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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang pemberdayaan 

perempuan melalui kelompok budidaya ikan di Desa Bendiljati Wetan 

Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, telah dipaparkan dan di 

analisis serta menghasilkan temuan-temuan penelitian, maka kegiatan 

selanjutnya adalah mengkaji hakikat dan makna dari temuan penelitian, 

masing-masing temuan penelitian akan dibahas dengan mengacu teori dan 

pendapat para ahli yang kompeten agar benar-benar dapat menjadikan setiap 

temuan kokoh dan layak untuk dibahas. 

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang 

sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti 

akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah di jelaskan pada 

bab sebelumnya. Data-data diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam 

serta dokumentasi sebagai mana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis 

data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu 

mengumpulkan data mengenai tahap pemberdayaan perempuan melalui 

kelompok budidaya ikan Mina Lestari dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga. 
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1. Tahap Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Budidaya 

Ikan Mina Lestari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. 

Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, dalam 

penelitian ini dibuktikan melalui seorang perempuan yang berinisiatif 

ingin menjadikan perempuan-perempuan di desanya menjadi lebih 

produktif dan bisa menambah pendapatan keluarga. Kemudian 

perempuan tersebut membentuk suatu wadah dengan membentuk 

kelompok budidaya ikan. Kelompok budidaya ikan Mina Lestari 

bertujuan sebagai wadah belajar, mitra usaha dan membantu 

permodalan untuk mengembangkan budidaya ikan dan memperkuat 

potensi budidaya ikan  tersebut untuk menambah penghasilannya tanpa 

mengganggu pekerjaan sebagai ibu rumah tangga.   

Demikian juga dalam perspektif ekonomi islam, Allah SWT 

berfiman dalam suratAli-Imron ayat 103 : 

 ِ َّلله
 
ۡبِل ٱ ۡعَتِصُموْا ِِبَ

 
قُواْ َوٱ ا َوََل تََفره يع ً۬ ۡذ ُكنُُتۡ َٱۡعَدآء ً۬  ََۚجِ ِ

ِ عَلَۡيُُكۡ ا َّلله
 
ۡذُكُروْا ِنۡعَمَت ٱ

 
 َوٱ

لنهاِر 
 
َن ٱ ۡخَوٲًن ً۬ َوُكنُُتۡ عَََلٰ َشَفا ُحۡفَرة ً۬ م ِ ِ

ۦۤ ا هَف بَۡۡيَ قُلُوِبُُكۡ فَأَۡصَبۡحُُت ِبنِۡعَمتِِه فَأَل

نۡہَا ُ  ۗفَأَنَقَذُُك م ِ تِِهۦ لََعلهُُكۡ تَہَۡتُدونَ  َكَذٲِِلَ يَُبۡي ِ ـٰ َ ُ لَُُكۡ َءاي َّلله
 
  ٱ

Terjemahannya: “Dan berpeganglah kamu semuanya 

kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, 

dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 

(masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang 

yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, 
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lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 

petunjuk”.129 

 

Pada tahap kedua yaitu transformasi kemampuan berupa 

wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka 

wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat 

mengambil peran di dalam pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan 

pengetahuan perempuan dapat bertambah setelah dibentuknya 

kelompok budidaya ikan Mina Lestari. Sebab dalam setiap bulan 

diadakan pertemuan rutin antara Dinas Pemerintahan, penyuluh, 

anggota kelompok dan petugas dari desa untuk bertukar pendapat 

membahas perkembangan budidaya, simpan pinjam, penjualan ikan, 

atau kendala beserta solusi tentang budidaya ikan. Selain itu sebagai 

sarana bertukar informasi kesehatan ikan maupun masalah tentang 

pemilihan bibit ikan, keperluan budidaya, pakan ikan, maupun dana 

dapat dimusyawarahkan dan dicarikan solusi bersama-sama. 

