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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan kemajuan ilmu tehnologi beserta kecanggihan-kecangihan 

mesin buatan manusia. Manusia kini berpacu dengan keadaaan realita yang 

memang mengharuskan untuk selalu dapat mereka lewati. Kondisi itu 

menyebabkan adanya perubahan- perubahan, dimana meletakkan sisi humanitas 

dan ilmu yang bebas nilai bertarung sesuai kondisi yang ada, hingga 

menyebabkan manusia dapat memilih sisi efektif dan efisien dari penggunaan 

ilmu tersebut. Begitupun dengan ilmu yang sudah dikenal lebih dulu, juga 

terkadang menjadi pijakan terentu, yang memang tidak dapat diganti begitu saja, 

sehingga meski dalam masa perkembangan saat ini, mereka tetap melihat 

relevansi dan kebenaran dari ilmu terdahulu itu. 

Keadaan yang sesuai dengan keberlangsungan manusia memang menjadi 

salah satu kajian atas ilmu. Sudah dari dulu, bahwasanya keadaan manusia akan 

selalu berpindah ke masa yang selalu ingin memperoleh kebaikan
1
. Bahkan dalam 

aliran filsafat terdahulu yang diajarkan Aristoteles, Socrates, Plato, Descartes. 

Semua menerangkan bahwa tentang spirit awal dari sisi humanitas, yang disitu 

terdapat kekayaan dalam diri setiap individu untuk bisa memperbaiki 

                                                           

1
 Menurut Franssisco Fukuyama, dalam bukunya “The Great of Description”, dia mengulas 

bahwasanya alasan utama orang lebih memilih modernitas adalah untuk kebaikan kehidupannya 

seiring dengan kemajuan ilmu. Sedangkan syarat untuk menjadi individu / manusia modern adalah 

adanya “Social Capital” (Modal Social, berupa kekuatan sosial / pengaruh massa), “Individu 

Capital” (Modal Individu, berupa potensi yang dimiliki oleh individu / skill, leadership, 

kepandaian), dan “Psicys Capital” (modal berupa alat bantu, mis telepon, kendaraan,dll) 
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kehidupannya. Semua perbaikan yang selalu dibarengi oleh kemajuan ilmu yang 

dipelajari manusia, membuat manusia menjadi sosok individu yang dapat menilai 

kebaikan dari segala hal yang bisa menguntungkan bagi dirinya ataupun 

kelompoknya (masyarakat).  

Tenaga murni pada manusia memang terdapat pada sisi kekuatan jiwa 

(rasio atau akal , feel perasaan/hati) dan raga dalam bentuk jasad atau tubuh. 

Bahkan menurut Plato
2
 yang membedakan dunia manusia, yaitu “dunia jasmani” 

(di mana kita hidup)  dan “dunia ide” (dimana merupakan dasar dari dunia kita), 

yang memang di dalam dunia jasmani kita menjalankan pengenalan indrawi, 

sedangkan pengenalan rasionalitas diarahkan ke ide-ide. Jadi, dengan memadukan 

kedua element penting itulah, maka akan menjadikan kesempurnaan individu atas 

suatu pilihan tindakan yang akan dilakukan.  

Secara pasti menurut Kant
3
 bahwasanya perilaku keseharian individu atau 

kelompok sangat tergantung pada “Daya Imajinasi” dimana adalah faktor yang 

mengkaitkan intuisi indrawi dengan pengkategorian pada akal budi. Dari itulah, 

juga termasuk dalam meletakkan pemikiran untuk melakukan inisiatif atas 

pemilihan pada suatu pekerjaan (berkaitan profesi) serta efektifitas dari pola kerja 

mereka, yang asal mula dulunya dimulai dari sisi tradisi manual (dikerjakan 

dengan tenaga manusia), hingga kini sampai pada model tradisi kerja yang lebih 

modern, yaitu memakai alat bantu kerja (memakai mesin agar lebih praktis). 

Kesemuanya itu mempunyai satu alasan, yaitu untuk meringankan bobot 

pekerjaan dari manusia itu sendiri. Situasi tersebutlah yang menjadikan manusia 

                                                           

2
 Bertens, K, “Fenomenologi Eksistensial”, Jakarta, Atmajaya,  2006, hal 17 

3
 Ibid, hal 48 
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kemudian harus memilih tindakan sesuai dengan kemampuan dan keadaanya 

aslinya, yang memang disesuaikan dengan waktu serta kondisi yang sedang 

dialaminya. 

 Suatu realitas sendiri menekankan pada metode yang langsung di pilih 

oleh setiap individu, sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang dilewati. Sudut 

pandang menekankan pada arti penting sebuah perjalanan individu maupun 

kelompok, yang berjalan dengan komposisi step by step hingga berujung pada 

tindakan nyata atau riil.  

Kenyataan itu pula yang menjadikan masyarakat yang berada di Wonosari, 

Lawang, Malang.  banyak memilih untuk menjadi petani teh. Wonosari adalah 

kebun teh yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan BUMN lebih 

tepatnya PTPN XII (PERSERO). Sudah sejak lama kebun ini menjadi komoditi 

penghasil teh, bahkan menjadi komoditi terbaik penghasil teh di Indonesia. Selain 

itu pula, pengelolaan kebun ini juga kemudian menjadi sumber mata pencaharian 

masyarakat sekitar (dalam artian rekrutmen karyawan luar wilayah tidak banyak 

dilakukan, rekrutment bahkan hanya didominasi oleh warga sekitar, hal ini 

disebabkan (a) warga sekitar lebih dekat, (b) tanggung jawab pemerintah untuk 

mendayakan masyarakat sekitar), bahkan sebelum dikuasai atau dikelola oleh 

Negara atau dibawah pengawasan PTPN XII (PERSERO).  

