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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan, berikut beberapa hasil 

dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh selama penelitian ini:  

1. Peran istri yang bekerja dalam meningkatkan ketahanan keluarga khususnya 

subjek yang berada di wilayah kecamatan Pelaihari dalam hal ini terdiri dari 

4 kasus yang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kasus 1 peran domestik 

istri tidak terlaksana dengan baik. Adapun peran publik pada kasus 1 

berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dari meningkatnya jabatan dan 

prestasi kerja istri di tempat dia bekerja. Adapun pada kasus 2 karena 

pendidikan yang cukup rendah peran domestik dalam mendampingi dan 

membantu anak dalam belajar tidak terpenuhi dengan baik terlebih pada 

masa covid-19 anak sangat membutuhkan hal tersebut. Selebihnya peran 

domestik dan publiknya cukup seimbang. Adapun pada kasus 3 bisa 

dikatakan sangat mumpuni dalam meningkatkan ketahanan keluarga peran 

istri yang bekerja dalam bidang domestik dan publik tidak mengalami 

kendala yang berarti. Sedangkan pada kasus 4 peran domestik istri tidak 

terlaksana dengan baik karena ditengah perjalanan, pekerjaan suaminya 

mengalami hambata dikarenakan suaminya mengalami serangan stroke 

yang mengakibatkan istri menjadi pencari nafkah utama.  

2. Kendala-kendala yang dialami oleh istri yang bekerja baik dalam peran 

mereka dibidang domestik dan peran publik cukup beragam namun secara 

umum diantaranya minimnya waktu interaksi dengan suami dan anak
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berkurangnya waktu pelayanan yang diberikan istri kepada suami namun pada 

kasus 2 subjek (FNI) tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan faktor 

anak yang masih kecil dan peran publik yang tidak menyita waktu. Sebaliknya 

pada kasus 4 kendalanya bertambah yakni menurunnya kondisi kesehatan 

karena beban domestik dan publik yang bertambah.  

 

B. Saran-saran 

Dalam hal ini saran yang diberikan oleh peneliti bukan sekedar solusi dari 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini namun lebih jauh yakni saran 

untuk penelitian berikutnya agar tidak mengulangi topik penelitian yang sama 

namun mampu merelisasikan solusi yang diberikan oleh peneliti, diantaranya:  

1. Penghasilan dan nafkah yang diberikan oleh suami harus digunakan dikelola 

dengan baik fitrah perempuan untuk berkumpul berinteraksi dan 

menjalankan peran publik selain menambah pendapatan keluarga juga 

sebagai cara untuk mewujudkan ketahanan keluarga.  

2. Istri harus meningkatkan keterampilan dan pendidikannya karena pentingya 

peran yang harus dilaksanakannya bukan hanya peran domestik namun juga 

peran publik. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terkait 

pengembangan solusi dari kendala pada kasus-kasus yang telah disajikan 

dan menyuarakan pentingnya mewujudkan ketahanan keluarga yang 

berkesinambungan dengan pembangunan nasional.  

 

 