Demikian juga dalam perspektif ekonomi islam, Allah SWT 

berfiman dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10 : 

 َ َّلله
 
ۡذُكُروْا ٱ

 
ِ َوٱ َّلله

 
بَۡتُغوْا ِمن فَۡضِل ٱ

 
ۡۡلَۡرِض َوٱ

 
وْا ِِف ٱ نتَِِشُ

 
لَٰوُة فَأ لصه

 
َذا قُِضيَِت ٱ

ِ
فَا

هَعلهُُكۡ تُۡفِلُحونَ  ا ل  َكثِي ً۬

Terjemahannya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, 

maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 

 
129 Al-Quran Al Karim dan …………hlm. 63 
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Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”.130 
 

Pada Tahap ketiga yaitu dalam tahapan peningkatan 

kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan 

diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, 

meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada 

nantinya akan mengarahkan pada kemandirian. Hal ini dibuktikan 

dengan memberikan program kerja dengan pelatihan. Kelompok 

budidaya ikan ini membuat program pembibitan dan membesarkan 

ikan. Pembibitan yang dikelola pada saat ini bisa membuat para 

anggota lebih mudah mencari bibit unggul dan lebih terjangkau 

tidak hanya dijual kepada anggota tepi juga bisa dijual kepada 

siapapun yang membutuhkan bibit ikan. Hal tersebut agar 

perempuan dapat mandiri dalam berusaha dan mendapatkan hasil 

budidaya ikan  yang bagus dengan memiliki nilai jual yang tinggi. 

Demikian juga dalam perspektif ekonomi islam, Allah SWT 

berfiman dalam surat At-Taubah ayat 105 : 

لُۡمۡؤِمنُونَ 
 
لَُُكۡ َوَرُسوُُلُ ۥ َوٱ ُ َۡعَ َّلله

 
لُوْا فََسَيَى ٱ ۡۡعَ

 
ِِلِ  َۖوقُِل ٱ ـٰ ََلٰ َع ِ

وَن ا دُّ  َوَسُُتَ

لَۡغۡيِب 
 
ئُُُك ِبَما ُكنُُتۡ تَعۡ ٱ َدِة فَُينَب ِ ـٰ ہَ لشه

 
َملُوَن َوٱ  

Terjemahannya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 

 
130 Al-Quran Al Karim dan ………, hlm. 553 
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yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan".131  

Hal ini sesuai dengan teori yang di ungkapkan dalam 

bukunya Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model 

Pemberdayaan. Yaitu :132 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk 

kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa 

membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 

2. Tahap trasformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 

ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 

pembangunan. 

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan 

ketrampilan- ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan 

kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. 

Dalam ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian 

dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari 

tujuan utama Syariat Islam yaitu  merealisasikan tujuan manusia 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta 

kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah). Ini 

merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang 

tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian 

 
131 Al-Quran Al Karim dan………hlm. 203 

 132 Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, 
(Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal.83 
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kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan 

materialistik.133 

Demikian juga dalam perspektif ekonomi islam, Allah SWT  

berfirman dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 : 

ُ َما  َ ََل يَُغي ِ نه اَّلله
ِ
ِ ۗ ا َفُظونَُه ِمْن َٱْمِر اَّلله َُلُ ُمَعق َِباٌت ِمْن بَْۡيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه ََيْ

ا فَََل َمرَ ده َُلُ ۚ َوَما لَهُْم ِمْن  ُ ِبَقْوم  ُسوء  َذا َٱَراَد اَّلله
ِ
وا َما ِبأَنُْفِسِهْم ۗ َوا ُ ٰ يَُغي ِ ِبَقْوم  َحَّته

 ُدوِنِه ِمْن َوال   

 

Terjemahannya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat 

yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia”.134 

 

