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ABSTRAK 

 

Pekon Pekonmon terletak di Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. Mata pencarian masyarakat di daerah ini sebagian besar 

adalah nelayan. Nelayan sering dihadapkan dengan persoalan 

kemiskinan, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan 

terbatas. Belum adanya komitmen dari pihak terkait untuk 

memberikan kesempatan sepenuhnya kepada koperasi nelayan untuk 

mengelola program pemerintah secara mandiri. Program pemerintah 

yang ada justru semakin melemahkan kelembagaan koperasi nelayan 

dengan indikasi semakin meningkatnya ketergantungan koperasi 

nelayan terhadap bantuan dana pemerintah.  

Rumusan masalah yang akan diangkat oleh peneliti adalah 

bagaimana kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat dalam 

pengelolaan hasil tangkapan nelayan di Pekon Pekonmon Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana perspektif fiqh 

siyasah tentang kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat dalam 

pengelolaan hasil tangkapan nelayan di Pekon Pekonmon Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan (field research), yaitu mengadakan penelitian 

lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Penelitian ini bersifat analisis deskripsi, sumber data yang digunakan 

data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan 

populasi dan sampel. Analisis data menggunakan kualitatif.  

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kemitraan Pemerintah 

Desa dengan masyarakat dalam pengelolaan hasil tangkapan nelayan 

guna mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan belum 

berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi 

antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.. Belum adanya komitmen 

dari pihak terkait untuk memberikan kesempatan sepenuhnya kepada 

koperasi nelayan untuk mengelola program pemerintah secara 

mandiri. Program pemerintah yang ada justru semakin melemahkan 

kelembagaan koperasi nelayan dengan indikasi semakin meningkatnya 

ketergantungan koperasi nelayan terhadap bantuan dana pemerintah. 

Perspektif fiqh siyasah tentang hubungan pemerintah desa dengan 

masyarakat dalam pengelolaan hasil tangkapan nelayan di Pekon 

Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat bahwa 

kepemimpinan dalam Islam di dalam ajarannya berisikan tentang 

banyak hal, masalah pembangunan dan kesejahteraan merupakan 

masalah yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan 

berjalan dengan baik.  

Kata kunci : Fiqh Siyasah, Kemitraan, Pengelolaan, Pembangunan. 
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MOTTO 

 

 

                             

                                  

           

 

Artinya : 

”Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  (QS An Nisa ayat 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami 

judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan beberapa istilah penting dari judul tersebut. 

Adapun istilah-istilah tersebut adalah : 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri.
1
 

Kemitraan Pemerintah Desa berarti kawan kerja atau 

pasangan kerja dalam penyelenggara urusan pemerintahan 

oleh pemerintah desa
 2

 

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu 

kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai 

kepentingan yang sama.
3
 

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, 

dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakan tenaga orang lain.
4
 

Hasil Tangkapan Nelayan adalah perolehan sumber daya 

laut yang diambil oleh masyarakat yang pencariannya 

menangkap ikan.
5
 

                                                           
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahsa Indonesia, 

(Jakarta : Pustaka Grafika, 2003), h. 43 
2 Haris Hasim, Pengembangan Kemitraan agribisnis, Lembaga Penelitian 

Universitas Lampung, jln. Soemantari Brojonegoro, No.1, Bandar Lampung, Edisi 

Perdana, 2005, h 6 
3(https://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html diakses 

pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 12.30wib) 
4 (http://kbbi.web.id/kelola, diakses pada tanggal 29 Januari 2020  

pukul13.56). 
5https://id.wikipedia.org/wiki/Hasiltangkapannelayan  diakses pada 29 

Januari 2020 pukul 14. 03 wib 

https://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Hasiltangkapannelayan


 
 

 
 

2 

Pembangunan Desa Berkelanjutan adalah upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6
 

Fiqh Siyasah adalah nama bagi hukum yang digunakan 

untuk mengatur alat perlengkapan negara dan urusan 

masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar 

syariat terperinci baik dari alQuran maupun asSunnah.
7
 

Berdasarkan penjelasan di atas skripsi ini adalah suatu 

penelitian untuk mengungkap dan mengkaji bagaimana 

hubungan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat 

setempat dalam mengelola sumber daya alam untuk 

meningkatkan pembangunan desa di Pekonmon Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Meningkatkan produktivitas masyarakat dalam 

mengelola sumber daya potensial di sekitar tempat tinggal 

mereka untuk tujuan ekonomi adalah salah satu cara untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian dengan 

strategi yang tepat. Tujuan yang ingin dicapai dari 

pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan 

masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat 

adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat 

yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, 

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat 

demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri 

atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan 

pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan 

                                                           
6  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9 
7Shobir Thoimah, Dirosatu Fi Nidhomih Islam, Dar Al-Ajil, Beirut, h. 178.   
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internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju 

mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya 

manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, 

psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang 

bersifat fisik. 

