
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Suatu perindustrian mengalami perkembangan yang sangat cepat sesuai 

dengan berjalannya zaman, yang mana pada awal mulanya teknologi yang 

digunakan dalam kegiatan industri menggunakan teknologi yang sederhana, tapi 

dengan kondisi zaman yang berkembang sangat cepat, maka dalam dunia 

industripun teknologi yang digunakan menggunakan teknologi yang modern, 

banyak menggunakan mesin-mesin canggih dalam menjalankan proses produksi, 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu perindustrian dengan efisien. 

Disisi lain industri masih membutuhkan sangat banyak tenaga manusia untuk 

menjalankan mesin yang ada di indutri tersebut, karena manusialah sumber daya 

yang banyak menyokong perkembangan suatu industri.  

Industri sendiri merupakan sebuah proses kegiatan mengolah barang 

mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi sehingga menjadikan 

barang yang bernilai tinggi bagi masyarakat. Salah satu komponen terpenting 

dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yakni industri, perindustrian sangat 

memungkinkan berkembangnya perekonomian dengan baik, sehingga akan 

membawa pada suatu perubahan dalam perekonomian nasional. 

Berbicara mengenai industri tidak akan bisa lepas dengan adanya tenaga 

kerja manusia atau buruh, karena buruh sangat berperan penting dalam 

menjalankan proses produksi dalam suatu perindustrian. Buruh sangat 

berpengaruh besar, terkait mereka sumber daya manusia (SDM) yang akan 

menghasilkan suatu produk-produk yang berkualitas. Buruh mampu memproduksi 
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atau menghasilkan suatu barang atau jasa dari perusahaan tersebut yang mana 

akan dikonsumsi oleh diri sendiri maupun masyarakat secara luas, dengan 

demikian posisi buruh didalam suatu industri merupakan posisi yang sangat 

sentral demi melancarkan proses berjalannya roda suatu industri. Di dalam 

Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 tentang ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri atau masyarakat. (UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2) 

Berkembangnya suatu industri sangat berdampak besar untuk membuka 

peluang untuk menyerap tenaga kerja bagi para buruh perempuan demi memenuhi 

kebutuhan ekonomi untuk dirinya maupun untuk keluarga. Karena dengan 

berkembangnya zaman, perempuan saat ini bebas untuk meniti pekerjaan diruang 

publik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan 

(DISNAKER) Kota Malang bahwa, Kota Malang memeliki 894 perusahaan yang 

terdaftar, 42 perusahaan bergerak dalam industri rokok yang mana terdapat 14.857 

buruh perempuan dan hanya 2.945 buruh laki-laki. Munculnya buruh perempuan 

sangat memberi warna bagi dunia industri, selain itu masuknya pekerja 

perempuan ke dalam sektor industri ini dilihat sebagai proses pembebasan berupa 

emansipasi perempuan memasuki dunia kerja, sehingga bisa lepas dari belenggu 

pekerjaan domestik yang cukup membebani perempuan dari sektor beban kerja. 

Tetapi disamping itu, kebanyakan para buruh perempuan yang berada 

dalam industri manufaktur mendapatkan posisi yang mungkin tersampingkan atau 

berada dalam posisi yang kurang strategis ataupun dianggap posisi yang sepele, 

padahal posisi yang didapatkan sebenarnya merupakan posisi yang sangat sentral, 
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seperti yang terdapat didalam industri pabrik rokok, yang mana posisi kerja yang 

didapat buruh perempuan yakni mayoritas sebagai tenaga kerja melinting rokok 

dan juga bagian mengepak rokok karena dirasa perempuan sangat teliti atau tekun 

dalam menjalankan bidang kerja yang demikian, dan juga proses pekerjaan yang 

demikian membutuhkan tenaga yang banyak dari tenaga manusia, meskipun suatu 

pekerjaan yang telah diterima hanya sedemikian, perusahaan tetap tidak bisa lepas 

dari suatu hak yang harus diberikan kepada para Buruh Perempuan tersebut untuk 

melancarkan proses produksi, karena jikalau tenaga yang dibutuhkan mengalami 

kendala, maka akan menggagu kelancaran dalam proses produksi bahkan industri 

yang bersangkutan akan mengalami suatu kemacetan produksi. Karena dalam 

pasal 27 ayat 2 undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa “setiap warga 