Dari ayat di atas sangat jelas Allah menyatakan, bahwa 

Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Dalam hal ini terlihat 

sangat jelas bahwa manusia diminta untuk berusaha dan berupaya 

dalam melakukan perubahan dalam kehidupannya. Salah satu 

 
133Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, ( Jurnal Ekonomi 

Syariah Universitas Darussalam (UNIDA, Gontor ,Vol. 1, No. 2, Agustus 2016), hal. 388 
134 Al-Quran Al Karim dan ……, hlm. 370 
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upaya perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan 

pemberdayaan perempuan.135  

Perempuan di Desa Bendiljaati Wetan berusaha merubah 

nasibnya dengan membuat suatu kelompok. Budidaya ikan. 

perempuan menggunakan pemberdayaan melalui kelompok 

budidaya ikan Mina Lestari sebagai cara memperbaiki 

perekonomian keluarganya. Kesuksesan seorang perempuan di 

sektor domestic (rumah tangga) di tandai dengan berperanya 

perempuan dalam mengatur rumah tangga sesuai dengan aturan 

yang telah Allah turunkan. Perempuan yang mendidik anak-

anaknya dan mengatur urusan rumah tangganya.136   

Selaras dengan penelitian Penelitian yang dilakukan oleh 

Mayanfa’uni Arini.137 Dengan judul  “pemberdayaan Perempuan 

Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka Di Rw 02 Kelurahan 

Petukangan Selatan” yang melakukan penelitian pada Kota Jakarta, 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

dalam upaya pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Cempaka. 

 

 

 
135 Tomi Hendra, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Quran, (Hikmah 

Vol. XI, No. 02 Desember 2017, 30-50),hlm.48 
136 Siti Muslikati, feminism dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 131  
137 Arini Mayanfa’uni, SKRIPSI, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita 

Tani Cempaka Di Rw 02 Kelurahan Petukangan Selatan”. (Jakarta: UIN, 2016), hal. 101 
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2. Dampak Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Budidaya 

Ikan Mina Lestari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. 

Adanya budidaya ikan ini ternyata sangat berdampak baik 

kepada kehidupan perempuan, apalagi yang berstatus sebagai janda 

serta perempuan yang ditinggal suami keluar negeri sekarang 

menjadi lebih produktif karena mempunyai pekerjaan. tidak hanya 

para perermpuan yang merasakan dampak positif dari budidaya ikan 

ini tetapi masyarakat sekitar pada khususnya mereka menjadi 

mendapat pekerjaan tambahan tentu saja menambah pendapatan dari 

keluarganya. Selain membuka lapangan pekerjaan juga menambah 

pendapatan keluarga, baik para perempuan yang menjadi anggota 

maupun masyarakat sekitar. Sebab dulunya perempuan ini hanya 

mengantungkan pendapatan dari suami saja, kemudian setelah ikut 

kelompok budidaya ikan Mina  Lestari dapat menambah pendapatan 

keluarga. 

Demikian juga dalam perspektif ekonomi islam, Allah SWT  

berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 3 : 

تَِسُب  ُبُه ۤۥ  َۚويَۡرُزۡقُه ِمۡن َحۡيُث ََل ََيۡ ِ فَهَُو َحس ۡ َّلله
 
ۡ عَََل ٱ نه  ۚ َوَمن يََتَوَّكه

ِ
 ا

ِلُغ َٱۡمرِِهۦ ـٰ َ َ ب َّلله
 
ا  ۚٱ ء ً۬ قَۡدر ً۬ ُ ِلُك ِ ََشۡ َّلله

 
  قَۡد َجَعَل ٱ

Terjemahannya : “Dan memberinya rezki dari arah yang 

tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal 

kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki Nya. 
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Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 

sesuatu”.138  

Hal senada seperti penelitian yang dilakukan oleh Miati 

Edis.139 , Bertujuan untuk mengetahui “Partisipasi Perempuan Dalam 

Menunjang Ekonomi Keluarga Ditrinjau Menurut Ekonomi Islam. 

