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VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan, mayoritas 

perempuan masih mengikuti perkataan laki-laki, baik itu didalam rumah maupun 

diluar rumah, istri identik dengan urusan rumah tangga sedangkan suami berperan 

sebagai pengambil keputusan. Meskipun suami dan istri selalu berdiskusi didalam 

rumah, namun pengambilan keputusan akhir  tetap di tentukan oleh laki-laki. Untuk 

berperan aktif dalam ranah publik perempuan dianggap tidak mampu baik oleh 

masyarakat dan persepsi diri perempuan sendiri yang masih banyak menganggap 

dirinya tidak perlu aktif diranah publik terutama di bidang politik. Persepsi 

masyarakat dan dirinya membuat peran perempuan di ruang publik terhambat. 

Adapun kesimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  

1. Relasi politik laki-laki perempuan dalam keluarga baik, laki-laki dan perempuan 

berkomunikasi dengan lancar bekerja sama dalam hal-hal menyangkut 

keluarganya namun relasi ini tak selalu sama dimana untuk pengambilan 

keputusan strategis nyaris diputuskan oleh laki-laki meskipun ada diskusi antara 

keduanya ketika terjadi perbedaan maka keputusan tertinggi ada pada suami, 

suami sebagai pengambil keputusan tertinggi jika terjadi perbedaan/aspirasi 

politik. 
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2. Tingkat interdependensi perempuan dalam menetukan pilihan-pilihan/keputusan-

keputusan dalam bidang politik masih tergantung pada suami. Suami sebagai 

kepala keluarga istri turut pada suami menjadikan tingkat interdependensi 

perempuan masih sangat tinggi meskipun tidak selalu begitu. Perempuan saat ini 

sudah memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dibandingkan era pra-reformasi 

namun posisi tawar tersebut belumlah cukup untuk menjadikan perempuan bebas 

mandiri secara utuh dalam menetukan pilihan-pilihan/keputusan-keputusan dalam 

bidang politik. 

 

3. Nilai-nilai budaya Lampung lokal Nengah-Nyappur tidak menghambat 

perempuan untuk terlibat dalam dunia politik/publik. Nilai-nilai budaya Lampung 

justru sangat mendukung terhadap upaya-upaya peningkatan peran politik 

perempuan namun hal ini tidak selalu di dukung dimana ada pemahaman 

masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang menganggap kewajiban 

perempuan yang paling utama adalah mengurus rumah sehingga ketika dukungan 

masyarakat terhadap upaya-upaya peningkatan peran politik perempuan  muncul 

masyarakat selalu menghubung-hubungkan dengan tugas perempuan yang vital 

dan tak boleh ditinggalkan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi 

ketidakcocokan antara dukungan masyarakat terhadap politik perempuan dengan 

tugas perempuan yang utama adalah mengurus rumah tangga. 
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B. Saran  

 

Peran politik perempuan sangat diperlukan dalam ruang publik untuk mengatasi 

masalah-maslah yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Tanpa 

perempuan suatu bangsa tidak akan lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian mengenai 

peran politik perempuan, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak terkait:  

 

1. Berdasarkan penelitian pemerintah hendaknya lebih memperhatikan perempuan 

dalam ranah publik dan politik tidak hanya melegalisasi kuota 30% perempuan di 

Parlemen, tapi juga memberi pendidikan politik bagi perempuan dari lini yang 

terkecil yaitu keluarga. 

 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan  perempuan hendaknya lebih peka 

terhadap apa yang terjadi didalam masyarakat dan berkenan untuk mengikuti 

perkembangan dalam masyarakat, agar perempuan dapat berperan aktif di ruang 

publik.  

 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan laki-laki atau suami hendaknya 

membimbing istrinya untuk pengetahui tentang politik yang ada dalam 

masyarakat, selain itu suami hendaknya memberikan kesempatan seluas luasnya 

bagi istri untuk berperan aktif dalam ruang publik, dan menerima aspirasi 

perempuan atau istri.  

 


