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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perempuan adalah makhluk ciptaan tuhan yang diciptakan dengan 

beragam keunikan yang dimiliki. Banyaknya isu tentang perempuan 

menyebabkan makhluk satu ini menjadi menarik untuk dikaji, sehingga muncul 

beberapa kajian salah satunya adalah feminisme yang sangat konsen terhadap 

perempuan. Kajian feminisme muncul akibat bentuk dari kritik yang terjadi pada 

fenomena sejarah kelam perempuan di masa lalu. Perempuan selalu diidentikkan 

dengan the second class. 

Zaman dahulu, perempuan memegang peran penting dalam hal meramu. 

Setelah para laki-laki berburu dan mendapat binatang, maka selanjutnya 

pemegang peran dalam hal memasak adalah perempuan, padahal jika perempuan 

hanya diberi peran memasak maka ia akan selalu berada di dalam rumah, dan ia 

tidak akan bisa mengetahui tentang perkembangan dunia luar. Hal ini berbeda 

dengan laki-laki, ketika laki-laki berburu dengan cara keluar rumah dan mencari 

hewan maka secara tidak langsung mereka akan menemukan berbagai 

pengetahuan baru tentang dunia luar. Pembagian kerja ini sudah ada sejak dahulu 

kala, yang menyebabkan para perempuan menjadi tertinggal dibelakang laki-laki. 

Ternyata hal tersebut menjadi warisan bagi anak cucu, bahwa pembagian kerja 

bagi perempuan dan laki-laki harus selalu ada sampai sekarang. 

Kajian tentang ketidakadilan gender muncul sebagai jawaban bahwa 

adanya sistem pembagian kerja yang tidak adil bagi perempuan dan laki-laki 
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dapat mengganggu berjalannya sistem sosial. Dampak yang diakibatkan dari 

ketidakadilan gender tersebut banyak sekali, bahkan bisa mengakibatkan 

kerugian yang dialami oleh salah satu dari 2 sex yang berbedatersebut. Budaya 

patriarki yang mengakar menyebabkan perempuan dianggap tidak memiliki 

sebuah esensi, padahal sejatinya perempuan adalah guru pertama yang 

mengajarkan segala sesuatu pada anak-anaknya.  

“Perempuan adalah tiang negara, apabila dalam suatu negara 

perempuannya rusak, maka hancurlah negara tersebut”, kalimat indah dari Bapak 

Soekarno presiden RI pertama ini menitipkan sebuah pesan bagi seluruh 

masyarakat, bahwa sebenarnya pemegang peran penting dalam suatu negara 

adalah perempuan. Perempuan bisa berperan menjadi guru, perempuan bisa 

berperan menjadi ibu, perempuan juga bisa berperan menjadi istri dalam sebuah 

rumah tangga, namun hal tersebut tidak akan bisa berjalan lancar jika tidak ada 

kerjasama yang baik antara perempuan dengan laki-laki. Kerjasama yang baik 

akan tercipta ketika kedua pihak saling mendukung dan memberi kepercayaan 

antar masing-masing pihak.  

Kerjasama yang diciptakan oleh perempuan dan laki-laki tidaklah hanya 

berlaku dalam sektor domestik (rumah tangga) saja, namun dalam sektor publik 

juga perempuan dan laki-laki harus saling bekerjasama, tidak boleh ada yang 

hanya mengambil keuntungan dari salah satu pihak. Contoh dari hal tersebut 

adalah ketika perempuan bekerja, perempuan harus mempunyai kesempatan 

untuk menempati posisi yang sama dengan laki-laki. Di era modern ini 
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perempuan sudah banyak yang ikut andil dalam pencarian nafkah demi mencari 

tambahan pendapatan rumah tangga.  

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di Indonesia, yang memiliki 

wujud geografis terdiri dari daratan dan lautan. Deretan laut yang menjadi 

pembatas daratan di beberapa wilayah Jawa Timur memiliki sebuah potensi, 

sehingga banyak masyarakat yang berada di sekitar garis pantai memanfaatkan 

potensi tersebut sebagai mata pencaharian. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang dikenal memiliki jumlah penduduk mayoritas bekerja sebagai 

nelayan dan tinggal di wilayah pesisir pantai utara adalah Kabupaten Lamongan.   