(studi Pedagang Keliling Ibu Rumah Tnagga Tanggali Dusun IV 

Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten 

Indragiri Hulu)”. Yang bertujuan untuk mengetahui partisipasi 

pedagang keliling perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga 

dan untuk mengetahui analisa ekonomi islam terhadap partisipasi 

perempuan dalam menunjang ekonomi keluarga. 

Dalam hal ini perubahan yang paling sangat terlihat adalah 

kualitas hidup dari keluarga setiap anggota menjadi lebih baik dari 

segi pendapatan serta pendidikan dari anak-anak mereka. Yang 

sebelumnya untuk menyekolahkan sampai perguruan tinggi hanya 

sebagai angan-angan tetapi sekarang bisa menyekolahkan anaknya 

sampai keperguruan tinggi, tentunya pemberdayaan dari kelompok 

budidaya ikan Mina Lestari ini memberikan dampak positif bagi 

kehidupan para perempuan di Desa Bendiljati Wetan.  Seperti yang 

 
138 Al-Quran Al Karim dan………, hlm. 558 
139 Edis Miati, SKRIPSI: “Partisipasi Perempuan Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga 

Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. (Studi Pedagang Keliling Ibu Rumah Tanggadi Dusun IV 

Semeliki Desa Lubuk Sitarak Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu)”, (Riau: 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2013), hal. 56 
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diungkapkan menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari 

beberapa aspek kehidupan:140 

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas 

rumah, bahan pangan dan sebagainya. 

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan 

tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya. 

3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 

4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, 

etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 

Selain dampak positif juga ada dampak negative yang 

diterima perempuan kelompok budidaya ikan Mina Lestari, baik 

anggota maupun masyarakat sekitarnya. Dampak negative yang 

terjadi karena adanya budidaya ikan ini adalah tercemarnya 

lingkungan. Tetapi untuk meminimalisir hal tersebut setiap kolam 

harus mempunyai irigasi sendiri untuk membuang limbah dari 

budidaya ikan. Serta sudah ada kelompok masyarakat yang 

bertanggung jawab akan limbah budidaya ikan ada kendala. 

 

 

 

 
140 Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar 

Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, (Jurnal Geografi, Vol. 9 No. 1-2017), hlm. 53-66 
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Demikian juga dalam perspektif ekonomi islam, Allah SWT  

berfirman dalam surat Al-Araf ayat 56 : 

ا ۡدُعوُه َخۡوف ً۬ا َوَطَمع 
 
ِحهَا َوٱ ـٰ ۡصلَ

ِ
ۡۡلَۡرِض بَۡعَد ا

 
ِ  َۚوََل تُۡفِسُدوْا ِِف ٱ َّلله

 
نه َرۡۡحََت ٱ

ِ
 ا

نَِۡي  قَرِيٌبً۬  لُۡمۡحس ِ
 
َن ٱ م ِ  

Terjamahannya :”Dan janganlah kamu membuat kerusakan 

di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdo’alah 

kepada-Nya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan 

akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”.141 

 

Hal ini senada dengan Penelitian Rifa’i.142 BachtiarDengan 

judul “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten 

Sidoarjo”. Hasil  penelitian menunjukan bahwa dengan adanya 

program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah khususnya 

para pengrajin krupuk ikan, cukup efektif digunakan dalam  program 

pengembangan Labsite, serta pengelolaan dari limbah pengolahan 

ikan digunakan sebagai pupuk organic. 

