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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh dari analisis peran ganda 

petani garam dalam menopang perekonomian keluarga sebagai 

berikut: 

1. Upaya istri petani garam dalam menopang perekonomian 

keluarga di Desa Asempapan yaitu dengan menjalankan dua 

peran aktif yaitu peran publik yang meliputi petani garam, 

buruh di pabrik pengepakan garam, dan berdagang. Selain itu 

wanita tetap menjalankan peran domestik dalam rumah 

tangga. 

2.  Latar belakang peran ganda istri petani garam yaitu faktor 

kemiskinan, kesempatan bekerja, dan tradisi wanita bekerja di 

Desa Asempapan.  

3. Kontribusi istri petani garam dalam menopang perekonomian 

keluarga yaitu menambah pemasukan ekonomi untuk 

keluarga, memperoleh kepuasan batin karena istri petani 

garam dapat mandiri dengan memperoleh pendapatan pribadi, 

selain itu wanita tidak kehilangan kesempatan untuk dapat 

mengaktualisasikan diri dalam lingkungan masyarakat seperti 

mengikuti keterampilan maupun penyuluhan yang diadakan 

oleh ibu-ibu PKK, pengajian rutin, dan rapat masing-masing 

RT. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan simpulan 

yang telah diperoleh maka peneliti dapat memberikan saran yang 

dinilai memiliki manfaat kepada pihak-pihak terkait. Adapun 

saran-saran yang dapat disampaikan yaitu: 

1. Penelitian ini penulis menjelaskan peran ganda istri petani 

garam dan kontribusi terhadap ekonomi keluarga, disarankan 

untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan riset pada profesi 

wanita sebagai petani garam dengan mengupas peran wanita 

sebagai tulang punggung keluarga dan menganalisis dampak 

yang terjadi terhadap kesejahteraan keluarga. 

2. Berdasarkan kondisi geografis Desa Asempapan yang terletak 

di pesisir pantai dan banyaknya tambak garam sehingga 
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dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya 

manusia dengan tepat dapat menjadikan Desa Asempapan 

sebagai sentra produksi garam yang dapat memberikan 

pemasukan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Desa 

Asempapan. 

3.  Peran wanita dalam menopang perekonomian keluarga 

sejauh ini memiliki kontribusi yang baik seperti memberikan 

penghasilan ekonomi kepada keluarga, sehingga untuk 

meningkatkan pemahaman seputar peran wanita dalam 

menopang perekonomian keluarga yaitu dengan adanya 

sosialisasi dan penyuluhan yang akan memotivasi wanita 

dalam keluarga untuk meningkatkan perekonomian keluarga 

dengan tetap mempertahankan peran domestik wanita. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur peneliti panjatkan 

kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, 

Hidayah dan kesempatan sehingga penelitli dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis mengakui akan kekurangan pada skripsi, maka 

dari itu saran dan kritikan selalu penulis harapkan dari pembaca 

guna meningkatkan pembuatan penelitian yang akan datang. 

Besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat 

kepada pembaca baik secara umum maupun khusus. Aamiin Yaa 

Rabbal’alamin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


