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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpualan 

 Setelah membahas permasalahan-permasalahan yang diteliti, diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut:   

Sejarah Peran Anak Bekhu (Perempuan) Dalam Pendidikan Anak Dan 

Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara 

khususnya di Kecamatan Lawe Alas, dipengaruhi perempuan juga ikut berperan 

dalam pendidikan anak-anak mereka dan untuk meningkatkan ekonomi keluarga 

tersebut. Dimana perempuan tidak hanya mengharapkan pekerjaan suaminya saja 

tetapi mereka juga ikut bekerja seperti petani sawah, berkebun dan lain-lain untuk 

menambah biaya pendidikan anak dan ekonomi keluarga mereka tersebut. Selain 

petani, salah satu sumber penghasilan bagi kaum perempuan dalam mengisi 

waktu senggang yaitu menganyam tikar, karna di Aceh Tenggara juga terdapat 

kerajinan khas yang dimiliki suku alas yaitu : mbayu amak (membuat tikar dari 

daun pandan), bentuk kerajinan yang sudah lama tumbuh berkembang menjadi 

tradisi dalam kehidupan masyarakat alas dari generasi-kegenerasi sampai saat ini.  

Kehidupan manusia akan selalu terikat dengan aspek ekonomi. 

Kebutuhan ekonomi setiap manusia pastinya akan selalu bertambah tanpa adanya 

rasa kepuasan dari setiap pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Perempuan punya 

peran dan fungsi yang sangat strategis dalam keluarga dan masyarakat. 

Sayangnya, banyak yang tidak bisa memainkan peran dan fungsinya dengan baik 

karena faktor kemiskinan dan salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan 
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ini adalah rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Oleh karena itu maka ada 

dua aspek yang menjadi kunci utama untuk lebih memberdayakan perempuan, 

yaitu pendidikan dan ekonomi.  

Kebijakan di bidang pendidikan dan ekonomi bagi perempuan ini sangat 

perlu diperhatikan sebab jika ekonomi perempuan itu kuat, maka peran mereka 

dalam keluarga maupun masyarakat juga akan kuat. Begitu pula dengan 

pendidikannya, apabila perempuan memiliki pengetahuan yang luas dan tingkat 

pendidikan yang tinggi, maka peran mereka secara mikro dalam keluarga akan 

tinggi, bahkan peran sosial perempuan dalam masyarakat juga tinggi.  Pada 

tingkat keluarga sebagai unit dasar dalam membentuk masyarakat yang tidak 

sama antar anggota keluarga dapat menimbulkan kesenjangan antara fakta dan 

harapan dalam mewujudkan keluarga yang aman tentram bahagia dan sejahtera, 

akibatnya dapat menimbulkan banyak konflik dalam keluarga itu sendiri sehingga 

dapat pula mengancam ketahanan keluarga. Yang perlu diperhatikan 

adalah konflik ekonomi dan nilai-nilai dalam keluarga karena dapat merapuhkan 

institusi keluarga serta menimbulkan gejolak sosial yang tidak diinginkan. Untuk 

mencegah atau mengurangi konflik-konflik tersebut maka peranan pendidikan 

bagi perempuan sangat membantu untuk mengatasi masalah dan konflik-konflik 

tersebut. 
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5.2. Saran 

 Perlu adanya penelitian lanjutan terhadap Sejarah Peran Anak Bekhu 

(Perempuan) Dalam Pendidikan Anak Dan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan 

Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Lawe Alas untuk 

mengungkap lebih lanjut kehidupan pendidikan dan ekonomi di dalam kehidupan 

keluarga di Kecamatan Lawe Alas. 

 Sebagai perempun sebaiknya harus memiliki pendidikan yang lebih baik 

lagi dan harus memiliki keterampilan, sehingga kita bisa diterima dilapangan-

lapangan pekerjaan lain yang lebih baik dan menjanjikan untuk sukses. 

 Perlu adanya penyuluhan khusus dalam pendidikan yang bersifat umum 

maupun pendidikan kejuruan sesuai dengan kondisi lingkungan di daerah ini. Hal 

ini perlu cepat di lakukan agar mereka tidak larut kedalam ketidak peduliannya 

terhadap pendidikan yang dapat meningkatkan derajat hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 


