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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas melalui  wawaancara dan 

dukementasi berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana 

yang telah dibahas dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Manajemen upah kerja di Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Kota 

Banjarmasin dapat dikatakan sudah baik kepada ibu rumah mekanisme 

dalam sistem upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Secara sistem 

yang dijalankan  sesuai dengan karekteristik dan prinsip tentang sistem 

upah bahkan lebih karna di dalam pemberian upah pihak yayasan sering 

memberikan bonus berupa sembako dan uang untuk ibu rumah tangga 

tesebut.  

2. Dampak Ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 

melalui seni kerajinan tangan yang dibuatnya melalui Kegiatan menjahit 

dan menjelujur tersebut tergabung didalam kelompok pengrajin kerajinan  

yang diberdayakan Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Kota Banjarmasin 

tentang pembuatan kerajinan tangan kain sasirangan yang mampu 

memberikan imbalan atau gaji kepada para ibu rumah tangga yang 

bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dimulai dari 

kebutuhan meterial dan sosial. dapat disimpulkan bahwa peran Ibu rumah 
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tangga bedampak dalam meningkatkan perekonomian keluaraganya 

hanya saja belum mampu untuk menyejahterakan keluarganya. 

 

B. SARAN 

1. Ibu-ibu yang bergabung dalam kegiatan yang berada di Yayasan Rumah 

Kreatif dan Pintar Kota Banjarmasin sudah dapat dikatakan baik, karena 

Ibu-ibu telah mampu memanfaatkan peluang mempelajari tentang 

kearifan lokal yaitu adalah kerjinan kain sasirangan salah satu kegiatan 

yang di programkan oleh yayasan untuk masyarakat banjarmasin. kain 

sasirangan ini berasal dari seni khas Kalimantan Selatan Kota 

Banjarmasin yang merupakan kearifan lokal dan warisan budaya yang 

telah dipertahankan dan semakin berkembang. Tetapi alangkah baiknya 

jika diambah dengan dengan seni kerajian membatik tidak hanya 

mengenal sasirangan tetapi juga membatik tentunya ini bisa menambah 

penghasilan masyarakat ksususnya ibu rumah tangga. 

2. Untuk Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar Kota banjarmasin agar bisanya 

menjahit dan menjelujur dalam proses pekerjaanya sebagai pengupah 

para ibu rumah tangga ini penghasilannya agar di tingkatkan lagi. jadi 

kiranya pihak yayasan mengadakan lagi pembelajaran seni kerajinan 

membatik agar bisa meningkat kesejahteraan keluarga dari pihak ibu 

rumah tangga yang diberdayakan dengan menambah seni kerajinan 

tangan tersebut maka akan jadi kemungkinan perekonomian Ibu Rumah 

Tangga menjadi sejahtera. 


