsa dengan tetap memperhatikan
kodrat, harkat dan marab afiyasebagai perempuan.

Dengan dnkutsertakannya- pere*puarfibu rumah
tangga dalam sqgala kegiatan akan menambah kekuatan serta
kemampuan dalam melaksanakan pembangunan sehingga
Iebih banyak lagl hasil-hasil yeng dicapai, pada umurnnya
wanita di pedesaan menganut suatu norma bahwa wanita
sebagai isreri, ibu rumah targga, juga melakukan pekerjaan
mencari nafkah di samping melakuken pekerjaan rumah

langga_yang tetap merupakan pekerjaan seorang wanita atau
isteri. Dengan demikian wanita mempunyai dui peran yaitu
peran dalam "kegiatan bekerja,' yakni daflam pakedaan rumah
tangga (house work) dan pekerjaan yang minghasilkan
pendapatan (blcome earning work),

Dalam kaitan ini Sayogyo (19g3) dalam penelitiannya
tentang peranan wanita dalam perkembangan masyarakat desa
mengunkapkan betapa besar sumbangan wanita dalam
ekonomi masyarakat dan rurnah tangga maupun dalam

JumalLogos spectrum, lssN tg07-316x, vol, 4, No 1, Januari -Maret 200g f,f
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kehidupan keluarg. Nampaknya perkembangan masyarakat
dewasa ini memang memerfukan partisipasi perernpuar
Keadatipun peremprran dituntut dan punya keinginan kuat
untuk aktif diluar rumah (public sector) dalam upaya
menunjang perbaikan kondisi ekonomi keluarganya, namun di
sisi lairL mereka diperhadapkan, sd<aligus t€rikat dengar
urusa{r-unrsan kerumah tanffiaan (domestic sector)- Bagi
wanita yang rendah ekonomi keluarga dari kalangan ekonomi
bawah, tidak ada pilihan lain keeuati berupaya rnembantu
suami atau keluarga unluk menambah penghasilan/pendapatan
dengan jalan berperan ganda walaupun kualitas sumber daya
manusia (keterampilan) yang mereka miliki rnasih rendatl
sehingga alternatif berusaha/pekerjaaan yang dipilih terbatas"
Tegasnya, p€ran ganda perempuan/ibu rumah tangga
dimaksudkan untuk menunjang perbaikan kondisi ekonomi
keluarg4 di mana peran ganda itu sendiri dipngaruhi oleh
berbagai faktor, di antaranya faktor nilai buday#adat-istiadaq
jumlah anggota keluarga, penghasilan keluarga, jenis dan
tingkat keterampilan yang dimiliki perempuan/ibu rumah
tangga dan lain-lain.

Kenyataan dilapangan (sesuai hasil prasurvai)
menunjukkan hahwa kondisi ekonomi keluarga di Kecamatan
Beo Selatan sebagai lokasi penelitian ini dapat dikatakan
masih relatif rendah. Berdasarkan kondisi inilatr, maka penulis
berminat untuk menelitinya dengan jvdul "Pemberdayaan lbu
Rumoh Tmgga Nelaycm dan Kontribusinya Terhadap
Perbailun Kondisi Ekonami Keluarga (Suatu Studi Di
Keuwstan Beo Selatdfi Kabrynten Kepulouan Tabud).

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka
penelitian ini ingin rnenjawab beberapa pertanyaar yang
merupakan perumusan permasalahan sebagai berikut :

58 Jumal Logos Spectrum, ISSN 1907-316X , Vol. 4, No 1, Januari - Maret 2009



Konribusi peinberdayaan &u Rumah Tangga Nelayan Tohadap perbaikan
Kondisi Ekonomi Keluarga lsuatu s'tudfii Kecimatan Beo s"ia*...1

1' sejauhmana konstribusi faktor pemberdayaan ibu rumah
Itggi nelayan.dari aspek pencioitautatihan keterampilan
lerhadap perbaikan kondisi ikonomi keruarga ai recamatan
Beo $elatan Kabupaten Kepulauan Talaud.

2' Sejauhmana pura konstrilusi t.rc"i pr*berdayaan ibu
rumah tangga nelayan dari aspek pembeiian uar,t.*n moaat
yyh, terhadap perbaikan kondisi ekonomi keluarm di
Kecamatan Beo selatan Kabupaten Kepurauan ru"uo"r

METODE PENELML{II

V*rirbrl Penclitian

. variabel yang dikaji bahwa pener[tian ini terdiri dari}
(dua) variabel bebas, (irdipenfun iariabre) yaitu: p"roiuitu"
latihan/kererampilan (xr,f dan pemberian" bantian 

-modal

yslha orzl ryrta safii variabet defindenpitu konairi .tooo*i
keluarga, (Y).

