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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisias data dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentukna peran 

perempuan dalam meningkatkan penghasilan rumah tangga melalui sector formal 

dan informal di desa Purworejo kabupaten Pesawaran tahun 2012 adalah : 

1. Faktor keluarga, berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa 

dari 35 responden, sebanyak  2 orang atau 5,71% termasuk ke dalam kategori 

rendah, sebanyak 7 orang atau 20% termasuk ke dalam kategori sedang, 

sedangkan 26 orang atau 74,28% termasuk ke dalam kategori tinggi  

 

2.Faktor sekolah, berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 

35 responden, sebanyak 5 orang atau 14,28% termasuk ke dalam kategori 

rendah, 13 orang  atau 37,14% termasuk ke dalam kategori sedang, Sedangkan 

17 orang atau 48,57% termasuk ke dalam kategori tinggi,  

 

3. Faktor lingkungan masyarakat,  berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui 

bahwa dari 35 responden terdapat 8 atau 22,85% responden masuk dalam 

kategori rendah, 17 responden atau 48,57% termasuk dalam kategori sedang, 
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sedangkan 10 responden atau 28,57% dikategorikan tinggi, g termasuk ke 

dalam kategori tinggi sebanyak 10 responden atau 28,27%..    

4. Faktor pemahaman, berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa 

dari 35 responden, sebanyak 2 orang atau 5,71% termasuk ke dalam kategori 

rendah. Sebanyak 11 orang atau 31,42% termasuk ke dalam kategori sedang, 

Sedangkan 22 orang atau 62,85% termasuk ke dalam kategori tinggi,  

5. Faktor kebutuhan, berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa 

dari 35 responden, sebanyak 2 orang atau 5,71% termasuk ke dalam kategori 

rendah. Sebanyak 12 orang atau 34,28% termasuk ke dalam kategori sedang,. 

Sedangkan 21 orang atau 60% termasuk ke dalam kategori tinggi,  

6. Faktor Bakat, berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 

35 responden, sebanyak 5 orang atau 14,28% termasuk ke dalam kategori 

rendah. Sebanyak 8 orang atau 22,87% termasuk ke dalam kategori cukup,. 

Sedangkan 22 orang atau 62,85% termasuk ke dalam kategori tinggi. 

 

B. Saran 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, dan mengambil 

kesimpulan hasil penelitian, maka penulis dapat mengajukan saran kepada : 

a. Keluarga (Orang Tua, saudara, suami), agar dapat membimbing anak/ isteri 

dalam mengembangkan perannya sebagai perempuan sehingga dapat 

menunjang penghasilan rumah tangga melalui sektor formal dan informal, 
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dengan cara mendorong dan memberi kebutuhan yang diperlukan untuk 

melaksanakan perannya bekerja di sektor formal dan informal.   

 

b. Para perempuan (isteri), agar dapat mengembangkan peran dan kreatifitasnya 

dalam rangka menunjang penghasilan rumah tangga melalui sektor formal dan 

informal dengan cara membuka peluang usaha baik dalam lingkup home 

industri maupun usaha lain (misalnya berdagang) yang dapat menunjang 

penghasilan keluarga.     

 

 

 

 

 


