
i 

 

ABSTRAK 
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Kota Tebing Tinggi (1983-2013). Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan 2013. 

 

Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui Perkembangan perkebunan 

kelapa sawit di PTP. Nusantara III. 2.Untuk mengetahui Keadaan buruh 

perempuan di perkebunan kelapa sawit PTP. Nusantara III. 3. Untuk mengetahui, 

bagaimana perubahan peran buruh perempuan yang berdampak pada ekonomi 

buruh di PTP. Nusantara III Perkebunan Kelapa Sawit Kota Tebing Tinggi. 

Penelitian yang dilakukan mengarah kepada penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelitian 

kepustakaan berupa buku-buku dan sumber yang mendukung. Semua data yang 

diperoleh, yang berkaitan dengan perubahan peran buruh perempuan dalam 

bidang ekonomi di PTP. Nusantara III Perkebunan Kelapa Sawit di kota tebing 

tinggi dianalisis dengan menggunakan analisis teoritis.  

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 1. Pada awalnya PTPN III 

bernama PTP V, dimana PTP V tersebut adalah perusahaan perkebunan milik 

swasta Belanda dengan nama NV RCMA (Rubber Culture Mats Chaappij 

Amsterdam). Pada tahun 1968 perkebunan ini berubah menjadi perkebunan kelapa 

sawit PTP Nusantara III. Selanjutnya, Pada tahun 1996 terjadi penggabungan 

perusahaan yang menggabungkan PTP III, PTP IV dan PTP V dengan seorang 

direksi yang berkedudukan di PTP masing-masing. menjadi PTP Nusantara III 

yang berkedudukan di Sei Kambing Medan, Sumatera Utara. 2. Peran ganda yang 

dilakukan oleh buruh Perempuan yang berada di PTP Nusantara III yaitu sebagai 

ibu rumah tangga dan menjadi karyawan tetap harian (SKU Harian) atau buruh 

harian lepas (BHL). Buruh perempuan tersebut bekerja untuk meningkatkan taraf 

hidup keluarga mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan pendapatan suami 

yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Kebanyakan keluarga 

menengah kebawah dan tergolong kurang mampu yang bekerja sebagai buruh di 

perkebunan kelapa sawit tersebut. 3.Perubahan peran buruh perempuan dalam 

bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan yang hanya menjadi ibu rumah tangga dan 

bekerja menjadi buruh berubah menjadi banyak kegiatan seperti; membuka 

warung, menjadi guru sekolah atau bergabung di organisasi kemasyarakatan. 

Selain itu, perubahan peran buruh perempuan memiliki peranan yang sangat besar 

dalam kesejahteraan keluarga baik ekonomi, pendidikan, sosial, ataupun politik. 


