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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Umumnya para perempuan yang bekerja sebagai panderes sudah berumah 

tangga. Maka untuk menanggulangi dan menutupi kebutuhan hidup dan juga 

menyekolahkan anak mereka serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, 

perempuan panderes memilih untuk menjalani peran ganda sebagai ibu rumah 

tangga dan sekaligus ikut bekerja mencari nafkah (menjadi panderes). Pilihan 

bekerja sebagai panderes sangat cocok untuk mereka karena menyadari taraf 

kehidupan dewasa ini, kebutuhan hidup sehari-hari serba mahal. Tingkat 

pendidikan yang rendah, pengalaman kerja tidak ada, yang menyebabkan 

perempuan panderes mengalami kesulitan untuk melihat alternatif lapangan kerja 

yang akan di masuki.  

2. Faktor yang menyebabkan para ibu memilih sebagai panderes 

a. Rendahnya tingkat pendidikan mereka. 

b. Tidak adanya pekerjaan lain karena pekerjaan yang paling cepat untuk di 

dapat ialah manderes karena mayoritas masyarakat di Desa Pasaributobing 

Kecamatan Pasaributobing Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Manderes. 

c. Manderes tidak membutuhkan biaya yang banyak dan tidak perlu pergi 

jauh meninggalkan rumah. 

d. Manderes dapat dilakukan setengah hari setelah pekerjaan rumah mereka 

selesai. 
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1. Perempuan panderes juga memiliki akses dan kontrol yang baik di dalam 

keluarga maupun diluar keluarga seperti didalam keluarga terhadap suami, 

anak-anaknya serta kerabat-kerabat terdekat. Perempuan panderes juga dapat 

mengontrol pekerjaan yang dikerjakan mereka baik didalam keluarga dan juga 

diluar keluarga seperti halnya ketika sebelum manderes perempuan panderes 

menyelesaikan pekerjaanya di dalam rumah terlebih dahulu seperti 

membereskan rumah, memasak, mencuci piring, mencuci kain memberi anak-

anak makan sampai memberangkatkan anak-anak mereka kesekolah. Setelah 

selesai mengerjakan pekerjaan di dalam rumah dan sudah memastikan 

semuanya beres barulah mereka berangkat bekerja sebagai panderes. 

Perempuan panderes juga mempunyai akses dan kontrol yang baik diluar 

keluarga seperti dengan tetangga-tetangga atau masyarakat lain yang bukan 

bekerja sebagai perempuan panderes. 

 

5.2. Saran 

 Sebaiknya para ibu yang bekerja sebagai panderes tetap semangat dan 

tetap berjuang demi keluarga agar dapat menciptakan keluarga yang 

sejahtera. 

 Perempuan harus ditumbuhkan pandangan multifungsi untuk 

menggantikan peran ganda perempuan. 

 

 