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang berada pada 

Provinsi jawa Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km
2
 atau +3.78% 

dariluas wilayah Provinsi Jawa Timur, dan panjang garispantai sepanjang 47 km, 

makawilayah perairan lautKabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km
2 

(Kadarwati: 2017: 3). Untuk komoditi perikanan, Pelabuhan perikanan 

yangmemiliki produksi ikan tangkap terbesar adalah TPI di Kelurahan Brondong, 

Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, yakni sebanyak 66.993.831 Ton di 

tahun 2016 (Kadarwati : 2017: 112). 

Kelurahan Brondong yang memiliki TPI dengan produksi ikan besar 

mengakibatkan masyarakat sekitar pesisir memanfaatkan potensi tersebut sebagai 

tempat untuk mencari nafkah. Hampir setiap hari terdapat kegiatan yang 

melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk beraktivitas di TPI tersebut. 

Aktivitas dimulai pada waktu pagi hari hingga siang ketika musim panen ikan 

melimpah. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Brondong, memang 
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didesain untuk aktivitas pemasaran ikan, mulai dari aktivitas penangkapan ikan 

hingga pelelangan ikan. TPI di Kelurahan Brondong hampir tiap hari tidak 

pernah sepi dikunjungi oleh masyarakat kecuali musim hujan, pasalnya lokasi ini 

merupakan tempat pembongkaran ikan yang dilakukan oleh nelayan sekitar 

kelurahan, jadi di TPI tersebut bukan hanya ada satu perahu yang bongkar ikan 

melainkan banyak perahu yang bongakar, begitu juga ada banyak kelompok 

buruh pemilah ikan (buruh ngorek) yang masing-masing dalam pengawasan 

juragan atau pemborongnya.  

Berdasarkan hasil observasi, lokasi TPI di Kelurahan Brondong dibagi 

menjadi 2, yaitu bagian tengah dan bagian pinggir. Bagian tengah merupakan 

tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk proses pelelangan ikan, 

sedangkan bagian pinggir adalah tempat terjadinya proses mulai dari ikan 

diturunkan dari perahu kemudian dipilahi hingga dipikul (dibawa) ke bagian 

tengah. Bagian pinggir pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi tempat 

berlangsungnya penyortiran ikan yang dilakukan oleh para perempuan, dimana 

hampir semua perempuan yang bekerja di TPI tersebut hanya ditempatkan pada 

posisi buruh pemilah ikan. Hal tersebut menjadikan perempuan terlihat sebagai 

kelompok yang terpinggirkan/ termarginalkan, padahal terdapat beberapa posisi 

yang terbagi dalam sistem pembagian kerja di TPI Kelurahan Brondong.  

Posisi pemborong, merupakan wilayah kerja yang ditempati oleh laki-laki 

yang mempunyai modal atau uang untuk memborong ikan dari juragan dan 

nelayan yang baru pulang melaut, melalui negosiasi dan kesepakatan antar kedua 

pihak. Posisi pengambil ikan dari perahu untuk diberikan/ dituang ke tempat 
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buruh pemilah ikan dikerjakan oleh buruh laki-laki. Kelompok buruh perempuan 

pemilah ikan (buruh ngorek), mereka memiliki anggota dan dikoordinir oleh satu 

pimpinan perempuan.  

Posisi “size” dan penyiram ikan, merupakan wilayah kerja yang hanya 

ditempati oleh laki-laki dengan cara menyiram ikan dan menata kembali ikan 

yang telah disortir oleh buruh perempuan pemilah ikan menurut ukuran. Posisi 

pencatat karcis, dikerjakan oleh laki-laki yang bertugas untuk mencatat karcis 

ketika ikan akan dipanggul, meliputi : nama buruh panggul, jenis ikan yang akan 

ditimbang, dan karcis bobot timbangan. Posisi juru panggul, merupakan wilayah 

kerja laki-laki. Posisi penjual, merupakan wilayah kerja yang ditempati oleh laki-

laki. Posisi juru timbang, yang juga dikerjakan oleh laki-laki dari petugas KUD. 

Berdasarkan hasil observasi awal, mayoritas yang bekerja di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) pada setiap posisi pekerjaan di bagian pinggir adalah laki-

laki. Buruh perempuan yang bekerja di bagian pinggir hanya ditempatkan pada 

posisi pemilah ikan, padahal ada posisi-posisi yang juga berpenghasilan lumayan 

banyak, misalnya di bagian pencatat karcis, dll. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Irzum Farihah (2015: 152), adapun perempuan yang bekerja di 

TPI sebagai pedagang ikan pada bagian tengah hanya memiliki jumlah 25%, 

sedangkan yang lain adalah laki-laki. 

