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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

 Maka dukungan suami yang diberikan suami termasuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini terbukti bahwa mayoritas responden (30%) yang berjumlah 12 

orang menunjukkan mendapat dukungan suami dalam kategori sangat tinggi, 

kemudian (45%) yang berjumlah 18 orang menunjukan mendapat dukungan 

suami dalam kategiri tinggi. Kemudian (22,5%) yang berjumlah 9 responden 

menunjukkan bahwa dukungan suami tergolong sedang. Dan kemuadian (2,5%) 

yang berjumlah 1 responden mengatakan bahwa dukungan suami rendah. Jadi 

hasil tersebut dapat dilihat bahwa jumlah hasil responden terbanyak menunjukkan 

bahwa suami memberikan dukungan kepada istri sebesar (45%) yang berjumlah 

18 orang dengan rentang nilai (46 sampai 51) dalam kategori tinggi. Oleh karena 

itu, ukuran dukungan suami yng di berikan kepada ibu-ibu rumah tangga termasuk 

dalam penilaian kategori tinggi.Keikutsertaan ibu-ibu rumah tangga tergolong 

tinggi, hal ini terlihat dari perhitungan variabel Y yang menunjukkan hasil skor 

rata-rata keseluruhan sebesar 3,22 yang menjadikan variabel ini dalam kategori 

baik. Yang termasuk dalam kategori baik yaitu kategori tinggi.  

 Seberapa besar pengaruh dukungan suami terhadap keikutsertaan istri 

mengikuti keterampilan menjahit? Hasil analisis regresi linier sederhana 

menunjukkan bahwa dukungan suami mempengaruhi keikutsertaan ibu-ibu rumah 
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tangga menggikuti kursus menjahit di Desa tembung Kecamatan percut sei tuan 

Kabupaten Deli Serdang. Dengan persamaan regresi : Ŷ= 3,57 + 0,137X. Hasil 

pengujian hipotesis dengan uji t diperoleh nilai        >       (5,63> 2,024). 

Artinya dukungan suami berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan ibu-ibu 

rumah tangga mengikuti kursus menjahit di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei 

Tuan.. 

 Besarnya pengaruh dukungan suami terhadap keikutsertaan ibu-ibu rumah 

tangga mengikuti kursus menjahit di Desa tembung Kecamatan percut sei tuan 

Kabupaten Deli Serdang. berdasarkan nilai koefisien determinasi (D) sebesar 

35,16%, sedangkan sisanya sebesar 64,84% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan serta penjelasan dari bab 

sebelumnya maka beberapa hal yang perlu dilakukan adalah : 

1. Saran untuk suami 

Suami harus dapat memberikan motivasi yang besar lagi kepada istri, sebab 

suamilah yang lebih terdekat dengan sang istri agar mampu lebih 

bersemangat melakukan kegiatan/pekerjaan 

2. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menyempurnakan dan 

mengkaji lebih lanjut variabel-variabel lain yang lebih besar pengaruhnya 

terhadap keikutsertaan ibu-ibu rumah tangga. 