Sisi alam yang memang berada pada ketinggian di kaki gunung Arjuna, 

membuat dataran tinggi itu tumbuh subur dan menjadi tempat yang tepat untuk 

mengelola perkebunan teh. Sesuai dengan konteks fenomenologi yang berusaha 

mendeskripsikan tanpa hukum sebab akibat (kausal) dan lebih mengutamakan sisi 
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pengalaman atau suatu kesadaran yang tampak dalam suatu tindakan rill, maka 

akan lebih memaparkan pada posisi warga yang menjadi karyawan pemetik teh 

dari segi pengalaman.  

Adanya warga yang mau menjadi petani pemetik teh, bukan sekedar 

kebetulan. Hal ini nampak dari keseharian mereka yang memang seolah mengerti 

dan mempunyai seni tersendiri dari sekedar memetik teh
4
. Momentum yang 

menjadikan para pekerja lebih terampil dalam melakukan tahapan sebagai pemetik 

teh. Ketrampilan dalam memetik teh, menjadi bentuk fenomena tersendiri, sebab 

ilmu warisan ini ternyata memang bertahan dan mampu untuk terus 

dipertahankan. Kewajaran atas pengalaman dan kelihaian, serta nilai yang lain ini 

dimiliki oleh para keluarga yang memang tidak sedikit dan hampir seluruhnya 

adalah masyarakat sekitar atau penduduk di Wonosari, Lawang, Malang. 

Banyaknya kesulitan atau gangguan lain yang harus dihadapi selama 

memetik teh adalah ribuan pacet, semacam lintah kecil saat musim hujan; ulat 

matahari yang gatal dan panas yang biasanya ngendon di tanaman teh yang tua; 

serbuan lebah serta ulat kaji yang menjijikkan. Tetapi para wanita pemetik teh ini 

tak surut bekerja, mereka lebih memilih perkebunan teh ketimbang duduk 

termangu di rumah. Inilah etos kerja para wanita pemetik teh, Sosok teladan 

paling alami bagi mereka yang ingin belajar bekerja tuntas.  

Sebagai petani pemetik teh, mereka rata-rata adalah warga atau penduduk 

sekitar kebun Wonosari. Seolah sudah terlatih, merekapun menjadi petani yang 

                                                           

4
 Tehnik pemetikan teh membutuhkan skill yang cukup tinggi.  Ada tehnik-tehnik yang memang 

harus dikuasai oleh para pemetik teh, seperti mengambil (pucuk monjing/siap petik,),  

meninggalkan (burung/induk) , membuang ( cakar ayam, hama, bendera / pucuk tunggal).  
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terampil dalam hal melakukan pekerjaan atau kegiatan petik teh. Hal yang lebih 

menarik dalam kajian fenomenologi di masyarakat ini adalah, pada letak warisan 

keluarga yang memang tak jauh berbeda untuk memilih pekerjaan di wilayah ini. 

Beberapa keluarga memang bahkan menjadikan warisan budaya (yang 

dipengaharui oleh skill, pengetahuan, adat) sebagai profesi.  

Terutama oleh perempuan yang memang memilih, bahkan dipilih untuk 

melakukan kegiatan petik teh
5
. Namun bukan hal yang semata-mata hanya untuk 

mempertahankan sisi murahnya dalam sistem penggajian, tapi hal ini (kegiatan 

petik teh dengan tangan) adalah standart ilmu yang memang menjadi ritme dan 

aturan baku dalam mekanisme kegiatan kerja tersebut. Sebab, kegiatan petik teh 

dengan tangan, diharapkan mampu dan lebih bisa untuk mendapatkan hasil 

pemetikan yang lebih baik tersortir di awal dengan lebih tepat. Layaknya ilmu dan 

didasari dengan pengalaman yang tinggi, pihak pengelola yaitu PTPN XII 

(PERSERO), lebih cenderung memakai tenaga wanita untuk melakukan kegiatan 

ini. Ketrampilan dari para petani wanita ini dinilai lebih baik dari pada kinerja 

laki-laki, dan kemudian ini menjadi pilihan yang memang dipilih sebagai acuan 

kerja dari kegiatan petik teh oleh PTPN XII  (PERSERO) khususnya di kebun teh 

Wonosari.  

Pekerjaan yang sederhana tapi cukup berat. Memetik teh harus memahami 

seluk beluk pertumbuhan tunas teh dan cara memetik yang benar. Teknik petik 

yang salah akan berpengaruh terhadap target produksi setiap bulannya, dan 

                                                           

5
 Pemilihan atas prinsip kerja oleh perusahaan yang menilai dari aspek “daya” serta “cara” kerja, 

bahwasanya perempuan dinilai lebih bisa tekun, hati-hati serta telaten dalam melakukan kegiatan 

pemetikan.  Sehingga dapat menjaga mutu hasil pemetikan serta kwalitas pohon teh sebelum dan 

setelah pemetikan dari daun teh 
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perusahaan tidak mau akan hal itu bila terjadi. Ambil contoh, area perkebunan 

seluas 500 hektar, siklus petiknya rata-rata sepuluh hari sekali. Artinya, setiap hari 

area lahan yang harus dipetik seluas 50 hektar. Target petik seluas itu harus 

tercapai, jika tidak, risikonya pucuk teh mekar atau menjadi tua, dan kualitas 

turun. Jika ditunda, wanita pemetik ini harus siap lembur. Biasanya pekerja yang 

sederhana ini tampaknya harus berhadapan dengan deadline. Para pemetik teh ini 

harus bekerja tuntas, dan darisini kita dapat menilai mereka sama dengan pekerja 

kantoran, bahwa deadline itu ternyata bukan cuma milik mereka yang bekerja di 

kantor berAC. Tanggung jawab serta kepekaan dalam bekerja, benar-benar 

mereka junjung sebagai prinsip kerja yang tinggi. 

