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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Tanggung 

Jawab Suami Yang Ditinggal Isteri Bekerja Sebagai TKW Dalam Membina Keluarga 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Tanggung jawab suami pada sektor domestik adatah cukup bertanggung jawab ini 

di lihat dan 7 responden melakukan tugas-tugas rumah tangga dan mayoritas 

responden berkomunikasi dengan anak-anak mereka walaupun waktu yang 

dilakukan tidak begitu maksimal. 

b. Tanggung jawab suami sektor publik atau kegiatan-kegiatan di luar kerumah 

tanggaan adalah seluruh responden bekerja dan yang paiing banyak adalah bekerja 

sebagai buruh bangunan, dan ada beberapa responden tidak terlalu sering 

mengikuti pertemuan-pertemuan di desa. Kepedulian responden terhadap acara-

acara hajatan di lingkungannya cukup baik dan tingkat kepedulian terhadap 

tetangga yang mereka rasakan sangat tinggi. 

c. Sikap responden dengan bekerjanya isteri ke luar negeri adalah setuju  karena 

ternbatas nya biaya kebutuhan sehari hari dan sebesar responden mau mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan rumahtangga. 
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B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yaitu 

a.  Ikut sertanya wanita (ibu rumah tangga) dalam membantu suaminya untuk 

menambah pendapatan rumah tangga bukanlah hal yang baru lagi dalam 

masyarakat pedesaan pada umumnya sudah sepantasnya dihargai tanpa 

membeda-bedakan status sosial mereka dimasyarakat. Hendaknya pemerintah 

juga membantu penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di dalam 

negeri, sehingga ibu rumah tangga tidak perlu lagi bekerja keluar negeri untuk 

membantu pendapatan keluarga semakin banyak dan tentunya ibu rumah tangga 

tidak akan meninggalkan fungsi dan peranannya sehingga isteri sekaligus sebagai 

ibu dari anak-anaknya. 

b.  Bagi keluarga yang bekerja di luar negeri, khususnya suami harus dapat 

menyadari dan dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Suami harus dapat 

mendidik dan membimbing anak-anaknya agar menjadi pribadi-pribadi yang 

lebih baik dan juga harus terus mengurus semua kebutuhan rumah tangga dengan 

baik. 

c.  Bagi seluruh anggota keluarga diharapkan dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya masing-masing dalam keluarga harus saling tolong-menolong terutama 

dalam hal tugas-tugas rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh isteri 

walaupun isteri/ibu tidak ada di rumah tetapi anggota harus tetap menjaga 

keutuhan dan keharmonisan keluarganya. 

 


