
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.   Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis 

data seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai hubungan 

tingkat pemahaman peran laki-laki sebagai kepala keluarga dengan sikap 

tanggung jawab dalam membina keluarga bahagia di Desa Cipadang 

kecamatan Gedong Tataan Pesawaran maka penulis dapat menyimpulkan:  

 

1.  Pemahaman peran laki-laki sebagai kepala keluarga masuk dalam kategori 

cukup berperan, ini menunjukkan bahwa adanya peran kepala keluarga 

dalam membentuk keluarga bahagia. Seperti, mencari pekerjaan 

tambahan selain pekerjaan tetapnya, memberikan waktu luang untuk 

mengerjakan tugas dan membantunya mengerjakan pekerjaan rumah 

tersebut, menjelaskan arti pendidikan kepada anak, mengajarkan syariat 

agama kepada anak, meluangkan waktuuntuk keluarga, memberi 

semangat anak dalam belajar, dan mencontohkan sikap tanggung jawab 

kepada anak. 
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2. Tanggung Jawab laki-laki sebagai Kepala Keluarga dalam Membina 

Keluarga Bahagia masuk dalam kategori cukup bertanggung jawab, 

terlihat peran laki-laki sebagai kepala keluarga yang masih tetap bekerja 

dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga serta menuntun keluarganya 

menuju keluarga bahagia. 

3. Berdasarkan hasil pengujian keeratan pengaruh yang dilakukan, diketahui 

ada hubungan yang signifikan antara peran laki-laki sebagai kepala 

keluarga dengan tanggung jawabnya dalam membina keluarga bahagia. 

Artinya, tinggi tingkat pemahaman peran laki-laki sebagai kepala 

keluarga, maka semakin baik pula sikap tanggung jawab dalam membina 

keluarga bahagia. 

 

B. Saran 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data 

dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin 

memberikan saran bahwa: 

 

1. Kepada kaum laki-laki-sebagai kepala keluarga agar dapat 

melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga 

dalam membangun keluarga bahagia. Dengan cara mencari pekerjaan 

tambahan demi memenuhi kebutuhan, memberikan waktu luang anak 

untuk mngerjakan PR dari sekolah, membekali anak dengan dasar 

agama, membiasakan rasa tanggung jawab dan lain-lain. 

 



 98 

2. Kepada  ibu rumah tangga untuk menjalankan kewajibanya sebagai 

istri serta mengarahkan suami agar dapat menjalankan peran serta 

kewajibanya. 

  

3. Kepada Pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat 

untuk mencapai kesejahteraannya dengan cara memberikan lapangan 

kerja bagi kaum laki-laki. 

 

 

 

 

 