Tampak sekali bahwa dalam tindakan perempuan serta tindak – tanduknya 

juga menjadi faktor penting dari pada kegiatan petik teh. Perempuan yang 

memiliki kecenderungan lemah lembut, lebih teliti, serta lebih suka hidup dalam 

keteraturan, manjadikan nilai lebih dari sekedar kegiatan memetik teh. Perempuan 

adalah individu yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai second leadher 

didalam rumah tangga, dan diperbolehkan untuk bekerja (atau berprofesi dalam 

hal ini), Namun mereka juga diharapkan tetap untuk memperhitungkan masalah 

kekeluargaan. Jadi dengan kata lain, mereka diperbolehkan untuk memilih 

pekerjaan mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan kesukaan mereka 

sendiri. Untuk itulah kemudian para wanita yang memang sudah ada bakat 

sebagai pemetik (skill) , ternyata lebih suka untuk melakukan pekerjaan sebagai 

pemetik teh. Dari situlah bahwa pilihan (preferensi) perempuan di sekitar kebun 
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teh wonosari, menjadi tanaga buruh petik teh adalah bukan semata-mata tanpa 

alasan.  

Sebagai pemetik teh, kegiatan petik memang merupakan kegiatan yang 

membutuhkan skill, banyak hal yang harus dipatuhi sebagai aturannya. Pemetikan 

yang dilakukan dengan metode serabutan, akan membuat tanaman menjadi rusak, 

belum lagi hasil pemetikan jelek. Pengalaman yang memang tercipta dengan 

sedemikian rupa dari penduduk setempat, hingga bisa memahami rangkaian 

pemetikan teh dan merawat tanpa harus mengetahui teori atau kajian ilmu tertentu 

dan sepihak. Bagaimana tidak? Ilmu warisan atau turun temurun yang kemudian 

melibatkan 3 generasi (nenek, ibu dan anak) ternyata masih ada. Semua terkesan 

biasa, tanpa mempengaruhi lajur kehidupan sekitarnya. Hal inilah yang kemudian 

menjadi terkesan untuk tidak pernah ditampakkan, padahal dalam konstruk 

fenomenologi eksistensialis, suatu hal yang nampak harus lebih diajabarkan, dan 

itu tanpa terpengaruh oleh suatu kejadian lain, dengan kata lain haruslah murni 

kejadian tersebut saja.  

Diskursus tentang Fenomenologi sudah banyak di pakai sebagai study 

terapan, yang mana memang dimungkinkan lebih mudah dan cocok untuk melihat 

realitas dengan jalan history dan pendekatan langsung yang bersifat empiris serta 

lebih tepat. Hal ini dikarenakan Fenomenologi dianggab sebagai cara tepat untuk 

mengungkapkan realitas murni berparadigma kualitatif. Meskipun sebelumnya 

banyak memakai kerangka filsafat terkuat dari Hussrel, namun dengan jasa Alfred 

Schutz lah Fenomenologi dapat dibawa pada ranah ilmu sosial yang lebih praktis 
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dan ilmiah
6
. Akan tetapi pula, karena konsep Husserl yang banyak dipengaruhi 

oleh Franz Brentano, Husserl akhirnya bisa memasukkan filsafat sebagai ilmu 

yang rigoris
7
, sebagaimana kemudian filsafat menjadi rangkaian yang terdiri atas 

deskripsi dan bukan penjelasan atas suatu kausal.  

Fenomenologi berasal dari kata Yunani phanomai yang berarti 

“menampak”, yang dalam kerangka itu kemudian Fenomenologi biasa di 

definisikan phainomenon (tentang apa yang tampak) dan logos (ilmu 

pengetahuan). Menurut The Oxford English Dictionary
8
 yang dimaksud 

Fenomenologi adalah (a) the science of phenomena as distinct from being 

(ontology) dan (b) division of any science which describes and classifies its 

phenomena Jadi, fenomenologi mempelajari suatu yang tampak atau apa yang 

menampakkan diri.  

Menurut Edmund Husserl “fenomen” merupakan realitas sendiri yang 

tampak (menampak), tidak ada selubung yang kemudian memisahkan realitas dari 

kita., dan akhirnya realitas itu sendirilah yang tampak bagi kita. Kesadaran 

menurut kodratnya mengarah pada realitas. Kesadaran selalu berarti kesadaran 

akan sesuatu. Kesadaran menurut kodratnya bersifat intensionalitas
9
, dan justru 

karena itulah maka kesadaran ditandai oleh intensionalitas, yang kemudian  

membuat “fenomen” harus dimengerti sebagai sesuatu hal yang menampakkan 

diri. 

                                                           

6
 Kuswarno, Engkus, “Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian)”,  Widya 

Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 1 
7
 Rigoris disini artinya bebas dari Presuposisi (perkiraan) yang mendahului pengalaman kongkrit. 

8
 http://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html. 

9
 Lebih menekankan adanya kegiatan yang sungguh-sungguh, bermutu dan terarah. 
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Fenomenologi yang berpatokan pada pandangan Kant, menjadi lebih 

empiris dan tidak lagi menjadi suatu bagian atas ide semata. Menurut Husserl 

sendiri, dunia adalah “apa yang secara universal dan pasif, serta sudah terdapat 

sebelumnya mendahului setiap aktivitas putusan” dan “satu-satunya dasar 

kepercayaan dimana bertumpu pada setiap pengalaman mengenai obyek-obyek 

khusus”. Terkait dengan kehidupan dari individu, mereka menjalankan 

berdasarkan rasionalitas dan kemampuannya, yang itu terlahir dari 

pembelajarannya akan keadaan disekitarnya.  