Perkembangan masyarakat yang dinamis dengan 

semakin tingginya tingkat pendidikan, pengetahuan dan 

keterampilan menuntut profesionalitas dari aparat 

pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi 

masyarakat. Aparatur pemerintah desa merupakan alat 

pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu 

menunjukkan kualitasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi 

Negara. Sebagai abdi masyarakat aparatur pemerintah desa 

adalah wakil dari masyarakat. Dengan, fungsi gandanya 

tersebut diharapkan aparatur pemerintah desa mampu 

mewakili masyarakat yang dipimpinnya. 

Pekon pekonmon terletak di Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat. Mata pencarian masyarakat di 

daerah ini sebagian besar adalah nelayan. Nelayan sering 

dihadapkan dengan persoalan kemiskinan, serta prasarana, 

sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.
8
 

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan 

berdampak langsung kepada keluarga nelayan yang sangat 

menggantungkan hidupnya pada hasil usaha perikanan. Isteri 

atau suami dan anak dari nelayan pada umumnya melakukan 

usaha pengolahan secara sederhana atau tradisional dari hasil 

tangkapan atau budidaya untuk mendapatkan nilai tambah 

dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga 

                                                           
8 Aidil, Nelayan Pekon Pekonmon, wawancara dengan penulis, Pekonmon 

tanggal 25 September 2020 
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yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi 

keluarganya.
9
 

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan 

karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang 

kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan 

teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi 

program-program pembangunan untuk masyarakat di 

kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam 

memutus mata rantai belenggu kemiskinan dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Saat ini banyak program pemberdayaan yang 

mengklaim sebagai program yang berdasar kepada 

keinginan dan kebutuhan masyarakat tetapi masyarakat tetap 

saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut, 

sehingga banyak program-program pemberdayaan yang 

berhenti begitu saja tanpa ada perhatian dan tindak lanjut 

dari pemerintah, akibatnya program berakhir tanpa 

menimbulkan dampak berarti dan tidak berpengaruh secara 

signifikan bagi kehidupan masyarakat nelayan. 

Kerjasama kemitraan merupakan salah satu strategi 

yang dilakukan oleh  usaha kecil untuk menjaga 

keberlanjutan pekerjaan. Keberlangsungan pekerjaan dapat 

tercapai jika pemanfaatan faktor produksi, peningkatan 

kualitas dan produktifitas tenaga kerja berjalan seirama. 

Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para 

aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada 

kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang 

sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, 

misalnya prosedur yang berbelit-belit. Aparat pemerintah 

                                                           
9 Mashuri dan Doni, Nelayan Pekon Pekonmon, wawancara dengan penulis, 

Pekonmon tanggal 25 September 2020 
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desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi 

dan memperbaiki prosedur kerja. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus 

penelitian penulis adalah kemitraan pemerintah desa 

dengan masyarakat desa dalam pengelolaan hasil 

tangkapan nelayan untuk mewujudkan pembangunan desa 

menurut fiqh siyasah. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Sub fokus dalam penelitian ini adalah : 

a. Kemitraan pemerintah desa dengan nelayan. 

b. Pembangunan masyarakat nelayan. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan 

pemerintah desa dengan nelayan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemitraan pemerintah desa dengan 

masyarakat dalam pengelolaan hasil tangkapan nelayan 

di Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat ? 

2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang kemitraan 

pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan 

hasil tangkapan nelayan di Pekon Pekonmon Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah : 

1. Ingin mengetahui kemitraan pemerintah desa dengan 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di 

Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Ingin mengetahui perspektif fiqh siyasah tentang 

kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat dalam 

pengelolaan hasil tangkapan nelayan di Pekon 

Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana 

diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan 

yang terjadi di dalam sistem penilaian pelayanan yang 

sedang berjalan. Dengan demikian akan memudahkan 

pencarian alternatif pemecahan masalah-masalah 

tersebut. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana 

untuk menyusun strategi pengembangan sistem 

penilaian pelayanan yang berjalan. 