negara mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

manusia”. Dalam dunia industri buruh perempuan merupakan suatu fenomena dari 

kapitalisme modern, sangat banyak fenomena yang melibatkan kondisi terhadap 

eksistensi buruh perempuan dari cerobong asap besi industri, yang mana masih 

ada suatu industri yang belum menerapkan hak normatif yang seharusnya 

didapatkan oleh para buruh perempuan. Apakah perlakuan seperti itu dikarenakan 

buruh perempuan dicitrakan sebagai buruh yang patuh, rajin, teliti, sehingga 

mereka dianggap sebagai buruh yang paling mudah diatur dan tidak banyak 

menuntut, maka dari itu perusahan mengesampingkan undang-undang yang telah 

diterapkan. 

Maka dari itu dalam Undang-undang ketenagakerjaan nomer 13 Tahun 

2003 didalamnya banyak menjelaskan mengenai hak-hak normatif yang harus 

didapatkan oleh para Buruh, secara umum dalam undang-undang tersebut 
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menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama 

untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan 

jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan 

kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama 

terhadap para penyandang cacat. Disitu jelas bahwa pemerintah telah menegaskan 

melawati undang-undang yang telah disepakati bersama bahwa hak yang harus 

didapat bagi semua buruh atau tenaga kerja harus didapatkan tanpa memandang 

latar belakang meraka, akan tetapi mereka sama-sama sebagai manusia yang 

menjalankan atupun melancarkan suatu proses produksi, maka hal tersebut harus 

diperhatikan bagi setiap perusahaan. karena membicarakan kelas dalam suatu 

perindustrian rentan akan konfil, yang mana konflik atara pemilik modal dan para 

buruh, seperti apa yang dikatakan Karl Marx bahwa dalam dunia kapitalisme 

terdapat dua kelas yakni kelas borjuis dan proletariat, borjuis merupakan kaum 

yang memiliki alat produksi yang mempekerjakan tenaga kerja, dan kelas proletar 

yakni kelas yang dipekerjakan atau tenaga kerja yang hanya memiliki kemampuan 

untuk bekerja dengan tangan dan pikiran mereka yang disebut kelas buruh, dan 

kedua kelas ini sangat berpotensi untuk terjadinya konflik. (Ritzer, George. :103) 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peniliti kepada buruh 

perempuan pabrik rokok PT. Gandum Malang mendapatkan sedikit data terkait 

implementasi hak normatif kepada buruh perempuan yang mana hak normatif 

tersebut tidak seluruhnya diterapkan perusahaan kepada buruh perempuan 

tersebut. Buruh perempuan tersebut menjalankan pekerjaan dibagian melinting 

rokok dan pengepakan karena dirasa buruh perempuan telaten dalam menjalankan 

suatu pekerjaan tersebut dan minat dari warga setempat sangat besar menjadi 
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tenaga kerja tersebut. Seperti hasil dari apa yang sudah peneliti lakukan bahwa 

buruh perempuan yang bekerja dibagian linting dan pengepakan rokok, data yang 

diperoleh peneliti masih sekedar data umum belum terlalu mendalam, diantaranya 

yakni tidak normalnya jam kerja, yang mana buruh perempuan menjalankan kerja 

mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore dengan sistem kerja kejar target, dan untuk 

waktu istirahat hanya diberikan waktu 15 menit dengan pengambilan jam istirahan 

tergantung buruh prempuan tersebut dan jika target produksi tidak terpenuhi maka 

upah yang didapat juga mempengaruhi, padahal mereka sudah menjalani kerja 

selama 10 jam kerja dalam satu hari. Maka dari itu hak normatif yang telah tertulis 

dalam Undang-undang terkait jam kerja belum sepenuhnya diterapkan oleh 

perusahaan. Seharusnya hak yang sudah tertulis dalam peraturan tersebut 

didapatkan oleh para buruh seprti  Perlindungan buruh diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67-101 meliputi 

perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, 

keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Dengan 

demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur 

hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam 

melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. 

Maka dari fenomena tersebut, peneliti mempunyai keinginan untuk 

meneliti terkait “Implementasi Hak Normatif pada Buruh Perempuan di Pabrik 

Rokok PT.Gandum Malang”. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi hak normatif buruh 

perempuan pabrik rokok PT.Gandum Malang ? 

