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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

akan membahas tentang bagaimana peran religiusitas dalam mempengaruhi 

etos kerja perempuan petani di Desa Olo’Onua dan informan sebagai subjek 

penelitian yaitu ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai pekerja buruh tani 

di Desa Olo’Onua. Setelah melakukan observasi awal tentang kegiatan 

keseharian yang dilakukan informan baik kegiatan dalam bekerja ataupun 

kegiatan keagamaan yang dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara 

langsung terhadap perempuan petani di Desa Olo’Onua untuk mengetahui 

lebih dalam tentang kegiatan keseharianya selain dalam bekerja dan beribadah 

juga kegiatan rumah tangga yang harus dilakukan.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Olo’Onua Kecamatan Tongauna 

Utara Kabupaten Konawe.Tempat ini menjadi pilihan penelitian, karena 

peneliti memiliki kedekatan yang cukup akrab dengan tokoh masyarakat 

karena kebersamaan yang dibangun sejak lama.Serta observasi awal telah 

dibangun sejak lama oleh peneliti.Seperti yang telah peneliti jabarkan dilatar 

belakang bahwa banyak ibu rumah tangga di Desa Olo’Onua yang juga bekerja 

sebagai buruh tani.Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala 
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Desa Olo’Onua yang telah memaparkan mengenai jumlah ibu rumah tangga 

yang bekerja menjadi buruh tani ; 

 “Saya belum mengetahui pasti kalau mengenai jumlah ibu-ibu disini 
yang kerja buruh tani, tapi saya bisa pastikan 70% rata-rata ibu-ibu 
disini  jadi buruh semua, karena dari jumlah 139 KK disini, ada 
sebanyak 113 KKitu bekerja dalam sektor pertanian. Dan hanya sekitar 
15 KK saja yang memiliki warung (berdagang),yang pegawai juga 
hanya sekitar 11 KK, yang istrinya tidak bekerja juga hanya sebagian 
kecil saja, itupun yang suaminya sudah ada penghasilan tetap,ada juga 
beberapa ibu-ibu yang menanam sayuran dan jualan sayurannya, nah 
sebagian besar sisanya dari itu ya kerja semua jadi buruh tani, karena 
memang disinikan mayoritasnya petani dan bersawah, biarpun dia mau 
PNS ataupun seorang Kepala Desa seperti saya pasti juga turun kesawah 
karena disini mata pencaharian utama ya bersawah itu” (Herman Made, 
Kepala Desa Olo’Onua, wawancara tanggal 14 juli 2019).  

 

Adapula wawancara yang peneliti lakukan oleh salah satu responden 

yakni ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai seorang buruh tani yakni ibu 

Sri Murniati ; 

“Banyak teman-teman saya kerja, ada kemungkinan sekitar 30 
orang lah itupun hanya yang sekitar sini saja, karena kita 
kerjakanitu terbagi-bagi kelompoknya di setiap lorong sini ya 
sama-sama lorong sini, yang dilorong sana ya sama yang disana, 
kadang-kadang saja kita gabung kalau yang punya sawah yang 
mau dikerja itu sampai ber’hektar-hektar sawahnya biar kerjanya 
cepat selesai terus pindah kesawah lain”(Sri Muniati, perempuan 
petani di Desa Olo’Onua, wawancara tanggal 14 september 
2019). 

 
  

Dari hasil wawancara diatas belum ada data pasti yang menunjukkan 

berapa jumlah ibu rumah tangga yang bekerja menjadi buruh tani, tapi bisa 

dipastikan bahwasanya 70% ibu rumah tangga di Des Olo’Onua bekerja 

menjadi buruh tani demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.Dan dari fakta 

tersebut menunjukkan bahwa ternyata walaupun perempuan petani di desa 
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tersebut turut ikut dalam bekerja mencari nafkah untuk keluarga namun tidak 

ada data mengenai ibu rumah tangga yang bekerja menjadi buruh tani. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini sebelumnya telah dilakukan prapenelitian guna 

pengumpulan data awal dan penelitian lebih lanjut untuk menggali informasi 

secara mendalamtelah dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yakni dari 

tanggal 13 juli sampai 15 september 2019 hingga sampai penyusunan skripsi 

ini selesai. 