2. Secara praktis 

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir 

mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata 

kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang 

sebenarnya dan diharapkan dapat memberikan 

pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam 

yaitu keilmuan di bidang Siyasah dan sebagai satu 
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syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar 

S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan 

pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya 

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu guna 

merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya: 

1. Penelitian Ahmad Rifki Hermawan, 2018, Skripsi 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul 

”Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif 

Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi di Desa 

Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran”. Menjelaskan bahwa proses pemberdayaan 

masyarakat Desa Sungai Langka dapat menuntun pada 

kemandirian ekonomi. Selain itu program pelatihan yang 

diberikan aparatur pemerintah dan swasta dapat 

menambah kesadaran, wawasan dan keahlian pelaku 

ekonomi kreatif. Dalam tinjauan pemberdayaan 

masyarakat kegiatan tersebut merupakan upaya untuk 

meningkatkan kualitas SDM dan harkat martabat. 

Pengembangan ekonomi kreatif dalam lima subsektor 

dapat menyerap tenaga kerja, khususnya bagi ibu rumah 

tangga yang sebelumnya waktunya tidak produktif, 

sekarang menjadi produktif pada sektor ekonomi 
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kreatif.
10

 Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifki 

Hermawan berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Rifki Hermawan membahas tentang pemberdayaan 

masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Sedangkan penulis 

membahas tentang kemitraan Pemerintah Desa dalam 

pengelolaan hasil tangkapan nelayan. Komentar penulis 

tentang penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rifki 

Hermawan cukup jelas dalam pembahasan mengenai 

pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan 

kemandirian ekonomi.  

2. Penelitian Rumaini, 2019, Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun 

Jejama Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung 

Selatan).” Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Bangun 

Jejama cukup berperan dalam hal pendirian dan 

perencanaan unit usaha tetapi dari segi penasehat dan 

pengawasan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa 

Margodadi belum berperan sepenuhnya dalam 

pengelolaan BUMDes Bangun Jejama. Peran BUMDes 

Bangun Jejama dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari/jenis 

usaha trading. Berdasarkan prinsip-prinsip pemimpin 

dalam Islam Pemerintah Desa Margodadi belum 

                                                           
10 Ahmad Rifki Hermawan. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi 

Kreatif Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi di Desa Sungai Langka 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Skirpsi. 2018. Fakultas Syariah 

UIN Raden Inran Lampung. 
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menerapkan prinsip-prinsip pemimpin sepenuhnya, 

karena kurang transparannya dalam pengelolaan 

BUMDes. Peran BUMDes dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi 

Islam sudah berperan yang dirasakan dalam hal 

pemenuhan kebutuhan al-hajiyat dan altahsiniyyat. 

Tetapi untuk pemenuhan kebutuhan ad-dharuriyyat 

BUMDes Bangun Jejama belum berperan dalam 

meningkatkan kesejahterakan masyarakat.
11

 Penelitian 

yang dilakukan oleh Rumaini berbeda dengan penelitian 

yang penulis lakukan. Rumaini membahas tentang peran 

pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik 

Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan penulis membahas tentang kemitraan 

Pemerintah Desa dalam pengelolaan hasil tangkapan 

nelayan. Terdapat persamaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Rumaini dan penulis yaitu dalam hal 

kerja sama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat 

desa. Komentar penulis tentang penelitian yang 

dilakukan oleh Rumaini cukup jelas dalam membahas 

permasalahan yang terjadi antara Pemerintah Desa dalam 

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.  

3. Penelitian Rizky Akbar Prasojo, 2015, Skripsi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo yang berjudul “Peran Pemerintah-Masyarakat 

Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo).” Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan yang 

                                                           
11 Rumaini. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha 

Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kec. Jati 

Agung Kab. Lampung Selatan). Skripsi. 2019. Fakultas Syariah. UIN Raden Intan 

Bandar Lampung. 
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terjadi antara pemerintah-masyarakat dalam 

pembangunan Desa Sedatigede lebih bersifat 

mutualistik. Masing-masing pihak saling bekerjasama 

dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga 

pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan 

manfaatnya oleh semua pihak.
12

 Penelitian yang penulis 

lakukan berbeda dengan penelitian Rizky Akbar Prasojo. 

Penulis lebih fokus kepada kemitraan antara pemerintah 

desa dan masyarakat dalam pengelolaan hasil tangkapan 

nelayan. Sedangkan Rizky Akbar prasojo membahas 

tentang peran pemerintah dalam pembangunan desa. 

