
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

 

1.  Pengertian Nelayan 

Nelayan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 adalah orang yang mata 

pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Juragan adalah pemilik perahu, 

motor, dan alat tangkap atau sebagai manajer. 

 
Menurut Hermanto (1986:23) nelayan dibedakan statusnya dalam usaha penangkapan 

ikan. Status nelayan tersebut adalah sebagai berikut : 

 Juragan Darat, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi 

dia tidak ikut dalam operasi penangkapan ikan ke laut. Juragan darat 

menanggung semua biaya operasi penangkapan 

 Juragan Laut, yaitu orang yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap ikan 

tetapi dia ikut bertanggung jawab dalam operasi penangkapan ikan dilaut. 

 Juragan Darat-Laut, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan 

serta ikut dalam operasi penangkapan ikan di laut. Mereka menerima bagi 

hasil sebagai pemilik unit penangkapan. 

 Buruh atau Pandega, yaitu orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan 

hanya berfungsi sebagai anak buah kapal. Buruh atau pandega pada umumnya 

menerima bagi hasil tangkapan dan jarang diberi upah harian. 

Nelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan di 

laut, termasuk ahli mesin, ahli lampu, dan juru masak yang bekerja di atas kapal 



 

penangkapan ikan serta meraka yang secara tidak langsung ikut melakukan kegiatan 

operasi penangkapan seperti Juragan. 

 
Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki kapal berikut mesin dan alat 

tangkapnya, namun tidak mengusahakan sendiri kapal dan alat tangkapnya melainkan 

mempekerjakan nelayan lain seperti nelayan nahkoda dan nelayan pandega. Nelayan 

Pandega adalah nelayan yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola dan merawat 

alat tangkap milik nelayan juragan.  

 
2.  Pengertian Putus Sekolah  

 

Sekolah merupakan suatu lembaga sosial, sekolah tidak hanya sekedar merupakan 

lembaga yang berperan untuk mempersiapkan anak-anak agar mampu memasuki 

masyarakat di kemudian hari.  

Menurut Dre’eben dalam Kamanto Sunarto (1993:32) 

” Sekolah merupakan suatu jenjang peralihan antara keluarga dan masyarakat, 

sekolah memperkenalkan aturan-aturan baru yang diperlukan bagi anggota 

masyarakat dan aturan-aturan baru tersebut sering berbeda dan bahkan dapat 

bertentangan dengan aturan-aturan yang dipelajari selama sosialisasi berlangsung 

anak di rumah”. 

 

Selanjutnya untuk melengkapi kutipan di atas pengertian sekolah dikemukakan oleh 

Hadari Nawawi (1985:27-34)  yang mengemukakan bahwa sekolah merupakan suatu 

institusi  membagi fungsi- fungsi sekolah yaitu : 

 



 

1. Membantu anak-anak memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

keahlian yang diperlukan untuk mencari nafkah hidup masing-masing 

kelak setelah dewasa. 

2. Membantu anak-anak mempelajari cara menyelesaikan masalah-masalah 

kehidupan, baik sebagai masalah individu maupun masalah masyarakat. 

3. Membantu anak-anak mengembangkan sosialisasi masing-masing agar 

mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama dalam bentuk 

masyarakat yang dinamis dan sebagai warga negara suatu bangsa. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah suatu 

lembaga sosial dan institusi yang berfungsi untuk membantu anak-anak memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta mengembangkan sosialisasi anak 

dalam menyesuaikan diri di masyarakat. 

 
 Putus sekolah adalah suatu keadaan dimana anak-anak atau remaja tidak dapat 

melanjutkan atau meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga anak 

tidak dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian melalui institusi 

pendidikan. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan biaya atau dana, karena 

untuk melanjutkan sekolah di institusi atau lembaga pendidikan formal  

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

 

3.  Pengertian Pendapatan Keluarga 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai pendapatan atau pengahsilan jika ia mampu 

memberikan sumbangan berupa uang yang diperoleh dari bekerja. 

 



 

Menurut Richard G. Lipsey dan Peter O. Steiner (1991:308) pendapatan dapat dibagi 

dua yaitu : 

1. Pendapatan berupa uang dari ia bekerja ialah pendapatan yang diukur dengan 

unit-unit uang dalam satu bulan atau satu tahun. 

2. Pendapatan sesungguhnya, ialah tenaga dari pendapatan yang berupa uang yaitu 

jumlah barang-barang dan jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan tersebut. 

 
Pendapatan merupakan upah yang diterima seseorang yaitu berupa sejumlah uang. 