Dengan adanya kelompok budidaya ikan Mina Lestari ini 

perempuan di Desa Bendiljati Wetan merasa terberdayakan, merasa 

 
141 Al-Quran Al Karim dan ………. hlm. 157 
142 Bachtiar Rifa’i, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Krupuk 

Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo 

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”, dalam  Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 1 

No. 1, Januari 2017 
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terbantu, lebih guyub rukun dan merasa lebih sejahtera. Sebab 

penghasilan mereka bertambah dan andanya pertemuan rutin setiap 

bulan merasa terbantu. Dengan adanya kelompok budidaya ikan 

Mina Lestari tidak hanya menambah pendapatan perempuan tetapi 

kerukunan antar perempuan menjadi lebih guyub, serta pertemuan 

rutin setiap bulan juga di isi dengan acara arisan. sehingga adanya 

pekerjaan ini menjadikan perempuan lebih produktif. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ismah Salman, Keluarga 

Sakinah dalam Aisyiyah. Memberi beragam ketrampilan bagi kaum 

perempuan. Sehigga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak 

menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai 

ketrampilan bisa diajarkan, diantaranya: ketrampilan menjahit, 

menyulam serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan 

berbagai jenis makanan.143   

 

3. Kendala dan Solusi Pemberdayaan Perempuan Melalui Budidaya 

Ikan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. 

Kendala  internal yang sering dialami dalam pemberdayaan 

perempuan melalui kelompok budidaya ikan Mina Lestari yang 

pertama yaitu keadaan bibit dan pakan yang sulit didapat dan 

seringkali harganya sangat mahal. Solusinya, yaitu dengan cara 

pembibitan sendiri atau dengan cara bermitra dengan kelompok 

 
143 Ismah Salman, Keluaraga Sakinah dalam Aisyiyah, Cet. Ke-1 (Jakarta: PSAP 

Muhammadiyah, 2005), hlm. 104 
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budidaya ikan yang lain agar dalam hal pembibitan ikan tidak sulit 

lagi dalam memperoleh bibit ikan. Selanjutnya kendala yang 

menjadikan budidaya ikan ini menjadi beresiko tinggi adalah cuaca 

yang sering tidak menentu yang meyebabkan ikan kurang nafsu 

makan serta jika terlalu panas ikan bisa loncat keluar dari kolam, 

solusinya yaitu untuk meminimalisir adalah pemberian vitamin, 

pakan yang lebih sering, sering-sering mengganti air kolam serta 

pemberian jaring di atas kolam. 

Demikian juga dalam perspektif ekonomi islam, Allah SWT  

berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 : 

ۡۡلَنُفِس 
 
ۡمَوٲِل َوٱ ۡۡلَ

 
َن ٱ لُۡجوعِ َونَۡقص ً۬ م ِ

 
لَۡخۡوِف َوٱ

 
َن ٱ ء ً۬ م ِ َولَنَۡبلَُونهُُك بََِشۡ

هَمَرٲ لث
 
ِِبِينَ  ِۗت َوٱ ـٰ لصه

 
ِ ٱ   َوبَِش ِ

Terjemahannya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, 

jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada 

orang-orang yang sabar”.144 

 

 Senada dengan Penelitian Darmansah Aris, dkk.145 Dengan 

judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Budidaya 

Ikan Lele di Desa Balongan, Indramayu, Jawa Barat  dengan hasil 

dari kegiatan penelitian tersebut menunjukan bahwa program 

 
 144 Al-Quran Al Karim dan ………, hlm.24 

145 Aris Darmansah, et. all, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan 

BudiDaya Ikan Lele di Desa Balongan, Indramayu, Jawa Barat”, dalam Jurnal Ilmiah 

Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1, Mei 2016  
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pemberdayaan masyarakat telah membantu dalam meningkatkan 

ketrampilan dan pendapatan masyarakat.diamana masyarakat 

diberikan pengetahuan tentang pembuatan kolam dan teknis 

pemeliharaan ikan, kegiatan tersebut telah bejalan selama tiga 

tahun. 