Komentar penulis tentang penelitian yang dilakukan oleh 

Rizky Akbar Prasojo cukup jelas dalam pembahasan 

peran pemerintahan dalam pembangunan Desa 

Sedatigede. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif, data yang diambil melalui 

wawancara, pengamatan fakta-fakta yang terjadi. 

Fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

menjelaskan yang mengarah pada penyimpulan.
13

 

                                                           
12 Rizky Akbar Prasojo. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam 

Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten 

Sidoarjo). Skripsi. 2015. FISIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
13 Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), h. 7 
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b. Sifat Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif. Jenis penelitian analisis 

deskriptif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa 

memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel 

yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan makna 

pada hasilnya Pendekatan Kualitatif adalah suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan 

pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena 

sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, 

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti 

kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, 

dan melakukan studi pada situasi yang alami. 

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

deskriptif karena penelitian ini berupaya 

mengungkapkan sesuatu secara apa adanya.
14

 

2. Sumber Data 

Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan 

berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan 

masalah yang diteliti.Dalam penelitian ini terdapat data 

utama (primer) dan data pendukung (sekunder). 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara.
15

Adapun 

yang terlibat secara langsung sebagai sumber data 

primer di sini antara lain digunakan dengan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

                                                           
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan 

Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 3 
15 Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Jakarta: PN Rineka 

Cipta. 2003), h 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun 

dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-

dokumen.
16

Adapun sumber data sekunder di sini 

adalah buku-buku yang terkait dan situs-situs internet. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang 

ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi atau studi populasi 

atau study sensus.
17

 Populasi pada penelitian ini 

adalah Aparat Pemerintah Desa yang berjumlah 18 

orang dan masyarakat nelayan di Pekon Pekonmon 

Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang 

berjumlah 162 orang sehingga jumlah seluruhnya 

adalah 180 orang. 

b. Sampel Penelitian 

Sebagian dari subjek dalam populasi yang 

diteliti, yang sudah tentu mampu secara 

representative dapat mewakili populasinya.
18

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
19

  Sampel adalah suatu bagian populasi yang 

dianggap mewakili data yang akan diteliti.
20

 Teknik 

pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah 

                                                           
16 Ibid., h. 40 
17 S.Nasution. Metode Research Penelitian Ilmiah, (Bandung : Jermais, 

1991) h.144 
18 Jalaluddin Rahmat. Metode Penelitian Komunikasi (Bandung : Remaja 

Rosda Karya 1984) h.84 
19 Ibid, h 85 
20Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. 

Jakarta: Rineka Cipta, h 131 
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jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya 

diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih 

dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% 

atau lebih.
21

 Responden yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah 19 orang yang didapat dari 10% 

dari jumlah populasi yaitu 5 orang Aparatur 

Pemerintah Desa, dan 14 orang masyarakat nelayan 

Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten 

Pesisir Barat.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

Observasi disebut juga pengamatan, yang 

meliputi kegiatan pemantaun perhatian terhadap 

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera.
22

 

b. Wawancara (Interview) 

Metode Interview yang sering disebut dengan 

wawancara atau kuesionar lisan adalah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara.
23

 

c. Metode Dokumentasi 

Peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti 

dokumen-dokumen sekolah misalnyaVisi dan Misi, 

struktur organisasi, keadaan geografi, keadaan sarana 

dan prasarana. 

 

 

                                                           
21Ibid, h 140 
22Ibid, h. 134 
23Ibid, h 136 
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5. Pengelola Data 

Tahap pengolahan data dilakukan melalui empat tahap, 

yaitu editing, coding, pengelompokan, dan interpretasi 

data.
24

 

a. Editing 

Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

setelah peneliti selesai menghimpun data di 

lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena 

terkadang data yang terhimpun melalui tahap 

pengumpulan data belum memenuhi harapan 

peneliti, seperti ada kala kurang atau terlewatkan, 

tumpang tindih, berlebih bahkan terlupakan. Setelah 

melakukan wawancara, observasi lapangan, dan 

pencarian dokumentasi, data yang berhasil didapat 

kemudian diolah dengan cara melakukan menulis 

kembali jawaban para nara sumber atas pertanyaan 

yang diajukan, berdasarkan teknik ini penulis dapat 

melihat kelengkapan data yang diperoleh.  

b. Coding (pengkodean) 

Pengkodean yaitu proses mengklasifikasi data-

data melalui tahapan coding dimana data-data yang 

telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti 

tertentu pada saat dianalisis. Setelah data yang 

diperoleh tersusun dengan baik, peneliti memilah 

data-data tersebut untuk kemudian menentukan data 

mana yang akan ditampilkan dan menjadi pendukung 

utama dalam pembahasan. 