Populasi dan Srmpel
Populasi dalam penelitian iai adalah seflrua karakteristikyang terkait dengan pmberdayaan perempuan/ibu rumah

tangga nelayan dan perbaikan kondisi etono*i r.*rr*gu aikecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Tjaud.
Anggota popurasi meliputi r"niu.--p*"rmpuan/ibu rumah
langga yaog suaminya beke{a sebagai nerayan tanlkap
(nqtaran kecig' Berdasarkan Ja,u statistik recamatan:gro
Selatan berjumlah sel<itar 7g orang (I(K), f"feneingur besarpopulasi dibawah 100, maka J"*uu anggota poprlasi
ltl.adit<an sebagai anggota sampel, atau deilan Ua iain
bahwa penelitian ini adalah penelitian populatif -

Jumal Logns Spectrum, ISSN 1907-316X, Vol. 4, No 1, Januari _ Maret200g S
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Drs. Welson Yap,pi Rompas, M.Si.

Crru Fengumpulan Data :

Cara pengumpulan data dan inforrnasi tambaba
sebagai pelengkap data primer dengan {nenggunakan pedoffi
wswancara (intervie*, gtride) yang bersumber dari berbags,

fil*k yaizu kelompok pKK, kelompok wanita tani/netaya4
kelornpok simpan pinjam per€mpuan (Spp), tembagl
keuaagan mikro (LKM) atau koperasi simpan pinjan\ tok&
masyarakat dan pemerintah kampung (desa).

Adapun data sekunder diambil dari instansi terkait
yaitu Kantor Des4 Kantor Kecamatan dan Kantor Bupa*i
Sangihe dengan menggunakan teknik penelitian dokumentasi.

TeknikAnaliris Datr
Teknik analisis data yang relevan untuk digunakan dalar*

penelitian ini terdiri dari : 
' s-

1. untuk mengidentifikasi variabel-variabel penelitian
diguuakan analisis tabel {tabel freleuensi) dan dilanjutkan
de*gan analisis rata-rata hitung (mean),

2. Untuk menguji hipotesis penelitian tentang pengaruh
variabel-variabel bebas (pendidikan/latihan keterarnpilan
dan pemberian bantuan modal usaha) secara parsial atau
terpisatr/sendiri-sendiri terhadap variaber tak bebas (kondisi
ekonomi keluarga), digunakan tekdk analisis regresi
sederhana (regresi parsial) dengan menyelesaikan
persamaan :

selanjutnya, untuk menaksir besarnya peagnr*h kontribusi

lasinq-masing variabel b*as te*dap sariabet i.t i-ruu*,
digunakan harga koefisien deteruais*ai tl) dari hasil
analisis korelasi sedgrhay (korelxi p{rdrr* mament)
dengan prosedur arulisis sebagai kikur l

60 Jumal Logos Sednrm, |SSN 1g0I+t6X . \Id" * ffie {, tmlgi , [isst 2009



offiihrsi Pemberdavaan Ibu Rumah Tangga l'Ielayan Tertadap fertaitlan
xc;diriEkonil *"U*g" (Suatu Studi Di Kecamatan Beo Selatan...)

t. Menghitung koefisien korelasi digunakao 
^ Tft"

r-Pearson Yang dirnodifikasi oleh Sudjana

ZX'-ExY zY, -(zry 1

Untul m€rgetah$i deraiad detenninasi (9'Vu penentu)

variabel-variabet bebas secara terpisah
pengaruh/kontribusi dart

secaf,a temisah terhadaP

dariatau besarn3'a

variabel tak bebas, diperoleh dengan c1a

mengtwadratkan harga/nilai koetisien korelasi' yaitu

(r2).
3. iir,jtuk uji signifikansi hubungan antara variabel, rnaka

;i.t ;-titurfi httg*ung dikonsultasikan dengan nilai

r-tabel pada tarafuji 1 % dengan dk = n'

HASIL I}A}t PEMBAEASAN

,Kontribusi Pendidikan/keterempilan terhedap Kondisi

i'fkonomi Kduerga
.- 
- -- 

D*i trr*it inalisi$ korel,u,i prduct moment dan regresi

I,parsial (regresi sederhana), telah jet'ji hipotesis 1' 
.yang

I irtn,.t"i."n'bahwa "Pernberdayaan ibu rumah tafigga nelayan

:;;';rilk pendidikan dan kiterampitarr berkontribusi pula

., **.*u i"sitif terhadap perbaikan kondisi ekonomi keluarga di

.,K.ou*utan Beo SehH Kabupaten Kepulauan Talaud" pada

taraf sienifikansi 1 %. H|al ini mengindikasikan bahwa secara

p*tiut,-p"ndidikan dan keterampilan sargat berpengaruh atau

;;|o{ kontrilusi yang besar terhadap perbaikan kondisi
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{1933), sebagai berikul :

nEW -(f rX:,



ekonomi keluarga. Besarnya pengaruh/kontribusi tersebur
dapat diamati dari hasil pirtrituns;n determinasi, ci-marra,
koefisien determinasi diplroteh Jebesar 0,.g94 yang dapat
diinterpretasikan bahwa besarnya kontribusi ano. p",iai;ik"-
9p _t*.*mpilan terha.dap korujisi ekonomi kelu#ga *L;;
89,4va, hasil ini mengindikasirran bahwa variasi [eruuatuu