 Selain itu anggota juga memiliki kendala internal lain 

yaitu kurangnya modal yang disebabkan hasil penjualan panen ikan 

yang harusnya keuntungan disisihkan sedikit demi sedikit untuk 

menambah biaya pembuatan kolam atau tambahan modal tetapi 

malah digunakan untuk keperluan yang lain. Serta kadang ada 

keperluan mendadak yang menjadikan hasil dari penjualan panen 

ikan malah berkurang. Solusinya dari kendala tersebut yaitu  

diadakannya uang kas setiap pertemuan serta hibah dari pemerintah 

sangat diharapkan untuk menambah permodalan supaya bisa 

membantu anggota apabila terjadi kendala-kendala yang diluar 

perkiraan, dengan diadakannya pertemuan rutin dalam setiap 

bulannya untuk tukar informasi, pendapat. 

 Adanya masalah yang berasal dari kelompok perempuan  

yang modalnya sering berkurang karena untuk kebutuhan lainnya, 

hal ini seperti yang Penelitian yang dilakukan oleh Imron Ibrahim 

dkk.146 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui 

Kelompok Usaha Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama 

 
146 Ibrahim Imron dkk, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha 

Bersama (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Di Desa Dawuhan, Kec. Poncokusumo, Kab. 
Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3,tahun 2012, hal. 485-491 
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Di Desa Dawuhan, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang)” Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jenis kegiatan Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa 

Dawuhan adalah peternakan sapi yang sifatnya adalah usaha 

sampingan karena pekerjaan mayoritas masyarakat adalah buruh 

tani, sementara untuk perawatan dan pengembangbiakkannya 

dilakukan secara terpisah. Untuk penguatan kelembagaan yaitu 

dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan dan pembinaan 

kepemimpinan kelompok, sedangkan dalam administrasi keuangan 

sudah bersifat transparan dan mempunyai akuntabilitas 

 Selanjutnya adalah kendala eksternal yaitu  persaingan 

antara kelompok budidaya ikan dalam hal penjualan dan kualitas 

produk, karena di desa bendiljati ada beberapa kelompok budidaya 

ikan lainnya. Solusinya dari kendala ekternal ini yaitu  adanya 

beberapa kelompok budidaya ikan lain yang ada di Desa Bendiljati 

Wetan, maka ini menjadikan kompetitor serta motifasi bagi 

perempuan untuk selalu meningkatkan kualitas budidaya ikannya 

baik dari segi perawatan, pakan agar menghasilkan kualitas ikan 

yang bagus. Serta meningkatkan pengetahuan tentang berbudaya 

ikan agar tidak kalah dengan kelompok budidaya ikan yang lain. 

dalam dal ini peren kelompok sangat penting. 
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Demikian juga dalam perspektif ekonomi islam, Allah SWT  

berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 : 

 ٓ َله
ِ
ِطِل ا ـٰ لَۡب

 
يَن َءاَمنُوْا ََل تَأ ُۡڪلُٓوْا َٱۡمَوٲلَُُك بَيۡنَڪُم ِبأ ِ َّله

 
َا ٱ ٓأَُّيُّ ـٰ َ  َٱن تَُكوَن ي

نُُكۡ  َرة  َعن تََراض ً۬ م ِ ـٰ َ ََكَن ِبُُكۡ َرِحي ً۬ا  ۚ َوََل تَۡقُتلُٓوْا َٱنُفَسُُكۡ  ِِۚتَ َّلله
 
نه ٱ
ِ
  ا

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.147 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Subekti Endah.148 yang 

berjudul “Peranan Peternakan dalam Pembangunan Beserta Factor-

faktor yang Mempengaruhi”. Hasil dari penelitian ini yaitu 

keberhasilan peternakan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang terdiri 

dari faktor internal yang berupa faktor genetik dan faktor ekternal 

yaitu faktor pakan, perkandangan, breeding, pengendalian penyakit, 

penanganan saat panen dan persaingan. 

 

 

 
 147 Al-Quran Al Karim dan …………, hlm.23 
 148 Endah Subekti, Peranan Bidang Peternakan Dalam Upaya Meningkatkan 
kesejahteraan Rakyat, (Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian, VOL 4. NO 2, 2008), hal. 32 - 38 

 


