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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian, maka dalam 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Peran ganda pekerja wanita pada industri opak bawang hanani dapat 

terlaksana dengan seimbang antara peran sebagai ibu rumah tangga dan 

peran sebagai wanita yang bekerja, hal itu dapat dinyatakan bahwa pekerja 

wanita dapat menyeimbangkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan 

sebagai wanita yang bekerja. Berdasarkan hasil pengolahan data dinyatakan 

bahwa peran ganda tergolong dalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata 

sebesar 2,79, dengan indikator yang dominan yaitu peran sebagai ibu 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,15. Dapat diartikan bahwa pekerja wanita 

opak bawang Hanani bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengurus dan 

merawat anak meskipun mereka bekerja. 

2. Kesejahteraan keluarga pekerja wanita pada industri opak bawang Hanani 

dapat dicapai dan dirasakan tidak hanya dari faktor ekonomi saja melainkan 

dari faktor spiritual, hal itu dapat dinyatakan berdasarkan hasil pengolahan 

data dinyatakan bahwa indikator kesejahteraan keluarga tergolong dalam 

kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 3.04, dengan indikator yang 

dominan yaitu seluruh keluarga menjalankan ibadah sesuai dengan 

kepercayaan dan ajaran yang ada di dalam keluarga dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,42. Dapat diartikan bahwa seluruh anggota keluarga ikut dan 
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searah dengan keyakinan yang diajarkan dan dilakukan oleh kedua orang 

tua, mereka menjalankan ibadah secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersama-sama. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran ganda pekerja wanita 

terhadap kesejahteraan keluarga Pada industri Opak Bawang Hanani di Desa 

Sukaraja Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. Hal ini ditunjukkan 

dari nilai thitung > ttabel yaitu 5,569>1,699. Dan dari hasil perhitungan 

mengenai kekuatan pengaruh antara variabel peran ganda (X) dengan 

variabel kesejahteraan keluarga (Y) ditunjukkan dengan hasil perhitungan 

koefisien korelasi yaitu rxy = 0,720, rhitung > rtabel yaitu 0,720>0,355. Hal ini 

menunjukkan bahwa peran ganda pekerja wanita berpengaruh terhadap 

kesejahteraan keluarga sebesar 51,69%.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan, serta penjelasan pada 

pembahasan sebelumnya, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi pekerja wanita: hendaknya pekerja wanita menyeimbangkan antara 

kepentingan keluarga, pekerjaan dan hubungannya dengan masyarakat, 

sehingga semuanya berjalan dengan seimbang. Kemudian pekerja wanita 

harus lebih giat dan terus semangat dalam membungkus opak agar 

mendapatkan banyak bungkusan sehingga penghasilan dapat lebih 

meningkat.   

2. Bagi industri Opak Bawang Hanani: untuk meminimalisir peran ganda 

pekerja wanita maka pihak industri lebih memperhatikan jam kerja pekerja 
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wanita, yaitu dengan cara dibatasi jam kerja lebih dari 7 jam tersebut, 

sehingga pekerja wanita dapat membagi waktu untuk mengurus keluarganya 

serta dapat bekerja dengan lebih baik. Kemudian kepada pihak industri 

Opak Bawang Hanani disarankan untuk meningkatkan penghasilan pekerja 

wanita dengan menaikkan harga opak lebih dari Rp.50 untuk setiap 

bungkusan yang dihasilkan pekerja wanita. 

3. Peneliti selanjutnya: peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan 

keluarga, misalnya jumlah anggota keluarga, sosial keluarga, serta ekonomi 

keluarga. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam 

meneliti kesejahteraan keluarga, misalnya melalui pendekatan kualitatif 

dengan wawancara yang mendalam, sehingga informasi yang diperoleh 

dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia.  


