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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penyajian data dan pembahasan yang telah penulis paparkan 

tentang Peran Perempuan Pekerja di Sektor Informal Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perempuan (istri) 

pekerja di sektor informal mengetahui dengan baik dan jelas apa peran utama 

sebagi seorang perempuan (istri), karena semua responden mengetahui 

tentang tugas utama perempuan (istri) adalah sebagai seorang ibu untuk anak 

dan istri untuk suami. 

Adapun yang menjadikan perempuan (istri) sebagai pekerja si sektor 

informal khususnya di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru, sebagai berikut: 

1. Karena kebutuhan ekonomi, seperti perempuan (istri) untuk membantu 

suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan meringankan pekerjaan 

suami. Dan juga dikarenakan tuntutan zaman yang semakin hari semakin 

naik, dengan begitu segala kebutuhan juga akan naik 

2. Karena ingin memanfaat skill atau kemampuan yang diperoleh saat 

belum meiliki status menjadi seorang istri. Dan ini juga dikarenakan 

hoby atau keinginan perempuan (istri). 

B. Saran 

Setelah memerhatikan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka 

penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan: 

1. Ditujukan pada masyarakat Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru, dan perempuan (istri) pekerja di sektor informal 

khususnya agar dapat memperhatikan peran utamanya sebagau ibu untuk 

anaknya juga istri oleh suami dan diharapkan perempuan (istri) dapat 

berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan keluarga terutama 

dilingkungan tempat tinggal mereka. Karena dengan berperannya 
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perempuan (istri) yang tinggi tanpa mengabaikan peran utamanya dalam 

rumah tangga akan menciptakan kesejahteraan hidup dalam bidang 

ekonomi keuangan rumah tangga yang lebih baik dan sejahterah. 

2. Diharapkan kepada pemerintah setempat agar dapat kiranya memberikan 

apresiasi yang tinggi sebagai bentuk dukungan dan juga dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih teratur dalam pemanfaatan 

waktu agar perempuan pekerja di sektor informal tidak mengalami 

kesulitan dalam pembagian waktu untuk keluarga dan kerja. 

3. Disarankan kepada masyarakat Kelurahan Tuah Karya Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru agar dapat meningkatkan mutu pendidikan, 

karena dengan berbekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas akan 

dapat mengurangi tingkat kebodohan dan pengangguran serta 

kemiskinan. 