 

 

                                                           
24Yana Ekana PS, 2012, Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, Bandar 

Lampung, Unila. 
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c. Pengelompokkan 

Pengelompokan merupakan tahapan 

pengolahan data dengan memasukkan data pada 

tabel-tabel tertentu untuk mengelompokkan data 

sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah 

dipilah dan diberi kode pada tahap coding, kemudian 

disusun dalam bentuk pengelompokan data sesuai 

dengan fokus yang telah dirumuskan. 

d. Interpretasi data 

Menginterpretasikan hasil analisis perlu 

diperhatikan hal-hal antara laininterpretasi tidak 

melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus 

masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara 

etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan 

hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.
25

 

6. Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap 

perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, 

dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur 

analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada 

upaya menggali fakta sebagaimana adanya (natural 

setting), dengan teknik analisis pendalaman kajian 

(verstegen) Untuk memberikan gambaran data hasil 

penelitian maka dilakukan prosedur sebagai berikut : 

1. Tahap penyajian data yaitu data disajikan dalam 

bentuk deskripsi yang terintegrasi.  

2. Tahap komparasi merupakan proses membandingkan 

hasil analisis data yang telah deskripsikan dengan 

interprestasi data untuk menjawab  masalah yang 

                                                           
25Ibid, h 50 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta 

diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan 

terhadap penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

: 

1.    Kemitraan Pemerintah Desa dengan masyarakat dalam 

pengelolaan hasil tangkapan nelayan guna mewujudkan 

pembangunan desa yang berkelanjutan belum berjalan 

dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

koordinasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.. 

Belum adanya komitmen dari pihak terkait untuk 

memberikan kesempatan sepenuhnya kepada koperasi 

nelayan untuk mengelola program pemerintah secara 

mandiri. Program pemerintah yang ada justru semakin 

melemahkan kelembagaan koperasi nelayan dengan 

indikasi semakin meningkatnya ketergantungan koperasi 

nelayan terhadap bantuan dana pemerintah. 

2.    Perspektif fiqh siyasah tentang hubungan pemerintah 

desa dengan masyarakat dalam pengelolaan hasil 

tangkapan nelayan di Pekon Pekonmon Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat bahwa masalah 

pembangunan dan kesejahteraan merupakan masalah 

yang sangat penting karena dengannya kehidupan akan 

berjalan dengan baik. Manusia di muka bumi ini yang 

berkedudukan sebagai khalifah mempunyai amanat dari 

rabbnya untuk senantiasa menjalankan kehidupan di 

dunia dengan sebaik-baiknya yang telah dijelaskan 

dalam Al-Qur’an Surah Al Jumu’ah ayat 10. 
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B. Rekomendasi  

Demi meningkatkan hubungan kemitraan 

pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan 

hasil tangkapan nelayan di Pekon Pekonmon Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut : 

1. Kepada nelayan hendaknya dapat berkoordinasi 

dengan Pemerintah Desa dalam menjalankan 

kemitraan. 

2. Kepada Pemerintah Desa hendaknya lebih 

mengayomi masyarakat dengan cara memberika 

pelatihan dan harus aktif dalam memberikan 

informasi-informasi penting dan melakukan 

komunikasi yang baik agar hubungan kerjasama 

dapat terjaga dengan baik. 
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diteliti. Data yang diperoleh dari hasil deskripsi akan 

dibandingkan dan dibahas berdasarkan landasan teori. 

3. Tahap penyajian hasil penelitian. Tahap ini dilakukan 

setelah tahap komparasi, yang kemudian dirangkum 

dan diarahkan pada kesimpulan untuk menjawab 

masalah yang telah dikemukakan peneliti. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang 

konsep kemitraan, pengertian nelayan, pembangunan desa, 

dan fiqh siyasah. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang 

gambaran umum Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat, pembangunan masyarakat nelayan 

Pekon Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan 

kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat Pekon 

Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

Bab IV Analisis Penelitian berisi tentang Kabupaten 

Pesisir Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan 

kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat Pekon 

Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

dan perspektif fiqh siyasah terhadap kemitraan pemerintah 
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desa dengan masyarakat Pekon Pekonmon Kecamatan 

Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil 

pembahasan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi 

penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