1.3.Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi hak normatif buruh 

perempuan pabrik rokok PT.Gandum Malang. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu manfaat secara 

teoritis dan manfaat secara praktis, adapun rinciannya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitain ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya kehidupan sosial, yang 

berhubungan dengan Sosiologi Industri. Selain itu agar bisa mengembangkan 

kajian-kajian ilmu sosial yang berhubungan dengan perburuhan dalam suatu 

perindustrian khususnya dalam penerapan suatu hak normatif yang didapatkan 

oleh buruh pabrik. Juga diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan 

pemahaman studi bagi peneliti sendiri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat menambah informasi untuk perusahaan, agar mengetahui bagaimana 

implementasi hak normatif kepada para buruh perempuan yang dilakukan 

selama ini yang telah ditentukan dalam undang-undang ketenagakerjaan. 

Serta sebagai bahan evaluasi terhadap perusahaan akan penerapan hak yang 
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harus diberikan kepada buruhnya sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

tanggung jawabnya. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatur mengatur 

kebijakan, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. 

c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi jurusan sosiologi untuk dijadikan rujuan 

bagi penelitian yang serupa 

d. Buruh perempuan menyadari terkait hak normatif yang berlaku dan yang 

seharusnya didapatkannya, sehingga akan terciptanya efisiensi dalam 

menjalankan proses produksi. 

e. Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti sebagai 

pengetahuan dan untuk memperluas pemikiran dan memperluas wawasan 

tentang realitas yang terjadi dalam industri terkait penerapan hak normatif 

kepada buruhnya. 

1.5.Definisi Konsep 

1. Implementasi 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan, rangkain kegiatan tersebut 

mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan 

interpretasi dari kebijakan tersebut, Kedua, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan 

prasarana dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab 
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melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan 

kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. (Syaukani : 2004) 

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurudin Usman, 

2002 : 72). 

2. Hak Normatif 

Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang 

semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat 

dalakukan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa 

oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonegoro : 2010). 

Selain itu, Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai 

pedoman berperilaku melindungi kekebalan dan kebebasan, serta menjamin 

adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya (Srijanti : 

2007). 

Normatif merupakan berpedoman pada norma aturan dan ketentuan yang 

telah diterapkan yang mana normatif tersebut mengacu pada sikap, loyalitas 

dan konsisten terhadap aturan dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

Hak normatif buruh adalah hak dasar buruh dalam hubungan kerja yang 

dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Klasifikasi hak normatif buruh, yaitu: Hak yang bersifat ekonomis (seperti 

upah, THR); yang bersifat politis (membentuk serikat buruh, menjadi atau 

tidak menjadi anggota serikat buruh, mogok); yang bersifat medis (keselamatan 

dan kesehatan kerja); yang bersifat sosial (cuti kawin, libur resmi, dll). 
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Maka dari itu, Hak Normatif merupakan kuasa untuk menerima atau 

melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan karena merupakan norma aturan 

yang telah diterapkan mengacu pada kaidah dalam masyarakat. 

3. Buruh Perempuan 

Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan 

kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun 

pikiran (Hamzah : 2014). Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Menurut Abdu Rahman Budiono, Buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan 

dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah 

dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk 

dapat diterima masyarakat. 

1.6.Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian 

kualitatif. Bogdan  dan Taylor (1992: 21-22) mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik. Penelitian 

dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antar individu (peneliti) 

dengan latar (fokus penelitiannya) tidak diisolasi ke dalam bentuk variabel atau 

hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat penelitiannya merupakan satu 

kesatuan yang utuh (Bogda, dkk : 1992). 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam meneliti tentang implementasi hak normatif buruh 

perempuan pabrik rokok PT. Gandum adalah pendekatan kualitatif yang 

mengarah pada jenis penelitain deskriptif. Metode deskriptif merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi 

pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk 

mendekripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian di 

lakukan. Sudjana (2001: 64) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha mendskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi pada saat sekarang. Maka dari itu, alasan peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif deskriptif untuk memberigan gambaran yang jelas tentang 

objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada sehingga sata yang terkumpul 

lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan data yang terkumpul dideskripsikan 

dengan apa adanya tanpa manipulasi, yang mana peneliti menggabarkan 

kondisi apa adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian mengenai implementasi hak normatif buruh perempuan 

di pabrik rokok PT. Gandum Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. 

