
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis akan 

menaraik beberapa poin sebagai kesimpulan dari penelitian tentang buruh tani perempuan yang 

ada di Desa Tanjung Harapan diantaranya sebagai berikut : 

1. Banyaknya kaum perempuan yang ada di Desa Tanjung Harapan memutuskan untuk 

bekerja sebagai buruh tani perempuan, karena desakan ekonomi keluarga, membantu 

suami, tidak punya pekerjaan lain, tidak punya suami, ikut arisan, ingin menyekolahkan 

anak, dan membayar hutang piutang. Poin-poin tersebut merupakan faktor utama yang 

mendorong kaum perempuan untuk bekerja sebagai buruh tani perempuan. 

2. Dari penelitian ini penulis mengetahui bahwa di dalam keluarga bukan hanya seorang 

laki-laki atau kepala keluarga yang berperan sebagai pencari nafkah, tetapi kaum 

perempuan juga mempunyai kontribusi yang sangat besar di dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga, meskipun mereka harus mengemban peran ganda yang menurut penulis ini 

sangat berat, yaitu bekerja sebagai buruh dan juga bekerja di dalam rumah. Namun bagi 

buruh tani perempuan yang ada di Desa Tanjung Harapan hal ini sudah biasa karena 

mereka juga tidak punya pilihan lain. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis ingin memberikan saran kepada buruh 

tani perempuan serta pemerintah setempat khusunya yang ada di Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sebagai berikut : 



1. Bagi buruh tani perempuan penulis menyarankan, di dalam mengahadapi zaman yang 

sekarang ini semakin moderen dan desakan ekonomi juga semakin meningkat,  perlu adanya 

peningkatan kreativitas dan keterampilan dalam bekerja, agar dikemudian hari tidak mudah 

tersingkirkan oleh zaman dan bisa bertahan hidup meskipun hanya sebagai buruh tani. 

2. Bagi pemerintah penulis menyarankan agar tetap meningkatkan dan memberdayakan sumber 

daya manusia (SDM) agar dapat mengimbangi sumber daya alam (SDA) yang ada. Selain 

itu, perlu adanya keterlibatan serta partisipasi dari pemerintah dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan khusunya  buat para buruh tani perempuan yang ada di Desa Tanjung Harapan 

supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. 
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