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari : 

3.3.1 Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber informan 

penelitian yakni perempuan petani di Desa Olo’Onua yang memiliki kriteria 

dalam penelitian ini, yakni seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja sebagai 

seorang buruh tani.Data diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder yakni data pendukung yang memiliki fungsi sebagai 

pendukung atau menguatkan data utama baik berupa data perpustakaan yang 

berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian, maupun sumber-sumber 

relevan yang mendukung objek yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data, peneliti menggunakan field research (metode 

penelitian lapangan), yaitu mengamati langsung segala yang ada pada objek 

penelitian dilapangan. 
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Metode ini dilakukan denganmenggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

3.4.1 Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan salah satucara untuk memperoleh data melalui 

kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu mengamati 

keseharian perempuan petani untuk memperoleh keterangan atau data yang 

relevan dengan objek penelitian. 

3.4.2 Interview (Wawancara)   

Dalam wawancara penelitian ini penulis telah mewawancarai kurang 

lebihsebanyak 16 (enam belas) orang narasumber yakni meliputi, 12 (dua 

belas) orang perempuan petani yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, satu 

orang Kepala Desa yang ada di Desa Olo’Onua dan 3 orang suami para 

perempuan petani. Adapun teknik pengumpulan data dilapangan yakni peneliti 

melakukan wawancara takterstruktur atau merupakan wawancara bebas dengan 

menggunakan pedoman wawancara terkait garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan, dengan demikian peneliti lebih banyak mendengarkan apa 

yang disampaikan oleh informan dan tergantung pada proses jalannya 

wawancara itu sendiri. Hasil wawancara tersebut selanjutnya diolah menjadi 

data penelitian. 

3.4.3 Dokumentasi 

Data ini juga digunakan untuk melengkapi data agar data yang 

didapatkan semakin valid demi mendapatkan hasil penelitian maksimal. Data 
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yang akan didokumentasikan yaitu data penduduk, perekonomian penduduk, 

mata pencaharian penduduk, dan yang berkenaan dengan penelitian yang akan 

diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan primer. 

3.5 Metode Analisis dan Pengelolaan Data 

Pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang 

dilakukan, prosedur pengolahan data idenya tidak kaku dan senantiasa 

dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli 

mengemukakan proses pengolahan data kualitatif dengan cara yang berbeda-

beda. Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data yaitu 

“Setelah seluruh data terkumpul maka proses pengolahannya dapat dilakukan 

secara kualitatif melalui pengecekan reduksi data, display data, dan verifikasi 

data” (Faisal, 2001.h.112). 

Lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

3.5.1 Reduksi data yaitu semua yang ada dilapangan akan dianalisis sekaligus 

dirangkumkan, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal 

yang penting. 

3.5.2 Display data yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh banyaknya jumlah dapat dikuasai dengan pilihan secara fisik 

membuat display merupakan dari analisis pengambilan kesimpulan. 

3.5.3 Verifikasi data yaitu teknis analisis data yang dilakukan dalam rangka 

mencari makna data yang dianggap masih kurang. 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data biasa atau tidak valid.Sugiono (2007) menjelaskan, tringulasi 

dalam pengujian kreadibilitasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. 

Penguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi 

waktu. 

Seperti yang telah dijabarkan Meleong (1997), sebagai berikut ; 

3.6.1 Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

3.6.2 Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang 

berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan 

pengamatan  

3.6.3 Triangulasi waktu, waktu yang terkadang mempengaruhi kredibilitas 

data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang diberikan 

informan kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan 

informasi yang diberikan diwaktu siang atau sore. Untuk itu dalam 

rangka penyajian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. 