Alasan dalam pengambilan lokasi di daerah tersebut, karena pabrik rokok 

tersebut merupakan pabrik rokok yang mulai berkembang dan memiliki jumlah 

200 buruh perempuan yang mana peneliti ingin mengkaji dan menggali terkait 

penerapan hak normatif di pabik rokok tersebut. 

 

 



 

11 
 

4. Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian menjadi salah satu hal yang penting dalam 

melakukan penelitian. Penentuan subjek penelitian  yang tepat, memungkinkan 

diperolehnya data dan informasi yang valid serta akurat karena subjek 

penelitian merupakan salah satu sumber data dalam penelitian kualitatif. 

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

sampling. Purposive samping adalah teknik pengumpulan sumber data dengan 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. 

Pertimbangan tertentu ini misal seperti narasumber tersebut dianggap mampu 

memberikan data informasi yang akurat, jelas dan terlibat langsung dalam 

fokus masalah yang diambil (Sugiono. 2010:122). Dalam teknik ini peneliti 

memilih informan yang dianggap sebagai pelaku dan mengetahui suatu 

permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber 

data yang tepat. Bahkan dalam pelaksanaan pengumpulan data pilihan 

informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti 

dalam memperoleh data (Sutopo. 2002:56). Untuk itu, peneliti menentukan 

informan atau subjek dalam penelitian ini yang memiliki kriteria yang sudah 

ditentukan yaitu : 

a. Buruh Perempuan pabrik rokok PT. Gandum Bandulan. 

b. Buruh Perempuan PT.Gandum yang bekerja satu tahun lebih. 

c. Buruh Perempuan PT.Gandum bagian liting dan pengepakan. 

d. Buruh Perempuan PT.Gandum borongan. 
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5. Sumber Data 

Data yang melengkapi serta memperkuat penelitian ini dapat 

dikelompokan menjadi dua macam, antara lain data primer dan sekunder. 

a). Data Primer 

Data primer merupakan data yang di peroleh dari informan secara 

langsung dengan metode pengumpulan data yaitu secara observasi 

terlibat dan wawancara dengan informan. Data yang diperoleh yaitu 

dari keterangan narasumber (informan) yang bersangkutan, yaitu pada 

buruh perempuan pabrik rokok. 

b). Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak 

langsung dari obyek penelitian ataupun merupakan data yang diperoleh 

melalui perantara media tertentu maupun sumber lainnya.data sekunder 

dalam penelitian ini dapat berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal, 

buku, foto, dan juga dokumen yang ada kaitanya dengan peneliti. 

1.7.Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan 

penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya 

suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus 

cermat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung pada objek penelitian. Menurut Hasan (2002:86), observasi adalah 

pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan 
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suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan 

empiris. Menurut S. Margono, Observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhdap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian. Marshall (1995) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti 

belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang di 

maksud dalam teknik pengumpulan data ini ialah observasi pra-penelitian, 

saat penelitian dan pasca-penelitian yang digunakan sebagai metode 

pembantu. Observasi pada penelitian ini yakni mengamati seluk beluk pabrik 

rokok tersebut dan juga mengamati aktivitas yang dilakukan buruh 

perempuan pada di pabrik tersebut selain itu untuk mengamati dan 

mengumpulkan data tentang implementasi hak normatif pada buruh 

perempuan, bagaimana proses penerapan hak normatif pada buruh perempuan 

di pabrik rokok. Dengan mengamati hal tersebut makan akan menghasilkan 

data awal terkait fenomena yang terjadi terkait implementasi hak normatif 

tersebut. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode yang paling utama dalam proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seorang yang disebut informan 

melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan 

peneliti. 

Adapun model wawancara yang peneliti akan lakukan adalah wawancara 

bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara 

terpimpin. Dalam pelaksanaanya, pewawancara akan membawa pedoman 
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atau guide interview (panduan wawancara) yang merupakan garis besar 

tentang hal-hal yang akan ditanyakan, peneliti telah mengetahui secara jelas 

dan terperinci mengenai informasi yang dibutuhkan dan telah memiliki daftar 

pertanyaan yang sudah ditentukan dan disusun. Wawancara yang dilakukan 

peneliti pada penelitian ini yakni awalnya peneliti mewawancarai salah satu 

buruh perempuan tersebut, sehingga akan mendapatkan data awal yang mana 

data awal tersebut akan dijadikan acuan untuk subjek penelitian selanjutnya.  

