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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tanah Merah Binjai, 

Tentang Aspirasi warga binaan terhadap Program Terpadu Peningkatan Peranan 

Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil perolehan skor data warga binaan terhadap Program Terpadu 

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera cenderung 

sedang (60%). 

2. Aspirasi positif yang merupakan keinginan warga masyarakat untuk meraih 

kemajuan di masa yang akan datang dinyatakan 38,33% (memiliki tingkat 

aspirasi rendah) 

3. Aspirasi negatif yang merupakan mempertahankan apa yang telah diperoleh 

dinyatakan 43% (memiliki tingkat aspirasi rendah) 

4. Aspirasi jangka panjang yang merupakan keinginan yang proses 

pencapaiannya membutuhkan waktu yang relatif lama dinyatakan 45% 

(memiliki tingkat aspirasi rendah) 

5. Aspirasi jangka pendek yang merupakan keinginan yang segera dapat dicapai 

dalam jangka waktu relatif singkat dinyatakan 48,56% (memiliki tingkat 

aspirasi rendah) 

6. Aspirasi realistis yang merupakan usaha untuk mewujudkan keinginan 

dinyatakan 44,66% (memiliki tingkat aspirasi rendah) 
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7. Aspirasi tidak realistis yang meliputi keinginan yang didasarkan pada 

kemampuan dan kesempatan yang meragukan untuk mecapai kesuksesan 

dinyatakan 44% (memiliki tingkat aspirasi rendah) 

 

B. Saran 

Perempuan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan, baik itu 

dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pempuan remerupakan aset yang 

sanggat berharga yang harus dikembangkan sehingga dapat membantu 

pembanggunan ekonomi. Semua itu dapat terwujut jika potensi yang ada dalam 

diri perempuan dapat dikembangkan secara maksimal. 

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat 

Sejahtera sebagai wadah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk 

mengembangkan potensi yang ada didalam diri perempuan hendaknya  dapat 

memberikan pengetahuan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, dan mudah untuk dipahami dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Sebagai penyelengara Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita 

Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Pemerintah diharapkan memberikan tutor yang 

dapat berbaur dengan masyarakat sehingga bila terdapat kesulitan dalam proses 

belajar mengajar masyarakat tidak merasa sungkan ataupun malu untuk bertanya 

dan semoga program ini tidak hanya berhenti pada pengajaran, namun 

berkelanjutan hingga pembinaan dan pemodalan sehingga para warga binaan 

dapat mensehjahterakan keluarganya.  

Kepada masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan menambah 

pengetahun dan keterampilan melalui berbagai kegiatan yang diselengarakan pada 



76 
 

 

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera 

dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan yang diharapkan bersama dapat terwujud 

dan warga binaan dapat merasakan dampak dari program ini. Warga binaan juga 

diharapkan meningkatkan minat baca karena dengan banyak membaca buku maka 

pengetahuan semakin bertambah, karena buku merupakan jendela dunia. 

 