Sama seperti Hegel, dalam karya emasnya “Fenomenologi Roh”, Hegel 

juga mengupayakan adanya Fenomenologi yang lebih implisit dan bersifat 

eksistensialis. Hegel memberikan arti penting dengan memberikan metode 

pemisahan sudut pandang Fenomenologi, dia memberikan pengertian dengan 

memisahkan antara Fenomenologi akal (rasio) dan Fenomenologi sejarah 

(history). Dalam Fenomenologi akal yang dia jelaskan, Hegel mengartikan 

individu dalam bertindak dipengarui oleh tingkat keilmuan yang dia pelajari, dan 

dalam Fenomenologi sejarah, individu dinggab sebelum bertindak dia dipengarui 

oleh sejarah atau pengalaman yang telah dilaluinya.  

Bagi Hegel, dua aspek terpenting itulah yang kemudian memberikan 

alasan individu untuk bergerak dan melakukan sesuatu dalam kehidupannya. Sisi 

rasio yang juga terbentuk dari pendidikannya, kemudian dipadukan dengan 

kondisi  pengalaman beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Disitulah perilaku akan 

individu atau kelompok menjadi kegiatan yang kompleks,  dan dalam term 

Fenomenologi eksistensialis berusaha menerangkan situasi akan kegiatan tersebut. 
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Kajian fenomena inilah yang kemudian di angkat menjadi bahan penelitian 

dengan judul “Preferensi Perempuan sebagai Buruh Pemetik Teh (Study 

Fenomenologi Kalangan Buruh PTPN XII (PERSERO) di Kebun Teh 

Wonosari, Malang)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Penulis memberikan penjabaran atas permasalahan yang ada dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang kehidupan sosial dan ekonomi dari buruh 

pemetik teh? 

2. Mengapa para perempuan bisa mempunyai preferensi sebagai buruh 

pemetik teh? 

 

C. TUJUAN 

1. Dapat mengetahui latar belakang kehidupan sehari-hari beserta latar 

sosial dan ekonomi dari buruh petik teh 

2. Mengetahui alasan dan motivasi perempuan yang mempunyai 

preferensi menjadi pemetik teh. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Penelitian dan hasil dari Skripsi ini diharapkan mampu memberikan suatu 

pandangan, referensi serta perbaikan dalam pengembangan khasanah keilmuan, 

terutama di Universitas Muhammadiyah sendiri 
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a. Secara teoritis adalah sebagai salah satu kajian dari sebuah ilmu 

Fenomenologi. Adapun hal tersebut adalah bisa dipakai sebagai bahan 

referensi dan alat kaji dari salah satu gejala sosial yang ada. Secara 

keilmuan dapat dipergunakan untuk memperkaya khasanah atas 

pembahasan dari fenomena yang ada. Untuk itu bisa dijadikan referensi 

khusus dan atau mejadi arahan atas suatu metode penelitian sosial oleh 

seluruh civitas akademika yang mempelajari ilmu sosial, khususnya 

mahasiswa Sosiologi UMM yang berkonsentrasi Industri. 

b. Secara praktis penelitian ini bisa dijadikan gambaran dari kehidupan 

pekerja petik teh sehari-hari, yang kemudian dapat dipergunakan menjadi 

salah satu referensi untuk membuat arahan kebijakan dalam 

pengembangan dunia industri.  

 

E. DEFINISI KONSEP 

Definisi konsep merupakan batasan atas istilah yang akan diangkat dalam 

penelitian. Secara umum definisi konsep adalah penegasan atas setiap pengertian 

dari konsep yang akan diteliti. Penjelasannya mengenai istilah yang dipandang 

masih belum operasional
10

. Terkait dengan penelitian skripsi kali ini, adapun 

wilayah definitif konsepnya adalah sebagai berikut: 

1) Preferensi 

Menurut arti kata dari kamus bahasa ilmiah, preferensi berati 

pilihan, atau keadaan yang lebih disukai. Preferensi sendiri biasanya tidak 

                                                           

10
 Faisal,Sanapiah, “Format-Format Penelitian Social”,Jakarta,Rajawali Pers,2007, hal 107 
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lahir dengan begitu saja, yang terlebih kemudian dapat dilakukan oleh 

individu tersebut, sebab biasanya preferensi mempunyai pijakan atau latar 

belakang, yang kemudian baru menjadi suatu keputusan. Weber sendiri 

menjelaskan dan membedakan 4 type yang mendasari suatu tindakan, 

yaitu tindakan rasional tujuan, tindakan rasional nilai, tindakan rasional 

tradisional, dan tindakan rasional afektif
11

. Dengan begitu, dapat 

dipastikan bahwasanya preferensi setiap individu sangat dipengaharui oleh 

latar belakang rasio (tingkat keilmuan, pendidikan), kultur budaya / 

kepastian etik (adat istiadat, kekeluargaan), emosional, dan  pengalaman 

yang pernah dilalui.  

Untuk itu memang menurut Cambell
12

 dalam menemukan aspek-

aspek ini, maka interpretasi atas makna – makna tidak dapat dipisahkan 

dari observasi empiris tentang perilaku manusia, disamping menerapkan 

prosedur verifikasi ilmiah dan logika penjelasan historis. Pada kondisi ini 

memang diharapkan mampu memberikan hasil latar akan kondisi 

sebenarnya untuk kemudian dapat dijadikan analisis, sebagai pandangan 

akan pilihan atas tindakan yang mereka pilih. Pengkategorian ini akan 

mengarahkan pada identitas yang khusus seperti mengacu pada penjelasan 

Berger bahwa sebuah typication dapat menjelaskan konsrtuksi sosial dari 

sebuah tindakan yang habitual (berdasarkan kebiasaan)
13

  

                                                           

11
 Hidayat, Rahmat, “Ilmu Seksis (Feminisme dan Perlawanan terhadap Teori Sosial Maskulin)”, 

Yogyakarta, Jendela,  2004, hal 60 
12

 Ibid 
13

 Kuswarno, Engkus, “Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian)”,  Widya 

Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 167 
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2) Perempuan 

Kata perempuan dalam bahasa anti ”androgini
14

”, mengacu pada 

kata ”female” yang secara literal diterjemahkan menjadi ”betina”
15

. Sosok 

Perempuan sendiri dalam kacamata keseharian dapat kita artikan sebagai 

seorang yang mempunyai organ reproduksi, dan biasa kita panggil dengan 

sebutan ”Ibu”, ”Mbak”,”nenek”, ”eyang”. Karakternya menurut F. Tonnies 

yang membagi dalam tipikal masyarakat, memasukkan perempuan yang 

bersifat lemah lembut, cenderung sabar, kedalam masyarakat type 

Gemeinscaft
16

. Namun dalam keadaan sekarang yang menuntun pada 

rasionalitas, gerakan feminins mulai mengartikan lain, bahwa perempuan 

adalah tipikal yang sama dengan laki-laki dalam konteks kemanusian di 

ruang sosial atau publik.  

