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BAD V 

KF.SIMI'ULAN DAN SARAN 

5. 1. Kesimpulan Konscpt ual 

1. Kajian tentang potu asuh anak nelayan tcntu bcrhubungan dengan 

perempuan nelayan yang mencari nafkah karena nelayan merupakan 

salah satu mala pencaharian masyarakat. 

Kcsibukan pcrcmpuan nclayan daiam mcmbantu pcrckonom,an 

keluarga berpengaruh kepada praktik pengasuhan anak-anak nelayan. 

Pcrempuan ne laylln tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja 

tctapi juga turut berperan dalam me:1cari nafkah. Sehingga dapat 

dikatakan perempuan berperan ganda, peran pertama adalah peran 

alamiah atau rcproduksi kcm4dian pcran domcstik yaitu pcrcmpuan 

berperan melakukan seluruh kegiatan rumah tangga, serta peran publik 

yakni melakukan aktivitas ekonomi ke !aut untuk membantu ekonomi 

kcluarga. 

2. Kcterlibatan percmpuan di sektor publik mcnunjukkan suatu upaya 

perempuan untuk merekonstruksikan sejarah hidupnya dengan 

mcmbangun suatu idcnlitas baru Lidak hanya scbagai ibu rumah tangga 

akan tctapi juga scbagai pckc~j3 (mcncari na(l<ah). Pckcrjaan 

perempuan yang didasari pada kesulitan · ekonomi rumah tangga 

bcrdampak positi f bagi kcluarga atau rumah tangga untuk mcmbanlu 

biaya hidup kcluarga dan mcmpcrtahankan kclangsungan hiCiup 

kcluarganya. Dengan perginya .perempuan ke !aut terjadi peningkatan 
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penghasilan keluarga, pada gilirannya akan membawa keluarga itu 

kcpada kchidupan yang lcbih bai~ . 

3. Sciring dengan tcrbaginya curahan waktu pcrcmpuan bckcrja kc taut 

yang menyebabkan benambahnya penghasi lan keluarga namun 

perhatian dan kas ih sayang kepada anak-anal<nya menjadi sangat 

bcrkurang. Hal itu discbabkan terbatasnya waktu yang dimiliki olzh 

perempuan aelayan iersebut. Schingga anak-anak nelayan tumbuh 

dcngan pcrhatian dan kasih sayang yang kurang u\llh dari kcdua orang 

tuanya. Olch karcnanya faktor utama yang mcmpcngaruhi pcran 

pengasuhan perempuan nelayan adalah curaban waktu bekerja untuk 

menambah penghasilan kc luarga. 

4. Kckha~vati ran yang mcngatukan bahwa kurangnya pcrhatian dan knsih 

sayang dari orang tua yang bekerj a sebagai nelayan akan menyebabkan 

anak-unak menjadi liar dun tidak tcrk~ndali tidak terlihat pada anak

anak komunitas nelayan Desa Sialang Buah. Sekalipun kehangatan dan 

kcharmonisan kcluarga a~:ak sulit diwujudkan, namun kcluarga dapat 

mcnjalani kehidupan sccara !crus berkelanjutan, mcskipun dalam 

kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. 

5.2. Kesimpub n Faktual 

1. Pada umumnya di desa pcnclitian kaum perempuan mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga. mengasuh anak dan bcperan j uga sebagai 

pencari nall<ah. Namun kaum pcrcmpuan nclayan masih lctap dapat 
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membagi waktu untuk masing-masing kegiatan tanpa harus melupakan 

kcgialan utamanya scbagai ihu rumah tangga. 

2. Faktor-faktor yang mcmp~ngaruhi pola asuh anak nclayan adalah tarnf 

ckonomi wurga musyurakut yung tcrgo long rcnduh. i\pabila kchidupan 

ckonomi sebuah kcluarga ~udah mcncukupi sehingga kaum pcrempuan 

tidak pcrlu mcncari tambahan penghasilan. maka anak-anak nelayan 

akan mendapatkan perbatian dan kasi:b sayang yang cukup karena 

diasuh dcngan waktu yang cukup pula. 

3. Pola Asuh Anak Nelayan berdampak negatif tcrhadap tatanan 

kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Desa Sialang Buah 

yang bcrimplikasi timbul kcrawanan sosial sepertl rcndahnya tingkat 

pcndidikan dan kcschatan. 

4. Ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh perempuan nelayan, baik 

hambatan dalam menga~ub anak di dalam kcluarga. maupun hambatan 

dalam bermasyarakat atau ke giatan sosial. Diantaranya adalah susahnya 

membagi waktu antara men_gasuh anak dan mclakukan kegiatan pergi 

kc laul. 

5. Perempuan nelayan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan bcrmasyarakat karena dcngan pcrgi kc laut dan menjadi 

nclayan, kaum pcrcmpuan tcrscbul juga mdakukan intcraks i sosial. 

Baik kepada kaum perempuan yang juga menjadi nelayan, maupun 

kaum nclayan laki-laki. 
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5.3. Saran 

1. Disamping berpcran dalam me[\Jbantu ekonomi keluarga, diharapkan 

kepada perempuan nelayan agar · dapat membagi waktu dengan baik, 

antara rumah tangga. mcngasuh anak dan mcncari nafkah. Diharapkan 

j uga kcpada percmpuan nel<Jyan agar lcbih mcngutamakan dan 

memberi perhatian lebih kepada l?endidikan anak. Karena pendidikan 

sangat b~rpcngaruli terhadap ikchidupan anak-anak nclayan di masa 

yang akan Jatang rncnjadi lcbih baik. 
' 

2. Diharapkan kepada perempuan nela:ran memberikan keterampilan dan 

kcahlian yang la in kcpada anak pcrcmpuan supaya pada masa yang 

a~an tlatang p<:l'<:llljlll<lll tidak lngi lll(!lljadi ndaya 11 tetapi hck.:rja ~c~ uai 

dcngan kodratnya scbagai seorang perempuan. 
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