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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas pada bab-bab sebelumnya dalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

Pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh tentang peran ganda 

perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga tertuang 

dalam ajaran yang beliau sampaikan kepada para santri perempuan, 

antara lain, adalah: pertama, sebagai istri. Kedua, sebagai ibu rumah 

tangga. Ketiga, sebagai pendidik. Keempat, sebagai juru dakwah 

(da’iyyah). Kelima, sebagai penggerak sosial. 

Pandangan para alumni bahwa pemikiran KH. MA. Sahal 

Mahfudh tentang peran ganda perempuan dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga dilatar belakangi oleh pemikiran dan 

perjuangan R. A. Kartini yang memperjuangkan persamaan hak 

antara perempuan dan laki laki dalam bidang sosial, budaya, 

ekonomi dan politik. Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh ini 

memberi inspirasi kepada para santri perempuan untuk menempuh 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan meniti karir yang dicita-

citakan. Para santri perempuan semakin paham akan persamaan 

gender, bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan 

laki-laki, akan tetapi mereka menyadari bahwa beban perempuan 

akan semakin berat apabila mereka sudah berkeluarga, para 

perempuan harus bisa mengatur kewajibannya sebagai ibu rumah 

tangga dan juga sebagai wanita karir.   

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa 

para alumni peremuan Pesantren Maslakul Huda di Kajen 

termotivasi oleh pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. 

b. Memanfaatkan keterampilan yang di miliki. 

c. Merasa ikut bertanggung jawab terhadap keluarga. 

d. Untuk aktualisasi diri.  
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B. Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang 

berdampak akan hasil penelitian ini. Keterbatasan yang terdapat 

dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Keterbatasan data yang peneliti butuhkan untuk melakukan 

penelitian di lapangan. Keterbatasan untuk menadapatkan 

informasi dari pihak luar dalam hal ini adalah alumni perempuan. 

Sehingga penelitian hanya menggunakan data yang terbatas. 

2. Keterbatasan dalam hal literatur akan penelitian sebelumnya 

mengenai pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh tentang peran 

ganda perempuan. Sehingga berdampak pada hasil penelitian 

yang kurang maksimal dan memiliki kelemahan baik dari hasil 

penelitian maupun analisis penelitian. 

 

C. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa saran yang 

penulis berikan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yakni: bagi 

para peneliti selanjutnya bisa meneliti kembali judul ini dengan 

menggunakan metode yang berbeda, sehingga bisa digunakan 

sebagai pembanding dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini 

juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh tentang peran ganda 

perempuan. 

 

D. Penutup 

Alhamdulillah, dengan segala puji Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

merampungkan tugas penyusunan tesis ini. Penulis menyadari 

bahwa tesis ini masih banyak sekali kekurangan meskipun demikian 

penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. 

Oleh karenanya penulis berharap saran dan kritik yang 

membangun dari seluruh pembaca untuk kesempurnaan tesis ini. 

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf degan segala 

kekurangan, kesalahan, serta peneliti berharap tesis ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Aamiin. 

 