Batasan perempuan sebagai mahluk reproduksi (biologis), bersifat 

lemah lembut, dan berperawakan lemah gemulai, kini lebih dikembangkan 

pada sisi kesetaraan humanism di wilayah publik atau banyak dikaji lewat 

”gender”
17

. Perempuan mempercayai bahwa adalah mempunyai sisi 

                                                           

14
 “Androgni” adalah konsep lama, menurut Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas 

adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang sama dalam karakter 

maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan. Istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa 

Yunani yaitu ανήρ (anér, yang berarti laki-laki) dan γυνή (guné, yang berarti perempuan) yang 

dapat merujuk kepada salah satu dari dua konsep terkait tentang gender. Lebih mudahnya 

androgini adalah suatu posisi yang menyatu antara laki-laki dan perempuan (banci,wandu,waria) 
15

 Putnam Tong, Rosemarie,”Femininst Thought”, Yogyakarta, Jalasutra, 2006,hal 5 
16

 Bachtiar,Wardi,“Sosiologi Klasik”,Bandung,ROSDA,2006, hal 83 
17

 Gender adalah interpretasi mental dan cultural terhadap perbedan kelamin yakni laki-laki dan 

perempuan”. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap 

tepat bagi laki-laki dan perempuan . (Sumiarni, Endang,”Jender dan Feminisme”,Wonderful 

Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hal 1), menurut Lindsey adalah segala hal yang 

menganggab semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau 

perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (Umar, Nasaruddin, “Argument Kesetaraan 

Jender Perspektif Al Qur’an”, Jakarta, Paramadina, 1999, hal 2) 
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rasionalitas yang sama dan mempunyai hak untuk dihormati oleh laki-laki, 

serta mendapat keleluasaan untuk menggunakan skill dan pengetahuan 

yang dipunyainya. Jadi intinya adalah perempuan adalah sosok yang 

sederhana, namun tetap harus diperhitungkan potensi serta kiprahnya di 

mata realitas sosial. 

3) Buruh Pemetik Teh 

Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga 

dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik 

secara Jasmani maupun Rohani
18

. Sedangkan kelas sosial pekerja sendiri 

terbagi atas 2 klasifikasi besar
19

, yaitu “Buruh Professional” atau biasa 

disebut buruh Kerah Putih, yang memang cenderung menggunakan tenaga 

otak dalam bekerja, dan satunya lagi adalah “Buruh Kasar” atau Kerah 

Biru yang pada dasarnya menggunakan ketrampilannya untuk bekerja.    

Di perkebunan teh
20

 Wonosari, “Buruh Petik Teh” disebut 

“Karyawan Petik Teh”, tugasnya adalah memetik daun pucuk dari 

tumbuhan teh yang kemudian akan diproduksi sebagai minuman teh. Kata 

karyawan sendiri memang digunakan untuk penghormatan atau 

memperhalus kosakata yang terkait penggambaran pekerja petik teh. 

Sebenarnya tindakan ini disesuaikan dengan upaya dari pemerintahan 

                                                           

18
 ibid 

19
 B. Horton,Paul, Chester L.Hunt, “SOSIOLOGI (jilid 2)”, Jakarta, Erlangga, 2005, hal 16 

20
 Teh adalah minuman yang mengandung kafein, sebuah infusi yang dibuat dengan cara 

menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis 

dengan air panas. Teh yang berasal dari tanaman teh dibagi menjadi 4 kelompok: teh hitam, teh 

oolong, teh hijau, dan teh putih (http://id.wikipedia.org/wiki/teh diakses pada tanggal 20 

November 2009) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
http://id.wikipedia.org/wiki/Kafein
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Infusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daun
http://id.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh_hitam
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh_oolong
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh_oolong
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh_oolong
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh_hijau
http://id.wikipedia.org/wiki/Teh_putih
http://id.wikipedia.org/wiki/teh


15 

 

Orde Baru tentang Budaya positivism yang dijalankan seiring dengan 

sisitem pemerintahanya, yang bertujuan untuk kesinambungan dan 

meninggalkan kata secara sarkasme, yang juga ditakutkan malah 

menambah potensi konflik, sebagai  akibat strata social yang lebih kental. 

 

F. METODE PENELITIAN 

Subyek penelitian adalah Karyawan pemetik teh perempuan di Kebun Teh 

di Wonosari, Malang. Subyek yang dipilih secara purposif berdasarkan aktifitas 

mereka dan kesediaan mereka untuk mengeksplorasi serta mengartikulasikan 

pengalaman mereka secara sadar, seperti kata Cresweel: ”in phenomenological 

study, the participants may be located a single site, although they need not be. 

Most important, they must be individuals who experianced the phenomenon being 

explored and articulate their conscious experince”
21

. Disisi pentingnya, dan 

menjadi pedoman awal, fenomenologi tidak menggunakan hipotesis dalam 

prosesnya, walaupun fenomenologi bisa dan dapat menghasilkan sebuah hipotesis. 

Jadi, pada praktiknya, fenomenologi akan lebih cenderung pada observasi, 

wawancara mendalam (kualitatif), dan analisis dokumen dengan metode 

hermeneutik
22

.  

