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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan penelitian motivasi, dampak dan keputusan pemilihan 

pekerjaan wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong di pasar 

wisata Bandungan adalah sebagai berikut: 

1. Motivasi pemilihan pekerjaan sampingan wanita tani sebagai buruh gendong 

adalah untuk mengisi waktu luang (53,33%). Sedangkan yang hanya berwanita 

tani saja dikarenakan kedapataan turun temurun sebesar (80%). Kemudian pada 

alasan wanita tani bekerja sebagai buruh gendong adalah untuk membantu 

perekonomian suami. 

2. a. Dampak sosial yang terjadi pada istri petani yang bekerja sebagai buruh 

gendong adalah mereka kurang ada waktu untuk bersosialisasi terhadap 

masyarakat di Desanya seperti perkumpulan PKK, pengajian yang diadakan 

tiap minggunya dan lain sebagainya. Sedangkan yang hanya berwanita tani saja 

mereka masih ada waktu luang untuk bersosialisasi di Desanya. 

b. Dampak fisik yang disebabkan oleh peran ganda tersebut, dapatanya mereka 

mengalami kecapekan setelah bekerja (73,33%) karena bekerja sebagai buruh 

gendong memerlukan tenaga yang cukup untuk menggendong. Kemudian pada 

wanita tani dampak yang mereka rasakan dapata saja kecuali pada saat panen 

mereka kadang merasa kecapekan sebesar (56,67%). 

c. Dampak dari peran ganda untuk keluarga tersebut adalah kurangnya waktu 

untuk berkumpul bersama keluarga, karena pekerjaan sebagai buruh gendong 

dapatanya dilakukan sampai menjelang malam hari. Jadi selepas bekerja yang 

mereka lakukan adalah hanya beristirahat istirahat. Adapun waktu berkumpul 

bersama keluarga jarang dilakukan terutama pada saat hari Sabtu dan Minggu 

dikarenakan pengunjung pada pasar wisata Bandungan ramai. 

3. Variabel yang berhubungan dengan motivasi pemilihan pekerjaan adalah usia, 

pendidikan, jumlah anak dan luas lahan yang dimiliki. 
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5.2 Saran 

1. Agar terciptanya keseimbangan antara pekerjaan dan peran didalam kehidupan 

bersosial tetap berjalan lancar sebaiknya buruh gendong meluangkan waktu 

sedikit untuk bersosialisasi dengan sekitar. 

2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya disertakan dampak ekonomi bagi 

wanita tani yang bekerja sampingan sebagai buruh gendong   

3. Lembaga ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi wanita tani yang bekerja 

sampingan sebagai buruh gendong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


