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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis pada 

perempuan Partiga-tiga dalam meningkatkan Pendapatan keluarga dan 

pendidikan anak Di Sidikalang maka penulis dapat menyimpulkan beberapa 

kesimpulan: 

1. Kehidupan keluarga perempuan partiga-tiga di pasar Sidikalang sebelum 

berdagang serba pas-pasan atau dibawah rata-rata hal inilah yang yang  

menjadi latar belakang perempuan partiga-tiga dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga dan pendidikan anak di Sidikalang  sebagian besar 

untuk membantu suaminya menambah penghasilan keluarga karena 

pekerjaan suaminya yang kurang mencukupi, biaya sehari-hari semakin 

meningkat dan pendidikan anak lama-lama semakin banyak. selain itu 

karena mereka tidak punya pilihan untuk mencari pekerjaan lain 

dikarenakan minimnya pendidikan dan keterampilan yang mereka punya 

jadi mau tidak mau mereka harus bekerja sebagai partiga-tiga, dan mereka 

ingin memperjuangakan pendidikan anak-anaknya agar dapat merubah 

kehidupan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan kehidupan 

mereka. 
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2. Untuk meningkatkan pendapatan keluarga Perempuan bekerja sebagai 

partiga-tiga di pasar Sidikalang banyak cara yang dilakukan supaya barang 

dagangannya terjual yaitu partiga-tiga harus ramah terhadap pembeli dan 

menjaga komunikasi yang baik untuk para pelangganya. banyak usaha-

usaha lain yang dilakukan perempuan agar barang daganganya terjual.  

3. Filosofi ‘anakkon hi do hamoraon di au” dimana arti bebasnya ialah 

anakku itulah kekayaan bagiku, anakku adalah segalanya bagiku, anakku 

adalah paling berharga di dalam hidupku, ini merupakan salah satu prinsip 

dalam kehidupan masyarakat batak dalam berkeluarga khususnya dalam 

mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, setiap 

orangtua pada etnis Batak akan selalu mengutamakan anak-anaknya 

dibandingkan diri mereka sendiri. Mereka akan berusaha memperjuangkan 

apapun demi kebaikan dan kehidupan yang layak bagi anaknya, bahkan 

lebih baik lagi dari kehidupan mereka karena mereka menggap bahwa 

kekayaan yang sesungguhnya mereka miliki adalah anak-anaknya hal 

inilah yang memotivasi perempuan partiga-tiga untuk berjualan agar 

anak-naknya dapat sekolah hingga perguruan tinggi. 

 

 

 

  

 

    



62 
 

1.2 Saran 

 Berdasarkan penulis secara langsung kepasar ke kota Sidikalang dan melihat 

bagaimana kondisi yang dialami oleh perempuan partiga-tiga maka penulis 

memiliki saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat dan membagun, adapun 

saran-saran penulis sebagai berikut: 

1. Dibentuknya organisasi bagi para partiga-tiga di pasar Sidikalang, dengan 

tujuan agar terjadinyansolidaritas para partiga-tiga.  

2. Bagi pemerintah yang menangani pasar Sidikalang sebaikanya melakukan 

pendekatan secara rinci siapa-siapa saja yang berdagang di pasar tersebut 

dengan melakukan pengarahan kepada para Partiga-tiga agar seluruh 

pedagang  masuk ke dalam pasar untuk martiga-tiga , bukan di pinggiran 

jalan agar tidak merusak pemandangan pasar dan tidak terjadi kemacetan. 

3. Dibentuknya koperasi simpan pinjam bagi para partiga-tiga , pedagang di 

pasar Sidikalang, untuk membantu pedagang yang kekurangan modal 

untuk partiga-tiga.  

4. Untuk perempuan partiga-tiga agar tetap mempertahankan budaya etnis 

Batak yaitu Filosofi Anakkon hi do hamoraon di au dan mengajarkan 

kepada setiap anak-anaknya untuk tetap mempedomani filosofi tesebut 

dalam kehidupannya.  

5. Bagi seluruh anak-anak partiga-tiga yang masih menjalani pendidikan 

agar tetap memperjuangkan pendidikannya dengan sungguh-sungguh agar 

bisa menjadi kebanggan bagi para orang tua dan negara, bagi yang sudah 

selesai menempuh pendidikan dan yang sudah bekerja patuhilah dan 
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hargailah setiap usaha yang telah dilakukan orang tuamu, dan hormatilah 

kedua orang tua kalian masing-masing. 

6. Kepada PEMDA untuk melakukan suatu pengawasan harga dagangan agar 

tidak terjadinya timpang tindih harga atau tidak kestabilan harga. Karena 

hal ini dapat merugikan para partiga-tiga di pasar Kota Sidikalng 

7. Bagi para dinas pasar agar tetap memperhatikan kebersihan pasar di Kota 

Sidikalang. 

8. Bagi para partiga-tiga agar tetap menjaga kebersihan pasar dan menjaga 

fasilitas yang disediakan oleh pemerintah agar kebersihan pasar tetap 

terjaga dan para partiga-tiga dan pembeli nyaman untuk melakukan 

aktivitas kegiatan tawar menawar di pusat pasar Kota Sidikalang 

 

 

 