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai dalam fenomenologi adalah 

penelitian deskriptif
23

. Hal ini juga sesuai dengan metode deskriptif umumnya, 

yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena 

                                                           

21
 Kuswarno, Engkus, “Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian)”,  Widya 

Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 124 
22

 ibid, hal 36 
23

 Ibid, hal 37 
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atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti
24

. Pada metode dan Penulisan, 

penulis menggunakan metode kualitatif seperti yang dipakai oleh Fenomenologi 

umumnya
25

, yaitu metode dengan cara menjabarkan atau menguraikan data 

maupun keterangan informasi secara umum.  

Untuk menunjang kevaliditas data dan mempertajam pengembangan 

analisa fenomenologi, namun karena adanya ragam metode penelitian 

fenomenologi, maka peneliti membatasi dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data sesuai dengan cara Marshall dan Rossman
26

, sebagai berikut: 

 

1. Partisipasi peneliti di lapangan 

Pada tahapan ini, sebagai tahapan yang awal namun sangat penting. 

Sebagai langkah awal atau biasa disebut juga dengan pre-fieldwork, peneliti dalam 

hal ini memilih situs dan dan melakukan kontak dengan subyek (person) yang 

tinggal dan berada pada lokasi penelitian. Kemudian, secara purposif peneliti 

melakukan penggalian typification
27

 atau representasi mental dari para subyek 

yang diteliti. Itu artinya dalam hal ini peneliti harus bisa diterima oleh komunitas 

ini. 

                                                           

24 Faisal,Sanapiah, “Format-Format Penelitian Social”,Jakarta,Rajawali Pers,2007, hal 20 
25

 Kuswarno, Engkus, “Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian)”,  Widya 

Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 65 
26

 Ibid, hal 64 
27

 Dalam term fenomenologi, dunia manusia disebut dengan typification atau representasi mental 

dari tindakan para aktor dan tipifikasi ini menjadi habitual dalam peran resiprokal, yang kemudian 

diterjemahkan oleh para aktor menjadi tindakan keseharian di dalam relasi diantara mereka.  
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Pada tahap ini, peneliti juga melakukan bracketing of exixtence 

(menyimpan kejadian sebenarnya secara rapat), istilah ini lebih dikenal dengan 

”the epoche”
28

. Artinya, peneliti akan meletakkan semua bias, prasangka, teori, 

termasuk common sense yang berkaitan dengan fenomena yang berkaitan dengan 

karyawan pemetik teh di Wonosari. Fenomena diungkap dengan natural yang 

tujuannya adalah dapat mengungkap apa yang tersembunyi di dalam sedimen-

sedimen pengetahuannya.    

Pada saat seperti ini, dilakukan reduksi terhadap temuan ke dalam kata-

kata yang sederhana dari subyek yang sedang melakukan interaksi sosial dengan 

teman-temannya, rekan kerja, bahkan kontak yang lebih luas.  

 

2. Observasi/ pengamatan langsung 

Tahapan yang kedua dan sudah masuk dalam kerangka inti, yang juga bisa 

disebut dengan tahapan in the field. Observasi adalah bentuk teknik pengamatan 

dengan menggunakan indera terhadap gejala atau kejadian yang di tangkap pada 

suatu waktu.  

Langkah awalnya adalah dengan mencari struktur ”fisik” berupa gambaran 

peristiwa/kejadian di satu ruang dan waktu, termasuk karakteristiknya, artinya 

pengalaman subyek akan dilihat atau diamati dari sudut ”dimana kejadiannya” 

dan ”kapan terjadinya”. Termasuk pada kapasitas ini sesuai dengan habitus 

kehidupan sehari-hari mereka, seperti mencari nafkah, dimana dan kapan.  

                                                           

28
 Istilah ini digunakan oleh Husserl yang mengartikan term bebas dari prasangka atas suatu obyek. 
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Berikutnya, langkah kedua dari observasi adalah menggambarkan makna 

dari struktur yang diperoleh pada langkah pertama tadi, mencakup tema, motif, 

citra dan paling pentingnya adalah bagaimana perasaan / emosi komunitas ini 

pada saat melakukan pekerjaannya. Pengamatan langsung yang dimaksudkan oleh 

peneliti diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat tentang obyek yang 

akan diteliti, sehingga dapat memahami permasalahan dari gejala sosial yang 

terjadi.  

Peneliti akan menggunakan teknik observasi aktif, yakni peneliti lebih 

menonjol sebagai pengamat sekaligus pelaku didalam situasi sosial itu. Di 

partisispasi ini, peneliti juga akan melakukan kegiatan petik teh, yang 

dimungkinkan agar bisa lebih menjelaskan detail kerja (kemudahan dan kesulitan) 

petik teh.  

 

3. Wawancara 

Metode berikutnya adalah wawancara atau inteviewing. Ada dua tahap di 

dalam metode ini. 

A. Interviw berupa dialog. Pada sesi dialog inilah yang mampu 

menggambarkan esensi dari fenomena yang sedang diamati, sebab 

diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalaminya 

secara langsung). Kegiatan wawancara dilakukan dalam suasana informal 
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dan terbuka, namun peneliti tetap memegang kendali percakapan sesuai 

dengan topik atau permasalahan yang dibahas
29

.  

Wawancara adalah teknik dimana peneliti melakukan kegiatan 

tanya jawab dengan orang-orang yang terlibat dalam obyek penelitian. 

Dalam hal ini ada dua pihak, yang pertama adalah pihak pewawancara 

(interviewer) dan yang berikutnya adalah pihak yang diwawancarai 

(interviewee), dengan cara begitu peneliti diharapkan bisa mendapatkan 

keterangan yang relevan dengan masalah yang terjadi. (Faisal, 1990: 62). 