Menurut hasil wawancara awal, dapat disimpulkan bahwa konstruk 

pemikiran sebagian masyarakat sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pekerjaan 

pemilah ikan yang didominasi oleh perempuan merupakan pekerjaan yang 

berpenghasilan tidak seberapa jika dibanding dengan panasnya terik sinar 
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matahari siang dan lokasi yang kotor. Bagi sebagian masyarakat juga ada yang 

menganggap bahwa posisi buruh perempuan pemilah ikan adalah posisi yang 

identik dengan kegiatan “kotor”, meskipun tidak semua namun ada sebagian 

buruh pemilah ikan yang dinilai suka mencuri ikan. 

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa ada garis pembatas kerja 

antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini perempuan dianggap sebagai “liyan 

(the others)”. Menurut Armada Riyanto (2011: 49), liyanadalah the second sex. 

Perempuan disebut demikian karena sex, mereka berbeda tetapi juga dibedakan 

dari laki-laki. Budaya patriarki yang mengakar juga menjadi salah satu penyebab 

kaum perempuan tersingkir pada ranah pembagian kerja. Jika kita kaji lebih 

mendalam, sebenarnya banyak problem yang terdapat pada Tempat Pelelangan 

Ikan berkaitan dengan ranah keilmuan Sosiologi, salah satunya adalah terkait 

permasalahan “Gender”, yang mengerucut pada pembahasan “liyan”.  

Buruh Perempuan yang bekerja dalam sistem kerja Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) Kelurahan Brondong sebenarnya mengalami ketidakadilan atau 

ketimpangan gender sehingga mereka menjadi liyandalam realita tersebut. Buruh 

Perempuan dianggap sebagai pekerja yang tidak memiliki esensi, padahal 

perempuan sejatinya sosok yang memiliki ketelitian dalam mengurus anak dan 

juga perempuan sebenarnya adalah sosok yang tanggap serta cekatan dalam 

berbagai bidang sehingga seringkali perempuan dianggap sebagai multitalent, 

namun pada realitas public di TPI Kelurahan Brondong mereka dianggap hanya 

sekedar memiliki kemampuan memilah ikan, mereka tidak memiliki power jika 

ditempatkan wilayah kerja yang biasa ditempati oleh buruh laki-laki. 
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Fenomena yang terdapat pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di 

Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan tersebut 

menarik untuk dikaji secara komprehensif dalam sebuah penelitian. Penulis 

merumuskan judul penelitian sebagai berikut: “Buruh PerempuanSebagai 

“Liyan” dalam Sistem Kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan 

Brondong”. Hal-hal yang berkaitan dengan gender sangat bersinergi dengan 

penelitian ini, karena selama ini Buruh perempuan pemilah ikan di TPI 

Kelurahan Brondong selalu dipahami sebagai the others, mereka dianggap tidak 

bisa memegang atau menyelesaikan pekerjaan selain sebagai pemilah ikan. 

Akibat adanya konstruksi sosial dalam budaya patriarki, bahwa perempuan 

memiliki sifat kurang tegas, tidak teliti, dll, menyebabkan buruh perempuan 

hanya ditempatkan pada posisi pemilah ikan, sedangkan posisi yang lain 

didominasi oleh laki-laki sebagai pemegang peran penting dalam sistem kerja di 

pelelangan ikan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah: 

“bagaimana buruh perempuan sebagai “liyan” dalam sistem kerja di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong?“ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan memahami buruh perempuan sebagai “liyan” 

dalam sistem kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk memperkuat 

kajian tentang liyan, karena pembahasan terkait perempuan yang dianggap 

sebagai liyanmerupakan sebuah ruang diskursus yang dapat dikaji dan 

dianalisis menggunakan teori, terutama teori Sosiologi tentang konstruksi 

sosial yang berkaitan dengan proses dialektika:eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasikarya ahli Sosiologi yang bernama Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman. Sehingga dengan adanya ruang diskursus tersebut, maka penguatan 

tentang teori dan kajian terkait liyankan semakin terlihat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan 

diterapkan oleh pihak-pihak atau stake holders yang memiliki keterlibatan 

dalam  ruang lingkup terkait dengan penelitian ini, adapun pihak-pihak 

tersebut antara lain: 

a. Manfaat bagi Penulis 

 Penulis akan menjadi lebih paham tentang lingkup kerja di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sehingga penulis juga mampu menerapkan 

analisis berkaitan dengan pengaplikasian ilmu yang telah didapat dari 

bangku perkuliahan. Selain itu penulis juga akan lebih mengetahui dan 
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memahami pembagian posisi kerja perempuan yang ada di TPI Kelurahan 

Brondong. 

b. Manfaat bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan atau rujukan dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah 

terkait penempatan dan pembagian kerja antar buruh laki-laki dan 

perempuan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Brondong. 

