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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari data peran 

gender dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah 

tangga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor peran gender ikut berpartisipasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga 

melalui home industry anyaman bambu yaitu pertama 

adanya faktor kemiskinan, kedua terbukanya peluang 

pekerjaan, ketiga untuk memanfaatkan waktu luang, 

keempat mengaktualisasikan diri. 

2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap peran gender dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga 

melalui home industry anyaman bambu yaitu adanya 

izin dari suami, membantu suami dalam pemenuhan 

kebutuhan keluarga, dan membayar zakat, infaq, dan 

shadaqah. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan 

kelemahan baik dari sisi referensi serta sumber acuan yang 

digunakan oleh peneliti. Penelitian ini mempunyai 

beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada peran gender dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga di 

Desa Pulorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 9 narasumber pada 

ibu-ibu  penganyam, dengan tambahan 2 narasumber 

yaitu ketua home industry dan kepala desa yang berada 

di Desa Pulorejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis 

di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan bagi 

peneliti selanjutnya yaitu: 

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan riset pada profesi 

wanita selain menjadi penganyam dengan mengupas 

peran gender wanita sebagai tulang punggung keluarga 
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dan menganalisa pengaruh yang diberikan terhadap 

kesejahteraan ekonomi keluarga. 

2. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 9 

narasumber ibu-ibu dengan tambahan 2 narasumber, 

disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah 

jumlah narasumber agar mendapatkan analisa yang 

lebih luas. 

3. Meningkatkan pemahaman seputar peran wanita dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dengan 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang akan 

memotivasi wanita untuk meningkatkan perekonomian 

keluarga dengan tetap mempertahankan peran 

domestik dalam rumah tangganya. 

 

D. Penutup 

Alhamdulillah segala puji syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya dari awal 

pengerjaan skripsi hingga saat ini penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Peran 

Gender Dalam Peningkatan Household Economic 

Welfare Melalui Home Industry Anyaman Bambu di 

Pati di Perspektif Ekonomi Islam”. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi diri sendiri dan pembaca pada 

umumnya. Penulis membutuhkan kritik dan saran yang 

membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Sebagai 

penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan 

kesalahan selama penulisan skripsi ini. Akhir kata, 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata dan 

kekurangan adalah milik hamba-Nya. 


