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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan keterangan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

     1.  Latar belakang perempuan bekerja sebagai buruh pabrik di Kecamatan 

 Medan Deli Kelurahan Titipapn Lingkungan VI adalah karena kondisi 

 ekonomi kluarga yang membuat mereka bekerja menjadi buruh dipabrik  

 dan tidak adanya pilihan lain untuk bekerja selain bekerja dipabrik Karena 

 pada tahun 1966-1998 bekerja sebagi buruh adalah pekerjaan yang paling 

 gampang. Apalagi bagi perempuan yang memilki status pendidikan yang 

 minim bekerja menjadi buruh adalah pilihan terakhir. Karena bekerja 

 dipabrik tidak menuntut harus memiliki pendidikan cukup dengan 

 kemampuan dan kemauan sudah bisa bekerja menjadi buruh dipabrik. 

 Dengan mereka bekerja dipabrik sedikit banyaknya pasti membantu untuk 

 meningkatkan keadaan ekonomi keluarga mereka. Terbebas dari jepitan 

 ekonomi yang semakin meningkat adalah salah satu harapan mereka.  

     2. Peran seorang buruh perempuan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

 sebagai ibu rumah tangga bagi mereka gampang-gampang susah karena 

 mereka harus pandai-pandai dalam membagi waktu. Selama dipabrik 

 mereka sebagai pekerja tetapi sebaliknya ketika mereka dirumah peran 

 sebagai ibu rumah tangga tidak dapat digantikan oleh siapa pun sekalipun 

 anaknya. Meskipun seperti itu para buruh perempuan tetap menjalankan 
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 kegiatannya sebagai ibu rumah tangga ketika mereka sudah pulang kerumah. 

 Kegiatan seperti memasak, mencuci dam mebersihi rumah tetap mereka 

 kerjakan sendri,sekalipun bekerja dipabrik memakai shift itu semua bisa 

 diatasi oleh mereka. 

    3. kehidupan ekonomi buruh pabrik perempuan di Kecamatan Medan Deli 

 Kelurahan Titipapan LingkunganVI, pada awalnya biasa-biasa saja karena 

 seperti yang diketahui pada tahun 1966-1998 upah yang mereka trima sangat 

 kecil. Bahkan kalau hanya mengharapkan gaji saja untuk makan pun pas-

 pasan. Tetapi sering berjalannya waktu, kehidupan ekonomi mereka 

 semakin membaik dari tahun ketahun karena adanya kenaikan gaji walaupun 

 tidak banyak, karena semakin bergantinya tahun gaji mereak juga terus naik 

 sesuai dengan keadaan mata uang yang semakin meningkat. Apalagi yang 

 buruh perempuan memiliki suami yang juga bekerja peningkatan ekonomi 

 pun semakin membaik. Ditambah lagi apa bila seorang ibu rumah tangga 

 yang bekerja dan pandai dalam mengatur segala kebutuhan pokok dirumah 

 maka segala kebutuhan akan terpenuhi. 

    4.Menurut Narasumber  bekerja dipabrik sangat membantu  dalam 

 memperbaiki keadaan ekonomi mereka, meskipun dilihat secara kasat mata 

 bekerja dipabrik identik dengan kekerasan dan tekanan, itu semua tidak 

 menjadi masalah utama  bagi mereka. Segala resiko sudah mereka 

 pertimbngkan, dan setelah mereka jalani, mereka sudah terbiasa dengan hal-

 hal yang seperti itu. Dengan kata lain banyaknya pabrik yang berdiri 

 dikawasan tersebut sedikit banyak telah membantu warga setempat dalam 
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    tujuann memperbaiki ekonomi kluarga yang semakin merosot.  

 

B. SARAN 

 Setelah membaca hasil penelitian ini, penulis mengharapkan pembaca 

mengetahui bagaimana Kehidupan Buruh Pabrik Perempuan dalam membantu 

perekonomian keluarga dan peranan-peranan buruh perempuan selain bekerja 

dipabrik dan menjadi ibu rumah tangga untuk suami dan anak-anaknya. 

Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini penulis menyarankan : 

1.Diupayakan diadakan penelitian lanjutan untuk hasil yang lebih lengkap 

 sehingga refrensi kehidupan buruh pabrik semakin banyak. 

2.Kepada pemerintah disarankannsupaya melindungi buruh-buruh 

 perempuan ketika sedang bekerja dipabrik . 

 

 

 

 