Menjadi catatan pentingnya, peneliti tidak akan melakukan pemaksaan 

pada interviewee, jadi peneliti akan menghentikan sewaktu-waktu dan 

meneruskan jika kondisi sudah cukup memungkinkan kembali untuk 

wawancara. 

B. Intensionalitas (ide merujuk pada obyek / not marking) yang bisa dilihat 

dari tiga aktivitas subyek yaitu (a) mengingat (remembering) bagaimana 

peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan kehidupan mereka, (b) 

menyerap (perceiving) pengetahuan tentang bagaimana mereka 

bertransaksi, berinteraksi dan melakukan jaringan kerja, termasuk norma 

resiprokal yang berlaku di komunitas ini (c) menghendaki (desiring), 

peneliti mendengarkan pengalaman subyek, bagaiman ingatan-ingatanya, 

mimpi-mimpinya,”kecemasan-kecemasan”,”kegembiraan”, atau bahkan 

mungkin ”ketidakpastiannya” ketika menghadapi fenomena yang diteliti 

(dalam hal ini pemetik teh). Dari sinilah akan terlihat melalui ungkapan-

                                                           

29
 Kuswarno, Engkus, “Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian)”,  Widya 

Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 67 
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ungkapan dari mereka sendiri, tentang gambaran sedimen penting sesuai 

pengetahuan yang mereka miliki berkaitan dengan obyek penelitian.   

 

4. Telaah Dokumentasi 

Proses ini dilakukan untuk validitas data atas sumber- sumber yang telah 

ada, berupa tulisan maupun data terkait fokus penelitian. Oleh Winarto 

Surachmad (1984:123) mengartikan bahwa metode dokumentasi adalah metode 

yang dapat dipakai untuk historis riset yang ditujukan untuk penguraian dan 

penjelasan apa yang telah lalu ada melalui sumber dokumen. Peneliti melakukan 

kegiatan studi dokumentasi untuk mendapatkan data-data penunjang yang dapat 

digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis. Data yang diperoleh bisa 

dari tulisan jurnal, karya ilmiah ataupun hasil diskusi dosen dengan mahasiswa, 

senyampang itu masih terpaut dengan penelitian dan merupakan rujukan yang 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Sedangkan tematik yang dapat dijadikan dokument tambahan analisis 

adalah penelitian seputar (1) motivasi perempuan dalam bekerja, hingga pada 

tingkat pekerjaan yang dipilih oleh perempuan, serta penelitian yang membahas 

tentang (2) study kasus fenomenologi yang akan dijadikan sebagai pembanding 

dari penelitian ini. 

Fenomenologi adalah tinjauan riil dari kasus, yang didasari oleh 

pengamatan atau tinjauan langsung terhadap obyek masalah/ yang diamati. 

Dimana secara pasti data ini adalah diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu 
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Karyawan petik teh dari pihak perusahaan PTPN XII (Persero) tepatnya yang 

berada di kawasan Kebun teh Wonosari, Malang.  

Adapun kemudian Cooper (1989)
30

, membedaan data melalui 2 sisi, yaitu 

data tehnik dan non tehnik, yang terdiri dari: 

1. Data teknik, yakni data yang mencakup  

a. Kepekaan teoritis (theoritical sensitivity), adalah menangkap 

konsep dan hubungan antar data, tujuannya untuk mempelajari 

bagaimana mendekati dan menginterpretasikan data. 

b. Data sekunder, menyediakan informasi yang berguna. Contohnya 

catatan lapangan yang berisi bahan-bahan penunjang yang relevan 

dengan kejadian, tindakan, dan cara pandang informan, dalam 

situasi ini sifatnya hanya sebagai memperkaya sudut pandang 

c. Pertanyaan-pertanyaan penelitian 

d. Teori yang relevan dengan masalah penelitian 

e. Validitas pelengkap untuk keakuratan data 

2. Data non teknik (disebut juga data utama), seperti telaah sejarah dan 

biografi, telaah surat, buku harian, laporan, rekaman video dan koran. Pada 

posisi tahap ini peneliti juga akan memakai tahap ”focus group” (jika 

diperlukan), yang mana kelompok ini akan dibentuk dengan melibatkan 

beberapa anggota komunitas (karyawan pemetik teh), yang bertujuan 

mendiskusikan topik yang berkaitan dengan tema yang kita teliti. 

 

                                                           

30
 Kuswarno, Engkus, “Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian)”,  Widya 

Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 63 
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G. LOKASI PENELITIAN 

 Sesuai dengan kondisi permasalahan dan penerapan atas alat teori 

yang dipakai, maka dipilih kebun Teh wonosari sebagai lokasi penelitian. 

Kondisi iklim masyarakat setempat yang kemudian menjadikan budidaya 

kebun teh sebagai komoditi ekonomi dan kemudian secara langsung pula 

di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara XII (Persero), serta 

fenomena pekerja pemetik teh yang terampil, menjadikan sisi fenomena 

tersendiri untuk dikaji.  

  

H. TEHNIK ANALISA DATA 

a) Tahapan-tahapan kegiatan dalam penelitian (jadwal penelitian) 

Penelitian dilakukan dengan waktu dan tahapan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan semata-

mata agar penelitian tidak terkesan buru-buru, ataupun malah 

berlebihan. Standarisasi waktu juga berkenaan dengan waktu 

pembuatan laporan skripsi, untuk itu batasan waktu adalah selama 

minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan. Namun, senyampang data 

serta gambaran sudah memenuhi kriteria atas fenomenologi, dan 

dinilai cukup komperhensif dalam hasilnya, maka kendati di 

pertengahan waktupun, penelitian bisa saja dihentikan dan sudah bisa 

dikatakan selesai. 

b) Tingkatan pengumpulan data 
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Menurut Creswell, John W
31

 jumlah informan dalam penelitian 

fenomenologi (yang pada penelitian positivistik disebut dengan 

pengambilan sampel), tidak ditentukan. Faktor terpenting adalah 

”memilih informan”, sebab dari sinilah diharapkan dapat 

menggambarkan makna dari fenomena/ peristiwa secara detail. 

