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BAB V 

PENUTUP 

 

Mencari nafkah/memperoleh penghasilan merupakan 

tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian 

ada kalanya pendapatan suami kurang mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, ditambah dengan kondisi ekonomi yang kian 

tidak menentu dan berubahnya pola pikir perempuan, menjadikan 

perempuan berani mengambil keputusan untuk keluar rumah dan 

bahkan sampai dengan bekerja menjadi TKW guna membantu 

memenuhi kebutuhan keluarga yang kurang tercukupi. 

 

A. Kesimpulan 

berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh maka 

dapat disimpulkan penelitian yang teetuang dalam skripai ini 

sebagai berikut: 

1. Problem yang terbanyak yang menyebabkan masyarakat 

memilih menjadi TKW adalah faktor ekonomi, diantaranya 

tidak terpenuhinya kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), 

tidak bisa membiayai sekolah anak, tidak bisa bayar hutang, dan 

lain-lain. Sebelum istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri, 

istri berperan di ranah domestik (sebagai ibu rumah tangga) dan 

mengurus anak, ayah berperan di ranah publik (sebagai pencari 
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nafkah). Namun pada saat istri bekerja menjadi TKW, peran 

istri digantikan oleh suami. 

2. Dalam mengatasi masalah ekonominya, Hampir seluruh gaji 

dari TKW digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dalam 

pemenuhan ekonomi keluarga yang di tinggalkannya. Tasyaruf 

gaji istri sebagai TKW di luar negeri pada masyarakat desa 

Pagerdawung Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

membiayai pendidikan anak, membayar hutang dan memenuhi 

tempat tinggal keluarganya 

 

B. Saran 

1. Bagi anggota keluarga TKW (suami dan anak), sebaiknya 

berperilaku yang baik dan bisa memanfaatkan uang hasil 

kiriman dari istri atau ibunya dengan baik. 

2. Kepada suami yang ditinggal istri menjadi TKW, sebaiknya 

memahami relasi suami istri dalam rumah tangga. Ketika suami 

tidak mampu memberi nafkah bagi keluarga sementara istri 

bekerja menjadi TKW sudah menjadi kenyataan yang harus 

diterima jika untuk sementara waktu pekerjaan rumah tangga 

menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. 

 

C. Kata Penutup 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini betapapun penulis 

telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada untuk 

menyajikan karya tulis yang sebaik-baiknya tapi dalam skripsi ini 

masih jauh dauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan 

hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu saran dan kritik yang 

membangun sangat penulis harapkan dan penulis terima dengan 

tangan terbuka. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih dan semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya 

dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan pendidikan dimasa mendatang. 

Kemudian saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat 

kami harapkan, demi kesempurnaan penulis berikutnya. Akhirnya 

hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan semoga 

langkah penulis diridhai-Nya. Aamiin Ya Rabbal „alamin. 

 

 

 

 

 


