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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis serta penyajian data yang penulis dapatkan dari 

hasil wawancara di lapangan dan buku serta materi pendukung lain, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa :  

1. Dari 7 informan yang ada dalam penelitian ini mempunyai tingkat sosial 

ekonomi yang sama yaitu kelas menengah, artinya keadaan ekonomi  dari 

keluarga wanita karir tidak berlebihan akan tetapi selalu cukup dalam 

memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya.  

2.  Tingkat kesejahteraan keluarga wanita karir Kecamatan Batumandi adalah 

Tingkat II, indikator didalamnya seperti makan 2 kali sehari atau lebih, 

lauk makan telur/ikan/daging, memiliki pakaian yang berbeda untuk 

bekerja dan dirumah, dilihat dari keadaan rumah, pendidikan anak, 

pekerjaan dan melaksanakan ibadah. 

Dan menurut As-Syatibi tentang kategori kebutuhan manusia keluarga 

wanita karir Kecamatan Batumandi mencapai taraf kesejahteraan 

dharuriat (primer) dan hajiyat (sekunder). Karena keluarga wanita karir 

Kecamatan Batumandi sudah memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan 

dasar (dharuriat), dan sudah melaksanakan kebutuhan sekunder(hajiyat) 

tetapi keluarga wanita karir Kecamatan Batumandi belum memenuhi 

kebutuhan tersier (Tahsiniyat) karena belum memenuhi semua keperluan 

dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan nyaman dan lebih 
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nyaman lagi. Hal ini seperti mempunyai tabungan yang cukup untuk 

kemudian hari, dan seperti naik haji yang diinginkan setiap umat islam. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah di 

uraikan di atas, maka penulis menyampaikan saran dan masukan berdasarkan 

data hasil yang ditemukan, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-

pihak terkait yang dijadikan acuan untuk kedepannya agar lebih baik dan 

maksimal lagi. Adapun saran yang penulis sampaikan sebagai berikut : 

1. Menurut penulis, wanita karir atau wanita yang bekerja di luar rumah 

untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya bisa menyeimbangkan 

tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. 

2. Menurut penulis, dalam penelitian ini masih belum sempurna karena masih 

kurangnya responden yang menjadi subjek penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Diharapkan untuk kedepan peneliti selanjutnya yang membahas 

tentang permasalahan sama, agar lebih banyak lagi mengambil responden 

dan meneliti masalah perekonomian dan kesejahteraan keluarga wanita 

karir lain, agar tidak terpacu pada penelitian yang ada. 


