BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan diatas penulis berkesimpulan bahwa
pertama, sebagai istri memiliki peran yang penting dalam keluarga,
tidak hanya sebagai pendampuing suami saja yang bertugas untuk
melayani dan membantu suaminya, tetapi juga ber[eran sebagai
seorang pendidik yang menentukan masa depan keluarga. di
samping itu pula istri memegang amanat untuk menciptakan rasa
aman, nyaman dan tetnram bagi anak dan suaminya.namun
demikian, istri juga merupakan bagian masyarakat juga memiliki
hak untuk melakukan aktirfitas dan bekerja di luar rumah
sepanjang tidak melalaikan aktifitas dan bekerja di luar rumah
selama tidak melalaikan peran dan tugas utamanya sebagai ibu
rumah tangga dan menjadikan rumah itu sebagai rumah yang
sakinah, mawadah, wa rahmah.
Kedua, ketika seorang istri memilih untuk bekerja tentunya
ada beberapa hal yang menghambat dalam membentuk keluarga
sakinah, mawaddah, wa rahmah. Adapun hambatan-hambatan
yang sering dialami seperti lelahnya dalam bekerja, kurangnya
nafkah dari suami, membagi waktu antara pekerjaan rumah dengan
pekerjaan pabrik, serta kurangnya pengasuhan dan pendidikan
terhadap anak. Hal ini adalah hambatan-hambatan yang dialami
oleh pekerja perempuan di PT. Cipta Dwi Busana Desa
Pondokkaso tonggoh.
Dan ketiga, upaya-upaya yang dilakukan oleh pekerja
perempuan di PT Cipta Dwi Busana Desa Pondokkaso Tonggoh
adalah 1) meminta dunkungan dan izin dari suami, 2) mendidik
anak menjadi pribadi yang madiri, 3) meluangkan waktu bersama
anak, 4) tidak membesar-besarkan masalah dan tidak mengumbar
permasalahan ke orang lain, 5) menyelesaikan masalah dengan
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tenang, 6) membagi peran yang dalam mengurus rumah, 7)
mengatur ekonomi keluarga, 8) membantu ekonomi keluarga, 9)
memanajemen antara pekerjaan di pabrik dengan di rumah, 10)
menjadi tempat curhat bagi pasangan 11) tidak mementingkan ego
masing-masing. Upaya-upaya tersebut adalah cara yang dilakukan
oleh pekerja perempuan di PT Cipta Dwi Busana Desa Pondokkaso
Tonggoh dalam rangka membentuk keuarga sakinah, mawaddah,
wa rahmah. Pada intinya semua keluarga tentu menginginkan
keluarganya sakinah, mawaddah, wa rahmah namun tidak semua
itu terwujud tergantung dari komitmen setiap pasangan.
B. Saran
Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan
maka penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat
bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi peneliti, yaitu sebagai
berikut:
Pertama, peran yang dilakukan oleh pekerja perempuan di
PT. Cipta Dwi Busana sudah berfungsi semestinya. Dimana
seorang istri walaupun bekerja tetapi tidak meninggalkan
kewajibannya

dalam

keluarga.

Walaupun

sudah

berjalan

semestinya, penulis menyarankan perlu ditingkatkan lagi kualitas
peranya terutama di dalam keluarga.
Kedua, dari hasil penelitian penulis menukan bahwa pekerja
perempuan di PT. Cipta Dwi Busana banyak mengalami hambatan
seperti lelahnya dalam bekerja dan pengasuhan anak lebih banyak
dilakukan oleh nenek. Sehingga penulis menyarankan agar dapat
mengatur pola istrirahat dan dapat meningkatkan kulitas dalam
menjalin kedekatan bersama anak.
Kedua, dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa
pekerja perempuan di PT. Cipta Dwi Busana upaya dalam menjaga
hubungan dengan suami sudah cukup baik. Namun perlu
ditingkatkan lagi keharmonisannya seperti rekreasi bersama suami
dan anak