Bentuk dari hasil penelitian ini misalnya dapat diterapkan dalam 

kebijakan yang mampu memberikan peluang kepada perempuan yang 

bekerja di TPI untuk dapat berkontribusi dalam memegang posisi kerja 

lain selain sebagai pemilah ikan, karena sejatinya perempuan itu mampu 

ditempatkan pada posisi pencatat, dll, namun masalah kompetensi 

menjadi hal yang sering kali tidak dihiraukan, selain itu juga faktor dari 

budaya patriarki yang telah mengakar, sehingga trust hanya diberikan 

pada buruh laki-laki. 

c. Manfaat bagi Civitas Akademika  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru terkait 

kajian liyan, khususnya kajian pada perempuan yang sering kali 

ditempatkan pada posisi yang terpinggirkan atau dengan kata lain di-

liyan-kan, hal ini bertujuan untuk mempertajam analisis para civitas 
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akademika terkait penelitian yang memiliki topik sama dengan penelitian 

ini. 

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Buruh Perempuan 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3, pekerja/ buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh 

perempuan dalam hal ini memiliki pengertian setiap perempuan yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.  

1.5.2 Liyan 

Menurut Armada Riyanto (2011: 49), liyanadalah the second sex. 

Setiap the second sex selalu dikonstruksi sebagai posisi yang aneh, dan 

sering kali terpinggirkan oleh semua masyarakat sekitar. 

1.5.3 Sistem  

Sitem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang  berinteraksi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana sistem tersebut 

menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata yaitu suatu objek 

nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan 

terjadi. (Jogianto, 2005: 2) sebuah sistem memungkinkan terjadinya 

kesinergian dalam sebuah kejadian, sehingga terjadi kesatuan dalam 

mengerjakan aktivitas tertentu.  
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1.5.4 Tempat Pelelangan Ikan 

Menurut keputusan bersama 3 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil 

Nomor : 139 Tahun 1997; 902/Kpts/Pl.420/9/97; 03/SKB/M/IX/1997 

tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan 

ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pasar yang biasanya terletak di 

dalam pelabuhan/ pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi 

transaksi penjualan ikan/ hasil laut baik secara lelang maupun tidak. 

Biasanya TPI ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau 

Pemerintah Daerah. 

1.6 Metode penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif, 

dimana peneliti akan cenderung menggali data dari subjek dan 

menyajikannya secara deskriptif, sehingga data yang diperoleh akan semakin 

mudah dipaparkan dan juga memudahkan pembaca untuk memahami hasil 

penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (Zuriah, 2009 : 92),  penelitian 

kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. 

Pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis karena dianggap sesuai 

dengan tema yang akan diteliti, dengan menggunakan pendekatan ini peneliti 
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akan mudah menggali data tentang buruh perempuan yang dianggap sebagai 

“liyan” oleh masyarakat dalam sistem kerja di TPI Kelurahan Brondong, 

bahwa perempuan tidak mampu berada di posisi lain selain sebagai pemilah 

ikan, hal ini mengakibatkan perempuan menjadi tersingkir dari pembagian 

kerja. Pendekatan jenis kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena 

tersebut secara holistik. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengangkat tema tentang buruh perempuan yang berada 

pada lingkup sistem kerja di Tempat Pelelangan Ikan Kelurahan Brondong, 

dimana buruh perempuan pemilah ikan dianggap sebagai liyan, mereka 

dipahami tidak memiliki esensi, buruh perempuan berada pada cengkraman 

budaya patriarki yang mengatasnamakan laki-laki adalah pemegang kuasa 

supperior, perempuan seharusnya berada pada sektor domestik, meskipun di 

sektor publik mereka juga harus tetap berada di posisi second class, padahal 

sebenarnya perempuan mampu menempati posisi lain dan juga mempunyai 

pendapatan lebih tinggi daripada posisi tersebut, hanya saja mereka mau atau 

tidak dalam berkompetisi. Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah 

jenis fenomenologi. Fenomenologi merupakan jenis penelitian yang 

digunakan untuk menggali pemahaman yang mengendap dalam fikiran 

masyarakat terkait suatu fenomena. Menurut Polkinghome (Herdiansyah, 

2014: 67), fenomenologi adalah sebuah studi untuk memberikan gambaran 

tentang arti dari pengalaman beberapa individu terkait suatu konsep.  
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1.6.3 Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Lokasi 