Biasanya jumlah informan dalam penelitian fenomenologi sampai 10 

orang sudah dirasa cukup dalam menggambarkan situasi sebenarnya. 

c) Kebutuhan perorangan 

Kebutuhan perorangan adalah situasi dimana peneliti akan 

melakukan analisis atau penggalian data berdasarkan perorangan. 

Pencarian informasi ini berlaku juga untuk mengetahui tanggapan 

orang lain terhadap pihak subyek penelitian, terkait kehidupan dan cara 

interaksinya, yang dirasa kurang dapat dikuak sendiri oleh peneliti.  

Secara umum, terkait  penelitian data perorangan ini  kemudian akan 

dijadikan sebagai data tambahan dan penguatan dari penelitian.  

d) Kebutuhan sumber data yang lain 

Serangkaian data penelitian sebelumnya hingga yang terbaru 

adalah berupa penguatan, yang memang saling melengkapi suatu 

analisa atas semua gejala yang ada di dalam masyarakat. Begitupun 

dengan penelitian ini, suguhan data utama yang memang terdapat dan 

ditemukan dalam perusahaan PTPN XII (PERSERO),  juga akan di 

tambah dengan data dari dokument lainnya, sehingga diharapkan 

                                                           

31
 Kuswarno, Engkus, “Fenomenologi (Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian)”,  Widya 

Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 62 
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mampu lebih bisa melengkapi bahkan lebih bisa memenuhi standart 

dari laporan hasil penelitian, yang dalam hal ini dalah Skripsi. 

e) Pengolahan data  

Setelah diperoleh pengetahuan dari sumber yang ada dan bisa 

menggambarkan situasi sebenarnya, maka kemudian dilakukan coding 

atau catagorizing terhadap :  

1. Tema fenomena yang diteliti (dalam hal ini preferensi wanita 

menjadi karyawan pemetik teh di Wonosari). 

2. Ekspresi berbahasa (apa saja yang mereka cetuskan, dalam 

bentuk ungkapan-ungkapan) 

3. Mendefinisikan narasi yang terkumpul 

4. Menformulasikan hipotesa 

f) Findings
32

  

Pada tahapan finishing atau penutup peneliti melakukan 

describing, analizing, dan theorizing dengan memposisikan temuan 

yang telah ada antara teori dengan realitas. Disinilah peneliti akan 

memulai reflexivity
33

.  

Secara lebih jelas describing adalah tahapan dimana data-data 

yang telah dikelompokkan (coding and catagorizing) digambarkan 

                                                           

32
 Tehnik ini ditemukan pada tulisan sebelumnya oleh Vina Salvina, dalam  bentuk penyampaian 

secara tertulis untuk mahasiswa ACICIS-FISIP UMM. 
33

 Reflexivity yaitu membingkai sebuah bentuk pengetahuan, dengan instrument utama untuk 

keperluan deskripsi dengan cara sensitive murni dari pengalaman-pengalaman subyek penelitian, 

dan yang hal tersebut mampu mengkonstruk sejumlah perwujudan karakteristik pengetahuan 

manusia. Lihat Simon. J. Charleswoth, “A Phenomenology of Working Class, Cambridge 

University Press,2000,hal 73.   
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secara mendalam (thick description) sebagai typified meaning. Artinya 

dibuat deskripsi berkaitan dengan pengkategorian tema-tema realitas 

yang diteliti. Sedangkan analizing sendiri adalah tahapan dimana 

peneliti sekaligus melakukan bridging dan reflexivity, yang berarti 

disni peneliti memposisikan temuan yang ada dan kemudian 

mengkomparasikan / mensinkronkan dengan teori yang relevan.   

 

I. NILAI DAN LOGIKA DARI PENELITIAN. 

Adapun penilitian ini adalah suatu yang hal terkait fenomena 

masyarakat, yang dididalamnya ada suatu komunitas (pemetik teh di 

Wonosari). Hubungan yang terjalin dari suatu kekerabatan pada 

masyarakat disekitar kebun teh, mampu mempengarui sisi pilihan dalam 

pekerjaan ( work preferens). Seperti yang telah disinggung pada latar 

belakang, pilihan yang tidak banyak menggunakan rasio sebagai alat 

utama dalam penentuan dimensi kerja. Nilai adat, kebiasaan, yang semua 

berkaitan dengan intersubyektivitas, menjadikan masyarakat setempat, 

khususnya perempuan memilih pekerjaan tersebut. Adapun hal menarik 

lainnya adalah pada komposisi kekeluargaan, ternyata pilihan sebagai 

pemetik teh adalah pilihan keluarga (nenek, ibu, anak, saudara, suami).  

Kesemuanya mempunyai relativitas sendiri dalam menata 

kehidupan, akan tetapi dalam menentukan pilihan kerja, mereka mampu 

menyamakan. Untuk itulah dalam penelitian ini, peneliti ingin menemukan 

dan akhirnya dapat menjelaskan keadaan sebenarnya, berupa alasan-



26 

 

alasan, dorongan, serta motivasi apa yang menjadi akar dari suatu pilihan 

kerja, khususnya kaum perempuan setempat. Hingga dalam term 

fenomenologi, kesadaran untuk melakukan sesuatu atas dasar nilai sosial, 

yang kemudian menjadi mereduksi tatanan nilai-nilai yang baru, juga tidak 

mampu merubah dengan cepat pilihan tersebut.  

Untuk itulah kajian ini akan semakin menarik dengan analisis 

fenomenologi, yang berusaha mengungkap realitas sebenarnya dan jauh 

dari sekedar anggapan atau claim atas realitas. Dari sini akan nampak 

suatu cerminan akan kuatnya identitas sosial, dan itu berlangsung sejak 

lama.  

 


