
 

 

ABSTRAK 

 

Lia Nur Amilah, 2018: Peran Petani Perempuan Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Keluarga (Penelitian pada masyarakat Kampung Sukawening Desa 

Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut)  

 

 Penelitian ini mengkaji para perempuan yang berperan sebagai istri 

sekaligus sebagai pekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Peranan 

yang dilakukan oleh perempuan di Kampung Sukawening dalam meningkatan 

perekonomian keluarga mereka yaitu dengan bekerja sebagai petani, buruh pabrik 

dan pedagang. Pekerjaan itu ditekuni mereka guna membantu suami meningkatkan 

perekonomian keluarga. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan apa saja yang 

dilakukan oleh  petani perempuan di sektor domestik dan publik dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga di Kampung Sukawening Desa 

Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. 

 Penelitian ini menggunakan teori fungsional struktural yang dikembangkan 

oleh  Talcott Parson. Parson mengemukakan bahwa perlu adanya pemilihan peran 

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka terciptanya keteraturan sosial. 

Dengan pemeliharaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, 

pemilihan peran antara suami dan istri dalam keluarga inti akan melahirkan harmoni 

dan memberikan rasa tanggung jawab keduanya. Keluarga merupakan bagian 

penting dalam masyarakat, harmoni dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat 

yang lebih luas.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer yaitu sumber utama yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi, adapun sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa 

referensi buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis datanya adalah data 

kualitatif, dan analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dan deskriptif. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan hasil yang 

menunjukan peran petani perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga 

di Kampung Sukawening Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten 

Garut, baik secara langsung maupun tidak langsung sangat kuat. Semangat para 

perempuan bekerja sangat besar walaupun dengan penghasilan yang kecil para 

petani perempuan telah ikut ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga 

dengan melakukan pekerjaan di sektor publik. Dengan bekerja istri secara otomatis 

perannya menjadi ganda, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan sebagai istri yang 

bekerja.  

 