Upah yang mereka terima setelah melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh juragan 

darat selama satu bulan. 

 
Keluarga merupakan organisasi atau kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri 

dari ayah, ibu, dan anak. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian 

keluarga. 

 

Menurut Sigmun Freud dalam Buku H. Abu Ahmadi (1997:95) keluarga adalah : 

“Keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita, bahwa 

perkawinan itu menurut beliau adalah berdasarkan libido seksualis. Dengan demikian 

keluarga merupakan manifestasi daripada dorongan seksual sehingga landasan 

keluarga itu adalah kehidupan seksual suami-istri”. 

 
 

 
Sedangkan Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu (2001:41) keluarga adalah : 

 “ Istilah rumah tangga juga dapat disamakan artinya dengan keluarga. Arti dari 

rumah tangga adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga 



 

batih yaitu keluarga yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum 

menikah atau memisahkan diri”. 

 
Berdasarkan pendapat di atas keluarga adalah suatu kehidupan atau hubungan antara 

seorang pria dan wanita yang diikat oleh perkawinan yang sering disebut suami dan 

istri. Keluarga juga dapat diartikan sebagai sekumpulan beberapa orang yang terikat 

dan saling pengertian satu sama lain, saling membutuhkan serta memiliki tujuan 

bersama-sama. Keluarga yang terdiri dari suami dan isteri ini mempunyai anak 

berupa fungsi menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya, jadi keluarga itu terdiri dari 

ayah, ibu dan anak. 

 
Pengertian pendapatan dan keluarga tersebut di atas maka pengertian pendapatan 

keluarga adalah pendapatan berupa uang yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan anggota keluarga sehingga dengan menggunakan penghasilan berupa uang 

tersebut kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, dalam arti anggota keluarga yang 

menjadi tanggungan mendapat penghidupan yang layak dan kesejahteraan dengan 

penghasilan yang didapatkan dari bekerja. 

 

 

 

 

4.  Factor-faktor penyebab anak nelayan putus sekolah bekerja untuk membantu  

     ekonomi  keluarga 

Berdasarkan pengertian-pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa anak 

sebagai makhluk hidup mempunyai tugas, fungsi dan peranannya masing-masing. 



 

Walaupun dalam usia yang masih remaja dan masih dibawah umur, anak nelayan 

yang sudah putus sekolah mempunyai peranan sendiri dalam keluarga, karena 

keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu mereka harus bekerja sebagai 

nelayan seperti ayahnya  yang juga sebagai nelayan. Penghasilan yang mereka dapat 

dari bekerja sebagai nelayan dapat memberikan bantuan kepada orang tuanya, 

peranan anak nelayan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dengan menjadi 

buruh nelayan antara lain : 

a. Membantu ekonomi keluarga 

Anak nelayan yang memiliki penghasilan dari bekerja sebagai buruh nelayan ini 

memiliki peranan sendiri dalam keluarga, dari penghasilan yang ia dapatkan dapat 

membantu orang tuanya yang juga bekerja sebagai buruh nelayan dan memiliki 

pengahsilan rendah, terutama dalam membantu ekonomi keluarga. Secara umum 

menurut Deliarnov (1997:9) pengertian ekonomi dapat diambil dari bahasa 

Yunani. Dalam bahasa Yunani ”Ekonomi berasal dari kata Oikos dan Nomos. 

Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah, atau 

pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai 

kaidah-kaidah, aturan-atuaran, atau cara-cara pengelolaan suatu rumah tangga”. 

 
Berdasarkan pengertian di atas maka peranan anak dalam keluarga yaitu ikut 

membantu ekonomi keluarga maksudnya adalah bahwa anak-anak yang bekerja 

sebagai buruh nelayan dapat memberikan bantuan kepada keluarga dengan hasil 

usahanya dalam hal pengelolaan rumah tangga berupa bantuan menambah 

penghasilan orang tuanya yang juga bekerja sebagai nelayan untuk mencukupi 



 

kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yanag harus dipenuhi dapat berupa kebutuhan 

fisiologis. 

Menurut Pandji Anoraga (1998:35) kebutuhan fisiologis dasar adalah : 

” Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan fisik atau biologis seperti makan, minum, 

tempat tinggal dan kebutuhan lainnya yang sejenis”. 

 
Sebagai makhluk hidup setiap manusia membutuhkan makan dan minum. Tanpa 

makan dan minum manusia bisa mati, jadi kebutuhan manusia akan makan dan 

minum merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan fissiologis ini 

dapat kita penuhi jika kita bekerja dan menghasilkan uang, karena untuk 

mendapatkan bahan-bahan makanan kita harus membeli dengan menggunakan uang. 

