BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh terkait
penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai
hasil akhirnya:
1. Terkait dengan pemahaman tentang wanita karir, para tenaga
pendidik dan kependidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
mengatakan bahwa wanita karir adalah wanita yang bekerja di luar
maupun di dalam rumah, sehingga ia memiliki peran ganda dalam
dirinya. Dan mempunyai peran ganda bukanlah hal yang mudah
untuk dijalani karena terkadang menimbulkan beberapa masalah
dan dilematis antara keluarga dan pekerjaan , terutama dalam hal
membagi waktu agar keduanya bisa seimbang.
2. Sudah menjadi keharusan jika sudah menikah, seorang wanita
akan mempunyai beberapa kewajiban di dalam rumah tangga.
Maka ada kemungkinan

akan berbenturan jika ia bekerja atau

menjadi wanita karir. Berhubungan dengan hal ini ada beberapa
upaya yang dilakukan oleh tenaga pedidik dan kependidikan
wanita di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam untuk mewujudkan
keluarga sakinah ditengah-tengah kesibukannya, diantaranya:
a) Menjaga komunikasi dalam keluarga
b) Saling terbuka dan mengalah
c) Salalu berdiskusi akan semua hal dan permasalahan
d) Intropeksi diri
e) Saling memahami dan menghargai pendapat masingmasing
f) Tetap menjalankan peran dan bisa menempatkan diri
dengan baik
g) Mengatur waktu dengan baik agar selalu seimbang
h) Menerapkan nilai-nilai agama
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i) Selalu bersyukur

B. Saran.
Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan,
maka penulis akan memberikan beberapa saran:
1. Kepada seluruh wanita karir yang sudah pasti memiliki peran
ganda, sebisa munkin untuk tetap menjalankan perannya dengan
baik di terutama di dalam keluarga karena peran istri dan ibu
sangatlah penting di dalam keluarga. Dan juga agar selalu
mengupayakan agar antara kaluarga dan karir bisa seimbang
terutama dalam hal waktu.
2. Kepada seluruh wanita karir,utamakan komunikasi dalam keluarga
agar tetap berjalan dengan baik. Karena komunikasi merupakan hal
penting terutama di dalam keluarga agar antar anggota keluarga
bisa sama-sama memahami satu sama lain. Jika komunikasi sudah
berjalan dengan baik maka bisa dipastikan keluarga akan sedikit
konflik sehingga bisa mengantarkan kepada keluarga yang sakinah.
Dan selalu menerapkan nilai-nilai agama dalam keluarga, selalu
bersyukur atas apa yang telah di miliki.

