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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti, maka dapat 

disimpulkan bahwa selain istri berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik) 

ia juga berperan dan ikut berpartisipasi mencari nafkah untuk pemenuhan 

ekonomi keluarganya, maka masing-masing aspek dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Perilaku kehidupan perkawinan pasangan muda di Desa Sumur 

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, segala urusan rumah 

tangga merupakan tugas utama para wanita, khususnya para ibu 

rumah tangga. Kegiatan ini seolah-olah tidak mengenal waktu 

dalam pelaksanaannya. Tugas ini antara lain berkaitan dengan 

penyiapan makan dan minum bagi segenap anggota keluarga 

seperti mengasuh, mendidik, menjaga, dan mengarahkan anak-

anak terutama bagi yang belum dewasa mengurus, membersihkan 

dan membereskan rumah termasuk perabot rumah tangga dan 

menjaga kebersihan dan kerapian pakaian segenap anggota 

keluarga. Melihat tugas kerumah tanggaan yang harus dipikul oleh 

seorang ibu rumah tangga tidak mempunyai waktu lagi untuk 

kegiatan yang lain.  
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Begitu bangun dari tidur mereka (istri) telah dihadapkan 

dengan setumpuk tugas yang harus dilakukan. Perilaku kehidupan 

seorang istri  di Desa Sumur dalam peningkatan ekonomi banyak 

terkonsentrasi pada sektor informal. Bias jender dalam kehidupan 

ekonomi keluarga sudah tampak kabur karena para istri juga di 

tuntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka tidak 

hanya tinggal diam di rumah untuk menanti dan membelanjakan 

penghasilan suami mereka, namun mereka juga ikut terlibat dalam 

kegiatan mencari nafkah.  

2. Dampak perempuan (istri) yang bekerja terhadap keharmonisan 

keluarga, adapun dampak dari istri yang bekerja antara lain yaitu:  

a. Dampak Positif 

1). Terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga 

Dengan bekarja, seorang istri tentu saja 

mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan 

untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

2). Sebagai Pengisi Waktu 

Selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-

harinya pada waktu sengang di sore harinya istri banyak 

yang melakukan aktifitas seperti kumpulan PKK 

(Pendidikan Ketrampilan Keluarga) yang bisa menambah 

wawasan sebagai ibu rumah tangga.  
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3). Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut 

sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi 

tersebut. Bukan hanya pria bahka wanitapun dituntut untuk bisa 

dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kian 

pesat. 

Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah 

menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang 

diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam 

pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa 

dan bangsanya.   

b. Dampak Negatif 

Dampak dari perempuan yang bekerja yaitu,  

1). Terhadap anak, dimana rasa kasihsayang dari orang 

tua terutama ibu sangatlah berpengaruh pada 

pesikolog anak tersebut. 

2). Terhadap suami, pastinya akan berpengaruh dengan 

hubungan antara suami dan istri dikarenakan 

kesibukan antara satu dengan yang lainnya, 

disamping itu juga berdampak pada kurangnya 

keharmonisan hubungan suami istri dalam hal 

seksual, dikarenakan seringnya penolakan dari sang 
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istri ketika diajak hubungan suami istri dengan 

alasan sudah capek seharian mengurusi rumah 

tangga dan bekerja. 

 

B. SARAN 

1. Kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai   dampak 

perempuan bekerja terhadap keharmonisan keluarga pada pasangan muda 

khususnya di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. 

untuk lebih mempertimbangkan literatur dan data  atau lembaga yang 

bersagkutan secara mendalam. 

2. menghimbau dan memohon kepada semua pihak yang berwenang untuk 

menggali, mengkaji dan menelaah sacara mendalam mengenai perempuan 

bekerja dan keharmonisan pada pasangan muda dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan keharmonisan dalam rumah tangga dalam 

masyarakat. 

3. Mengharap kepada seluruh warga Desa Sumur Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal untuk lebih memahami dan tanggap terhadap 

perempuan dan keluarga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, 

mawadah dan rohmah. 

4. Keberhasilan dalam berkeluarga bukan hanya di lihaat dari ekonomi, 

pendidikan, lingkunggan, anak tetapi juga dari segi Agama. Walaupun 

semua itu sangat mendominasi kehidupan akan tetapi Agama yang paling 
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terpenting karena tanpa adanya Agama keluarga tidak akan bisa mencapai 

yang mananya keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.  

 

C. PENUTUP 

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. 

Atas Taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

Penulis sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekuranganya, 

maka penulis memohon kepada pembaca akan kritik dan saran yang bersifat 

membanggun demi kesempurnaan penulisan penelitian ini. 

Penulis senantiasa berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat 

kususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, semoga 

Allah selalu melimpahkan karunia-Nya dan meridhoi amal perbuatan hamba-

Nya. 

 

 


