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ABSTRAK 
 

 Dedi Wizani (080569201041), dengan judul skripsi ” KELOMPOK 

WANITA TANI (STUDI KASUS PERAN PEREMPUAN DALAM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DOMESTIK DAN KEGIATAN SOSIAL 

KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS 

KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN)”. Penelitian ini 

dibimbing oleh Ibu Suryaningsih, S. Sos, M.Si sebagai ketua komisi pembimbing dan 

Ibu Sri Wahyuni, S. Pd, M.Si sebagai anggota komisi pembimbing.  

Perempuan saat ini memiliki peranan yang sama dengan laki-laki baik 

didalam urusan domestik, publik maupun pada kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Perempuan bekerja tidak hanya sebagai sampingan tetapi sudah menjadi sebuah 

keharusan. Sebuah keadaan faktual dan aktual bahwa banyak perempuan yang 

bekerja dibidang pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan perempuan sebagai istri dalam 

menentukan keputusan urusan rumah tangga dilakukan secara bersama-sama antar 

istri dan suami. Hal ini menunjukan bahwa kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan di Kelurahan Gunung Lengkuas seimbang. Peranan dalam kegiatan 

kemasyarakatan dalam memilih dan dipilih menjadi pengurus lembaga 

kemasyarakatan di masing-masing kelompok tani di Kelurahan Gunung Lengkuas 

istri angota kelompok wanita tani cenderung meminta pendapat suami untuk terlibat 

di dalam aktifitas di luar rumah. Istri lebih banyak terlibat di dalam kegiatan 

organisasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan masalah “kewanitaan” 

dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan yang lain.  

 

Kata kunci: Peran, Pengambilan Keputusan Domestik, dan Kegiatan Sosial 

Kemasyarakatan 
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ABSTRACT 

 

Dedi Wizani (080569201041), with the thesis title "THE WOMAN 

FARMERS GROUP (CASE STUDY OF THE ROLE OF WOMEN IN DECISION 

MAKING IN DOMESTIC AND COMMUNITY SOCIAL ACTIVITIES IN 

GUNUNG LENGKUAS VILLAGE BINTAN TIMUR SUB- DISTRICT OF 

BINTAN  DISTRIK)". The research was led by Mrs. Suryaningsih, S. Sos, M.Si as 

chairman of the commission supervising and Mrs. Sri Wahyuni, S. Pd, M.Si as a 

member of the commission supervising. 

Women today have the same roles as men both in domestic affairs, the public 

and the social activities. Women work not only as a sideline but has become a 

necessity. An actual factual circumstances and that a lot of women who work in 

agriculture. The method used is descriptive qualitative. 

The research concludes that the role of women as wives in household affairs 

determining decisions made jointly between husband and wife. This shows that the 

position of men and women in the Gunung Lengkuas Village balanced. Role in 

community activities in the vote and be elected to the board of an association of each 

group in the Gunung Lengkuas Village farmer's wife farmer women group members 

tend to ask the opinion of the husband to engage in activities outside the home. Wife 

was more involved in the activities of civil society organizations dealing with the 

problem of "femininity" in comparison with other community organizations. 

 

Keywords: Roles, Decision Making Domestic  and Community Social Activities 
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