I

Drs. Welson Yappi Rompas. M.Si.

secare positif terhadap perbaikan kondisi ekonomi rceruarlil
Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud,, &

kondisi ekonomi keluarga para ibu rumah tursg; ,*lr*{
rata-rata sebesai. 25.8 atau sr,6$/a ditentukan iier, o#xi
perubatran firktor pendidikan dan keterampilan seu*rar*i
?9.,4 

Yt, sedangkan sisanya sebesar 10,6 yo dipengaruhi fh*n*.lain. r e---

Kontribusi Bantuan Modar usaha Terhadap Koadiri,
Ekonouri Keluarga

Dari hssil analisis rroretasi prdu:ct moment dan regdj
parsial (regresi sederhana) telah teruji hipotesis i, 

-.L
?YtpnrrqtaLan LoI^*.,^ trrt^..L --.r - .r .menyatakan bahwa "pemberdayaan ibu **uh t*gg* o"
dari aspek pemberian bantuan modal usaha berkorilbusi

taraf signifikansi I yo, Hasif analisis- ini menginJ
balwa secara parsial, pemberian bantuan ;;;
ydllpun jumlahnya. tecit sangat berpengaruh atau
Koffnbusr yang besar terhadap perbaikan kondisi
fetyarga .f esarnya pengaruhlkontribusi rri*Lri a"p.r-aidari fuasil perhitungan determinasi, di mana koe

1f'..Tr*.ri .. diperoieh sebesar 0,g86 ,*gdilnterpretasikan bahwa besarnya kontribusi Anoi
modal usaha terhadap kondisi ekonomi ked;;
88,6%. Hasil ini mengindikasikan bahwa ;i;;i-;.;;
|o1$i ekonomi !:rl*s. para ibu rumah *sd ffirata-rata sebesar 25.9 atau SA,6ya ditentukan Ii n *
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ll 
rgou"il'-.mberdayaan Ibu Rumah rangga Nerayan Terhadap perbaikan

l Kondisi Ekonomi Keluarga (suatu studi D Kecamatan Beo Setatan...)
li

[ryrubahan faktor pendidikan dan keterampilan sebesar * gg,6

J 
%, sedangkan sisanya sebesar ll,4ohdipengaruni faktor lain.

I

I xrsrMpur,AN DAI\I sARAN
I

I

Kesimpulan
Berdasarkan hssil penelitiaq maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan akhir, sebagai berikut :

1. Rata-rara fingkat pendidikan, pelatihan/ketemmpilan dan
i pemberian dana bar*uan modal usaha bagi ibu-ibu rumah, tangga nelayan di kmrnatan Beo Selatan cukup bervariasi,

namun tebih dominan adalah terkategori ,,rendah,,.

, Demikian halnya dengari kondisi sosial-ekoaomi keluarga,
ternyata lebih dominan adalah kelompok keluarga
prasejahtera.

2. Secara parsial, kedua aspek pernberdayaan (aspek
pendidikan/ke-terampilan dan pemberian bantuan moOat
paha) memberi kontribusi positif dan signifikan terhadap

. kondisi ekonomi keluarga ibu rumah tangga nelayan itu
sendiri.

3. Berdasarkan hasil analisis datq dapat disimpulkan bahwa
semu,a hipotesis yang diajulerr dapat diterima
kebedakuannya s€cara ernpiris setatigus dapat
menjustifi kasi teori-teori yang mendasarinya.

'Saran-saran

: -,_ Bertolak dari hasil penelitian yaag kesimpulannya telah
dikemukakan di ata$, maka dip*iOarrg perlu untuk
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1 Meagingat kedua pemberdayain ibu rumah tangganelayaq

seperti pendidikan/keterampilan dan - pemberian
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I

bantuan/pinjaman modal usaha masih berada pada kateeorilrendatq maka diperlukan komitmen yrd *uJ-ffilpemerinrah/intansi rerkait untuk mengamb-it kebid;dkonkrit dalam bentuk implementari "pr"ei"*;Jt;
pemberdayaan perempuan yang lebih ";.;.:,u"'';;
proporsional sertl langsung minyentuh t"proiineuil
khususnya para ibu rumah-tangga nelayan i;* "Ji

- dipedesaarq nchsusunya di kwamatan Beo Selatan.
2. U.ntuk mengoptirnalkan pencapaian p;rb;i[;, kondisi

ekonomi keluarg4 ntaka,r*uu *p*k pimberday.* ;i;diinaplementasikan 
.secara t.rpuiu A;--ffi;#;;';

*Hls-gl dapat bersinergi untuk mendorong p.,i"*"*
proclukivitas 

rysryakp khususnya para ibriru*uh f,rrge"
nelayar yang diberdayakan sebagai kelompok *ur"i*l
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