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan 

memanfaatkan data-data yang telah ada di lokasi penelitian yang digunakan 

untuk membantu menganalisa penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah berupa foto-foto dari lokasi penelitian, berkas-berkas 

yang bisa menunjang data dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dikaji 

kembali dengan maksud melengkapi data-data yang diperoleh sebelumnya. 

Data ini memiliki sifat utama tidak terbatas ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi. 

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data dengan cara mencatat 

data yang bersumber dari catatan, agenda, buku, atau pustaka, peraturan-

peraturan tertulis, serta merekam hal-hal yang berkitan dengan permasalahan 

penelitian (Arikunto, 2000:68). 

Untuk melakukan pendokumentasian peneliti akan datang langsung ke 

lokasi penelitian dan melakukan pengambilan gambar katika buruh 

perempuan menjalankan proses produksi dan juga saat melakukan kegiatan 

lain yang masih berhubungan dengan fokus tema penelitian. Selain itu, 
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Peneliti akan mencatat data yang mempunyai relevansi dengan tema 

penelitian. Metode ini digunakan untuk menambah kelengkapan data. 

1.8.Teknik Analisis Data 

Analisis data sangat penting dalam suatu penelitian karena didalam 

analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang terkumpul di 

lapangan. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan 

secara berkesinambungan. Di dalam analisis data kualitatif terdapat 4 (empat) alur 

kegiatan yang terjadi secra bersamaan, diantaranya : pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penyimpulan / verifikasi (Methew B Miles dan A. 

Michael Huberman, 1992: 15-20). Adapun gambaran mengenai keempat alur 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data diperoleh dari observasi di pabrik rokok 

Gandum Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang. Data yang diperoleh 

merupakan data sekunder yaitu berupa pengamatan, serta foto-foto realitas 

yang terjadi ditempat tersebut. Selama proses pengumpulan data berlangsung, 

peneliti tetap bergerak diantara 3 komponen yang ada. Setelah proses 

pengumpulan data selesai maka peneliti bergerak diantara 3 komponen 

analisis yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

b. Reduksi Data 

Dari lokasi penelitian data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci yang sesuai dengan tema Penelitian. Data dan laporan 

lapangan diproduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok, 

difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian di cari polanya. Reduksi 



 

16 
 

data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada 

tahap setelahnya dapat dipilih kemudian disederhanakan sehingga 

memberikan kemudahan dalam penyajian data. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya dari mereduksi data, 

penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti untuk dapat 

melihat gambaran secara keseleluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data 

peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data dalam suatu bentuk yang 

jelas dan lebih utuh. Data-data tersebut dipilah-pilah menurut kelompoknya 

dan disusun dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan. 

d. Kesimpulan / Verifikasi 

Proses penarikan kesimpulan yaitu bagian terpenting dari kegiatan 

penelitian, karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan ini dimaksudkan untuk menganalisis, mencari makna dari data-

data yang diperoleh dan tersedia, hingga dapat ditemukan pola atau posisi-

posisi yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Selain itu 

verifikasi data juga dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses 

penelitian dilakukan dalam tahap untuk menarik kesimpulan dari data yang 

telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir 

yang mampu menjawab permasalahan dalam penelitian. 
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Gambar 1. Komponen analisis data 

 

1.9.Vealiditas Data 

Validitas dalam penelitian kualitatif memiliki keterkaitan dengan deskripsi 

dan eksplanasi, dan terlepas apakah eksplanasi-eksplanasi tersebut sesuai dan 

cocok dengan deskripsi atau tidak. 

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagi teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data berbagai sumber data. 

Dalam hal triangulasi, Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono, 

menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang 

beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap 

apa yang telah ditemukan. Selanjutnya menurut Mathinson (1988), nilai dari 

teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang 

diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. 
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Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikan terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan 

waktu (Sugiono. 2012:273). Maka dari itu penelitian ini berfokus pada 

Trianggulasi Sumber. 

Triangulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas atau keabsahan data dengan cara mengecek, 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau informan. Data yang telah 

dikumpulkan tersebut kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan kedalam 

satu tipologi masing-masing, sehingga mudah untuk mendapatkan kesimpulan. 

Data-data yang telah didapatkan dari subjek penelitian yakni buruh perempuan 

tersebut akan dikumpulkan dan dideskripsikan secara mendalam dan terperinci 

sehingga nantinya akan memudahkan untuk pengambilan kesimpulan. 

 


