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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan 

secara menyeluruh, maka dapat di tarik kesimpulan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Motivasi kepala keluarga difabel di Kecamatan Bangkinang Kota ada yang 

berasal dari faktor internal yaitu faktor diri mereka sendiri, dan ada juga 

berasal dari faktor eksternal yaitu faktor luar yang dapat memotivasi 

kepala keluarga difabel dalam bekerja meningkatkan perekonomian 

keluarga. Adapun motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri 

terlihat beberapa indikator yang memiliki persentase tinggi pada jawaban 

responden dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Persentese 

untuk indikator variabel motivasi terlihat yang paling tinggi adalah; 1) 

Keinginan untuk dapat menghidupi keluarga dengan layak (93,55%).  2) 

Keinginan untuk dapat sepeda motor sendiri (90,32%). 3) Keinginan 

memiliki rumah sendiri (87,10%). 4) kondisi lingkunagn kerja yang 

nyaman (70,97%). 5) Keinginan untuk meningkatkan pendapatan ( 54,84). 

Kemudian motivasi yang berasal dari luar diri kepala keluarga difabel 

yang memiliki persentase yang paling kuat dalam memotivasi kepala 

keluarga difabel untuk meningkatkan perekonomian keluarga adalah 

Status dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga (74,19%).  
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2. Perekonomian keluarga pada kepala keluarga difabel kecamatan 

Bangkinang Kota dapat meningkat dengan adanya motivasi yang dimiliki 

oleh kepala keluarga difabel tersebut. Ini dibuktikan dengan tingginya 

persentase pada indikator variabel peningkatan ekonomi keluarga seperti, 

peningkatan pendapatan (83,87%), terpenuhinya kebutuhan dasar rumah 

tangga (80,65%), jaminan pendidikan anak (83,78%), jaminan kesehatan 

seluruh anggota keluarga 100%, dan kemampuan seving (menabung) 

87,10%. 

3. Tinjauan aspek Ekonomi Syariah terhadap  motivasi kepala keluarga 

difabel dalam meningkatkan perekonomian keluarga, menunjukkan bahwa 

tidak terdapat motivasi yang bertentangan dengan syariah Islam dan sudah 

sesuai dengan ekonomi syariah. Diantara usaha-usaha bapak difabel 

tersebut tidak ada usaha yang menyimpang dari syariat islam. 

B. Saran 

Adapun saran-saran dalam penelitian ini ditujukan kepada berbagai 

pihak yang terkait dengan  penelitian ini, yaitu kepada: 

1. Pemerintah Kampar khususnya Kecamatan Bangkinang Kota, agar dapat 

ikut  memberdayakan perekonomian keluarga terkhusus para difabel. 

Diharapkan kesempatan bekerja untuk para panyandang difabel dapat 

disejajarkan dengan pekerja yang memiliki fisik normal tanpa pandang 

bulu. Dan diharapkan pemerintah juga dapat memberikan pelatihan-

pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan para kepala keluarga 

difabel. 
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2. Kepala keluarga difabel agar tetap memiliki semangat dalam 

meningkatkan perekonomian keluarga melalui bekerja dan berusaha pada 

sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Kekurangan fisik bukan berarti menghambat seseorang dalam berkarir dan 

berkarya. 

 

 


