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3. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 20 September sampai dengan 27 

Oktober 2013, di Dusun Plumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan 

Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan dusun tempat penelitian 

ini didasarkan pada pertimbangan, pertama kegiatan pertanian padi yang intensif 

dan telah berlangsung sangat lama, dan kedua di wilayah tersebut terdapat 

peninggalan sejarah berupa artefaktus yang telah menandakan berlangsungnya 

kegiatan masyarakat termasuk pertanian padi sejak 750 SM. 

 

3.2 Jenis dan Metoda Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang umumnya 

digunakan dalam rangka mengungkapkan atau menggambarkan situasi sosial yang 

akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 

2012). 

 

3.3 Teknik Pengambilan Partisipan dan Informan Kunci 

Teknik pengambilan partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive. Purposive adalah teknik pengambilan partisipan sebagai sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (subjektif).  

Partisipan dalam penelitian ada 4 orang yang terdiri dari 3 orang tenaga 

kerja (C, D, dan F) yang berasal dari daerah Plumpungan dan petani yang 

memperkerjakan mereka (B). Prespektif emic diutamakan dalam penelitian ini, 

artinya mementingkan pandangan informan, yakni bagaimana mereka 

memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya sedangkan informan kunci 

dalam penelitian ini adalah ketua gapoktan (E). 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan dari 

penelitian. Data yang diambil meliputi data primer dan sekunder. Data primer 

merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang 

diteliti. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara dokumentasi, observasi 

dan wawancara tak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara 

yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Dalam wawancara tidak berstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data 

apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang 

diceritakan oleh partisipan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari 

partisipan tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan 

berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan (Sugiyono, 2012). 

 Data Primer yang diambil adalah gambaran pekerjaan yang dilakukan, 

norma-norma ketenagakerjaan dan nilai-nilai yang digunakannya. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi, seperti data monografi 

desa, perdes tentang ketenagakerjaan serta data-data lain yang mendukung dan 

tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

3.5 Unit Analisa 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah tenaga kerja yang bekerja pada 

petani padi di Dusun Plumpungan. 

 

3.6 Unit Amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah etika ketenagakerjaan yang ada 

pada masyarakat Plumpungan. Etika yang diamati meliputi : 

1. Gambaran tenaga kerja dan pekerjaannya 

Menentukan posisi tenaga kerja di dalam pekerjaan bercocok tanam padi. 
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2. Kaidah-kaidah dan sikap dasar 

Mendefinisikan etika, mendefinisikan etika tenaga kerja petani padi, 

menggambarkan kaidah-kaidah yang berlaku, mencari kaitan kaidah-

kaidah dengan etika tenaga kerja, dan menggambarkan sikap dasar yang 

ada.  

3. Aturan-aturan dalam ketenagakerjaan 

Menggambarkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian adalah 

analisis deskriptif kualitatif berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Miles 

dan Huberman dan Spradley. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap 

penelitian sehingga tuntas, dan datanya jenuh. Aktivitas dalam analisisnya, yaitu:  

1. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung 

secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Setelah data yang tersusun di cross-check dengan dokumen yang ada dan 

dengan sumber-sumber informasi lain, kemudian data disajikan. Data 

disajikan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui gambaran 

pekerjaan 
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3. Penarikan kesimpulan   

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga 

dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran untuk mengembangkan 

“kesepakatan intersubjektif”, atau upaya yang luas untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Langkah terakhir 

yang diambil yaitu mengetahui kaidah-kaidah dan sikap dasar, dan dan 

aturan-aturan dalam ketenagakerjaan (Sugiyono, 2005). 

 

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas yaitu peneliti mengecek data yang telah terkumpul (dokumentasi, 

observasi dan wawancara tak berstruktur) dari sumber yang berbeda-beda. Data 

yang diperoleh kemudian dideskripsikan pandangan yang sama, berbeda dan 

spesifik dari sumber tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Teknik ini 

bertujuan supaya data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono, 

2012).	  	  