ini dipilih karena tempat pelelangan tersebut merupakan tempat pelelangan 

terbesar yang ada di Jawa Timur, hal tersebut tentu terdapat permasalahan 

dalam setiap interaksi sehari-harinya karena setiap hari masyarakat sekitar 

pesisir laut pantura tersebut mayoritas mencari mata pencaharian disana. 

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat di Tempat 

Pelelangan Ikan tersebut adalah ketidak adilan gender yang berujung pada 

penempatan perempuan sebagai liyandalam sistem kerja di TPI Kelurahan 

Brondong. Perempuan selalu terpinggirkan, mereka hanya dianggap 

memiliki skill sebagai pemilah ikan, padahal disana terdapat posisi atau 

bagian lain yang lebih berpotensi memiliki gaji tinggi dan pekerjaan yang 

ringan, misalnya sebagai juru pencatat. 

1.6.4 Teknik Penentuan Subjek 

Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan purposive 

random sampling, dimana populasi dalam penelitian ini adalah 400 buruh 

perempuan pemilah ikan, dan setiap buruh perempuan pemilah ikan berhak 

memiliki kesempatan untuk diambil sebagai subjek. Pengambilan subjek 

dilakukan secara random (acak), namun tetap berdasarkan pada kriteria atau 

pertimbangan tertentu. Populasi buruh perempuan pemilah ikan terbagi 

dalam setiap sub populasi, dimana buruh perempuan pemilah ikan terbagi 
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berdasarkan kelompok yang berada di bawah komando pemborong dan 

juragan kapal. Jumlah buruh perempuan pemilah ikan dalam satu pemborong 

tidak selalu tetap karena jumlah buruh pemilah ikan disesuaikan dengan 

jumlah ikan yang datang. Menurut Riduwan (2010 : 63), purposive random 

sampling (sampling pertimbangan) ialah teknik sampling yang digunakan 

peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan dalam pengambilan 

sampelnya untuk tujuan tertentu.    

 Kriteria-kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan subjek penelitian ini adalah: 

1. Buruh perempuan pemilah ikan yang terlibat dalam sistem kerja di TPI 

Kelurahan Brondong minimal 2 tahun. 

2. Buruh perempuan pemilah ikan yang setiap hari bekerja di TPI 

Kelurahan Brondong. 

3. Buruh perempuan pemilah ikan (buruh ngorek) yang sudah berkeluarga.  

4. Buruh perempuan pemilah ikan yang berusia 25 sampai 60 tahun. 

Beberapa kriteria tersebut dapat mendukung peneliti dalam menggali 

data terkait buruh perempuan pemilah ikan yang dianggap sebagai liyan 

pada sistem kerja di TPI Kelurahan Brondong, namun karena keterbatasan 

waktu dan biaya, peneliti mengambil 10 subjek penelitian yang sesuai 

dengan kriteria tersebut. Alasan peneliti menentukan kriteria dalam 

melakukan wawancara terhadap beberapa subjek  tersebut, karena beberapa 

subjek tersebut dianggap menguasai dan paham tentang realita sistem kerja 

yang berada di TPI Kelurahan Brondong, sehingga data yang didapat akan 
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terjamin validitasnya. Adapun informan untuk mendapatkan data pendukung 

meliputi para pegawai UPT PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara), pegawai 

KUD Minatani, dan para pekerja laki-laki yang setiap hari terlibat dalam 

sistem kerja di TPI Kelurahan Brondong. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis antara 

lain: 

a) Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati terlebih dahulu kondisi serta 

situasi lokasi yang terjadi pada lingkungan sistem kerja di TPI Kelurahan 

Brondong secara langsung dan terang terangan. Menurut Nasution (1988) 

dalam Sugiyono (2009: 226), observasi merupakan dasar semua ilmu 

pengetahuan, para ilmuwan dapat bekerja melalui data dari dunia nyata 

dengan cara melakukan observasi. 