Anak nelayan yang bekerja sebagai buruh nelayan dapat berperan untuk membantu 

orang tuanya mencukupi kebutuhan keluarga dengan jalan menambah uang belanja 

keluarga. Penghasilan orang tua yang juga bekerja sebagai nelayan terkadang tidak 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

b. Bekerja sebagai buruh nelayan 

Pada masa sekarang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang mantap dan 

kedudukan atau jabatan yang bagus, apalagi jika tidak didukung oleh pendidikan dan 

keahlian khusus. Tujuan kita bekerja adalah untuk mendapatkan uang untuk 

mempertahankan kehidupan. 

 
Menurut May Smilh dalam Pandji Anoraga (1998:12) tujuan dari kerja adalah ”untuk 

hidup. Dengan demikian maka mereka menukarkan kegiatan fisik atau otak dengan 

sarana kebutuhan untuk hidup, berarti bekerja”. 



 

Jadi anak nelayan yang bekerja sebagai nelayan mempunyai tujuan yaitu dengan 

bekerja mengeluarkan tenaga dan pikirannya ia bekerja untuk membantu orang tua 

dalam mencukupi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup dengan harapan 

dengan bekerja keluarga mereka akan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. 

 

c. Meringankan beban orang tua 

Anak merupakan anugerah dari Tuhan, namun anak juga dapat menjadi beban orang 

tua tetapi juga dapat menjadi keuntungan bagi keluarga karena dapat meringankan 

beban ekonomi bagi keluarga. 

 
Menurut Arnold dan Feweet dalam buku Mansri Singarimbun (1995:133) dengan 

memiliki anak orang tua akan memperoleh hal-hal yang menguntungkan atau hal-hal 

yang merugikan. Apa yang diperoleh tersebut dapat digolongkan kedalam dua 

kelompok nilai, yakni Nilai Positif (Positive Value), Nilai Negatif (Negative Value). 

1) Nilai Positif adalah hal-hal yang menguntungkan karena anak memiliki 

keuntungan ekonomi yaitu keuntungan yang diperoleh anak yang berupa sumbangan 

ekonomis, seperti sumbangan tenaga kerja, uang dan jaminan ekonomi dihari tua. 2) 

nilai negatif adalah hal-hal yang merugikan karena memiliki anak, seperti beban 

ekonomi berupa nilai yang merupakan kerugian finansial, kareana memiliki anak 

misalnya banyak anak keuangan keluarga akan morat-marit. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak 

tidak hanya menjadi beban orang tua , tetapi juga menjadi keuntungan bagi orang tua, 

seperti remaja yang bekerja sebagai nelayan walaupun penghasilan yang ia 

sumbangkan kepada orang tua belum dapat memenuhi kebutuhan keluarga 



 

sepenuhnya. Namun mereka dapat memberikan sumbangan berupa uang, tenaga 

orang tua untuk meningkatkan pendapatan keluarga sehingga kebutuhan keluarga 

dapat terpenuhi. 

 

2. Psikologi Remaja 

 
Masa remaja secara psikologi merupakan masa peralihan dari masa anak–anak ke 

masa dewasa, pada masa remaja terjadi kematangan secara kognitif yaitu interaksi 

dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas yang 

memugkinkan remaja untuk berfikir abstrak (Hutagalung C, dalam Zaghi 2010: 8). 

Remaja berasal dari kata latin Adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh 

menjadi dewasa. Istilah Adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang 

mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock dalam fitri, 

2008:1). Masa remaja waktu meningkatnya perbedaan di antara anak muda 

mayoritas, yang diarahkan untuk mengisi masa dewasa dan menjadikannya 

produktif, dan minoritas yang akan berhadapan dengan masalah besar. Masa remaja 

berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun 

sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat di bagi menjadi dua 

bagian, yaitu usia 12 atau 13 tahun sampai dengan 17 atau 18 tahun adalah masa 

remaja awal dan usia 17 atau 18 sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah masa remaja 

akhir (Mappiare dalam Icha 2010:1). 

 
Remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk 

golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke 

golongan orang dewasa. Remaja berada di antara anak dan orang dewasa.  



 

Oleh karena itu remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase 

“topan dan badai”. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan 

secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun fase remaja merupakan fase 

perkembangan yang berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek 

kognitif, emosi maupun fisik (Monks dkk dalam Icha, 2010: 2).  

