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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Faktor yang mendorong keenam informan untuk bekerja tidak lain dan tidak 

bukan untuk membantu ekonomi keluarga. Untuk menyekolahkan anak, dan 

untuk diri meraka sendiri dan keluarga. Untuk kasus I, II, III, IV, dan V 

faktor yang mendorang kelima informan bekerja pastinya untuk membantu 

ekonomi keluarga mereka dan Untuk kasus VI walaupun suami belaiu 

bekerja dan hanya memiliki satu orang anak dan menjadi ibu rumah tangga 

yang megurus anak dan kepeluan lainnya tetapi beliau masih mau bekerja 

untuk membantu ekonomi keluarga dan faktor lainnya jarak rumah dan 

gudang batu bata tempat beliau bekerja menjadi faktor penting juga yang 

membuat beliau tidak repot pergi dari rumah ke gudang batu bata tempat 

bekerja maupun sebalikknya. 

2. Sebagian besar ibu yang bekerja mempunyai kesadaran dan motivasi yang 

kuat berjuang memperbaiki kehidupan ekonomi rumah tangga mereka. 

Mereka juga mempunyai cita-cita ingin bekerja di sektor 

informal/berjualan, disektor formal sebagai buruh maupun karyawan 

pabrik. Sementara itu, yang lainnya ingin membuka usaha guna 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga serta membantu 

ekonomi keluarga mereka.Keenam informan yang bekerja sebagai buruh 
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batu bata memiliki peran yang sama yakni menjadi ibu rumah tangga, dan 

ada pula yang menjadi tulang pungung keluarga dan yang bekerja untuk 

membantu ekonomi keluarga dan diri mereka sendiri agar memiliki 

penghasialan. Di sini menurut penulis kasus I dan II yang berhasil 

membantu ekonomi keluarga beliau masing-masing. Karena sealain 

menyekolahkan anak dan mengurus anak- anak beliau masing-masing 

beliau juga bekerja untuk membantu ekonomi keluarga beliau masing-

masing sedangkan untuk kasus II dan IV beliau sama-sama menjadi tulang 

punggung keluarga walaupun ada yang mengurus anak dan suami beliau. 

Untuk kasus IV walaupun beliau sudah tua tetapi beliau masih bekerja itu 

menandakan beliau memiliki jiwa yang kuat. Dan untuk kasus III dan V 

walaupun beliau di tangung oleh anak beliau tetapi dengan bekerja dan 

memiliki pendapatan sendiri selain membantu diri mereka sendiri namun 

secara tidak langsung membantu anak-anak beliau masing-masing 

 

B. SARAN 

Sebagai penutup dan uraian, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Hendaknya para ibu rumah tangga atau informan yang bekerja dan memiliki 

waktu luang ikut serta dalam pelatihan bersama ibu PKK agar mempunyai 

keterampilan dan bisa memiliki penghasilan lain dari keterampilan tersebut 

agar dapat memberi tambahan pendapatan selain bekerja sebagai buruh batu 

bata. 
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2. Hendaknya juga para suami dapat membantu ibu rumah tangga dalam 

megurus rumah agar ibu rumah tangga tidak kelelahan kaarena beliau selain 

mengurus rumah juga bekerja. Ini namanya dukungan penuh dari kelurga. 

3. Dan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian berkenaan 

dengan analisa dampak ibu rumah tangga yang bekerja bagi anak, ekonomi 

keluarga dan suami. 


