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Abstrak 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dengan realitas yang terjadi, 

dimana awal mula peneliti tertarik untuk mengangkat topik skripsi tentang 

Pembagian Peran Buruh Tani Perempuan ( Studi pada Pertanian Nanas di Desa 

Ngancar Kabupaten Kediri ). Buruh tani perempuan mengalami ketidakadilan 

gender pada pekerjaannya ketika berada ditegal seperti pembagian kerja yang 

berbeda antara perempaun dan laki-laki begitu juga dengan penghasilan yang 

didapat. Dari hal inilah peneliti ingin meneliti tentang buruh tani perempuan 

dimana mereka masih bersedia untuk bekerja apalagi dibidang pertanian yang 

penghasilannya tidak seberapa apalagi berbeda dengan laki-laki. Memang pada 

dasarnya perempuan bisa memilih pekerjaan apa saja yang diinginkan, namun 

kebanyakan dari perempuan akan lebih memilih bekerja Home Industry 

dibandingkan harus bekerja di bidang pertanian, dimana tenaga yang 

dikeluarkannya pun juga lebih besar. Apalagi pekerjaan sebagai buruh tani ini 

mayoritas dilakukan oleh laki-laki.  

Untuk menganalisa realitas yang terjadi peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan teori relasi kuasa menurut Michael Foucault sebagai 

alat analisis dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah 

fenomenologi, karena pendekatan ini tertuju pada fenomena yang terjadi di 

lapangan mengenai buruh tani perempuan 

Dalam penelitian ini, informan menyatakan bahwa Buruh tani perempuan dan 

buruh tani laki-laki memiliki pembagian kerja yang berbeda pada saat bekerja di 

sawah. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan bahwa tugas buruh tani 

perempuan berbeda dengan buruh tani laki-laki. Dimana buruh tani perempuan 

memiliki tugas membersihkan rumput, panen dan menanam sedangkan buruh tani 

laki-laki mendapat tugas mulai dari menanam sampai memanen nanas. Teori 

relasi kuasa memberikan suatu sudut pandang bahwa adanya kekuasaan yang 

dipegang oleh petani menyebabkan buruh tani perempuan mnegalami pembagian 

peran. Namun disini juga tidak bisa menyalahkan petaninya, karena petani 

memberikan pekerjaan seperti itu berdasarkan gender yang telah menjadi budaya 

dikalangan masyarakat.  

 

Kata Kunci : buruh tani perempuan, pembagian kerja, pertanian nanas.  

 

  