 
Definisi tentang remaja bahwa remaja termasuk dalam kategori usia 12 tahun sampai 

22 tahun, berada pada masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang 

mengalami fase perkembangan menuju kematangan secara mental, emosi, fisik, dan 

sosial. 

 
3. Remaja Berdasarkan Batasannya 

 

 
Masa remaja ini meliputi 1) Remaja Awal: 12-15 tahun; 2) Remaja Madya: 15-18 

tahun, dan 3) Remaja Akhir: 19-22 tahun (Yusuf, 2007 :184).  Analisis cermat 

mengenai semua aspek perkembangan masa remaja, yang secara global berlangsung 

antara umur 12 dan 21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun: masa remaja awal, 15-

18 tahun: masa remaja pertengahan, 18-21 tahun: masa remaja akhir, akan 

mengemukakan banyak faktor yang masing-masing perlu mandapat tinjauan 

tersendiri (Haditono dalam  Sudrajat 2010:26). 

 
Rentangan masa remaja berlangsung dari usia 11-13 tahun sampai dengan 18-20 

tahun. Pada rentangan periode ini terdapat beberapa indikator perbedaan yang 

signifikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, para ahli 

mengklasikasikan masa remaja ini ke dalam dua bagian yaitu: 1) Remaja Awal (11-



 

13 th s.d. 14-15 th); dan 2) Remaja Akhir (14-16 th s.d.18-20 th) (Sudrajat dalam 

zaghi 2010: 27). Pendapat lain yaitu batasan usia remaja yang umum digunakan oleh 

para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya 

dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa 

remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = masa remaja akhir.  Tetapi Monks, Knoers, 

dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-

remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 

– 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006:  192). Sedangkan 

menurut (Mappiare dalam icha, 2010:1) masa remaja  berlangsung antara umur 12 

tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun 

bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 

atau 13 tahun sampai dengan 17 atau 18 tahun adalah masa remaja awal dan usia 17 

atau 18 sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah masa remaja akhir. 

 

Secara psikologi masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang 

yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya 

dalam masalah hak. Intergrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek 

efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber termasuk juga perubahan 

intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir 

remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang 

dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum pada periode 

perkembngan ini. 

 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/problema-masa-remaja-2/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/problema-masa-remaja-2/


 

 
B.  Kerangka Pikir 

Pendidikan adalah karena dorongan orang tua dari hati nuraninya yang terdalam yang 

merupakan sifat kodrati untuk mendidik anaknya baik dalam segi fisik, sosial, emosi 

maupun intelegensinya. Situasi keluarganya sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan anak dalam keluarga. 

 

Usaha peningkatan pendidikan anak bukan hanya dipengaruhi oleh kemauan anak 

tersebut tetapi berhubungan pula dengan lingkungan keluarga. Pendidikan orang tua 

merupakan salah satu faktor yang umumnya berpengaruh terhadap pendidikan 

anaknya. 

 
Pendidikan orang tua yang rendah dan miskinnya pengetahuan akan menjadi 

penghambat dalam perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua yang latar 

belakang pendidikan yang tinggi akan memiliki wawasan berpikir yang cenderung 

lebih baik dalam memberikan dorongan yang positif dalam kegiatan belajar anaknya 

dibandingkan dengan orang tua yang berpendidikan rendah.  

 

Dalam menyelesaikan suatu masalah perlu meninjau terlebih dahulu masalah tersebut 

dari beberapa sudut pandang agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, 

begitu pula dalam penelitian ini memerlukan kerangka pikir sehingga dapat menjadi 

acuan dalam pembahasan nantinya. 

Menurut Soejono Soekamto (1998:24) ”Kerangka pikir adalah konsep yang 

memerlukan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 

berdimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti”. 



 

Berdasarkan penjabaran dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

ditarik suatu kerangka pikir sebagai berikut : 

 
Gambar kerangka pikir 

 

  

 

 

 

 

Pendapatan anak 
untuk membantu 

ekonomi keluarga (Y) 
- Sangat 

membantu 

- Cukup 
membantu 

- Kurang 

membantu 

Faktor-faktor penyebab 
anak nelayan putus sekolah 

(X) 
1. Faktor Ekstern 

- Tingkat penghasilan 

yang rendah 
- Banyaknya waktu 

menganggur 
- Kurangnya 

kebutuhan-

kebutuhan pokok 
2. Faktor Intern 

- Tidak mempunyai 
keinginan untuk 
sekolah 

- Minat belajar yang 
kurang sehingga 

putus sekolah 