Observasi awal yang dilakukan adalah dengan mengamati lingkungan 

TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kecamatan Brondong dengan mendatangi 

secara langsung, dari hasil observasi awal terdapat sebuah fenomena bahwa 

dalam pelelangan tersebut perempuan hanya ditempatkan pada posisi 

pemilah ikan, padahal disana terdapat bagian yang seharusnya bisa ditempati 

oleh perempuan, kondisi tersebut menempatkan perempuan pada posisi 

liyan. Setelah observasi awal dengan mendatangi TPI tersebut, kemudian 
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penulis mencari kontak atau chanel teman yang bisa dihubungi untuk 

menggali data terkait hal tersebut.  

b) Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali 

data terkait buruh perempuan yang berada pada pelelangan ikan dan selalu 

diidentikkan hanya sebagai pemilah ikan, padahal sebenarnya terdapat 

beberapa posisi yang juga bisa ditempati oleh buruh perempuan, melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan jawaban yang 

diberikan oleh subjek, sehingga memungkinkan adanya pertukaran 

informasi. Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2009: 231) mendefinisikan 

bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.  

Teknik wawancara dilakukan setelah observasi telah dilakukan, 

wawancara ini dilakukan dengan menghubungi teman yang masih bekerja di 

TPI Brondong kemudian menentukan hari untuk bisa diajak sharing, setelah 

itu juga melakukan wawancara dengan mendatangi beberapa rumah tetangga 

yang memiliki pekerjaan sebagai buruh pemilah ikan di TPI Kelurahan 

Brondong, hal tersebut juga dilakukan untuk mewawancarai juragan, 

pemborong, pekerja size, serta juru pencatat, selain itu juga peneliti 

melakukan wawancara partisipatoris, dengan mendatangi lokasi buruh 

perempuan pemilah ikan, dan ikut merasakan pekerjaan yang dilakukan. 

 



17 
 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi dalam hal ini merupakan bukti-bukti yang telah 

diabadikan baik dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu 

lama. Data tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk, profil desa maupun 

data-data lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas. Menurut 

Sugiyono (2009: 240), Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. 

Dokumentasi tertulis terkait profile TPI dan hal yang berkaitan dengan 

penelitian didapat melalui kantor TPI yang berada di Kecamatan Brondong, 

selain itu juga dokumentasi gambar akan didapat melalui foto dengan alat 

penunjang seperti kamera, dan lain sebagainya.  

1.6.6 Teknik Analisa Data 

Merupakan teknik yang digunakan untuk mencari dan menyusun 

secara sistematis data penelitian yang didapatdari penelitian lapangnya. 

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009: 246-253), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data adalah: 

a) Data Reduction (Reduksi data) 

Data yang didapat dari lapang pasti sangat banyak, oleh karena itu 

diperlukan proses untuk mencatat secara rinci dan teliti. Reduksi data berarti 
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merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya, dengan begitu akan diperoleh gambaran 

yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini, fokus data pokok yang akan 

dirangkum adalah bertema tentang buruh perempuan yang dianggap liyan, 

dengan pola seperti fenomena yang ada yaitu buruh perempuan hanya 

ditempatkan pada pekerjaan memilah ikan, sedangkan bagian pekerjaan lain 

didominasi oleh laki-laki, buruh perempuan dianggap tidak memiliki power. 

b) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka proses selanjutnya adalah mendisplaykan 

data, dalam  penelitian  kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya. Display data bermanfaat untuk mempermudah peneliti 

memahami apa yang terjadi, dan mempermudah merencanakan apa kerja 

selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyajian data difokuskan dengan 

menggunakan teks yang bersifat deskriptif naratif. 

c) Conclusion Drawing/ verification  

Langkah ini merupakan penarikan kesimpulan awal. Kesimpulan ini 

bisa berubah seiring jalannya penelitian, dan jika ditemukan data-data kuat 

yang mendukung, tetapi jika kesimpulan awal ini dilengkapi data-data yang 

valid dan mendukung serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan awal yang dikemukakan ini dianggap 

kesimpulan yang kredibel.   
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1.6.7 Uji Keabsahan Data 

Merupakan cross-check yang digunakan untuk menguji keabsahan 

data, dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data triangulasi 

sumber. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2009: 274), 

triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data melalui 

beberapa sumber atau subjek yang berbeda, kemudian data yang didapat dari 

beberapa sumber yang berbeda tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, 

mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari 

beberapa sumber tersebut. 


