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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Besar kontribusi dari wanita penyadap karet terhadap pendapatan total 

rumah tangga di Desa Sebadu Kecamatan Mandor adalah sebesar 29%. 

Dengan demikian wanita penyadap karet sedikit banyak memberikan 

kontribusi yang besar terhadap pendapatan total rumah tangga di daerah 

penelitian. 

2. Tingkat kesejahteraan rumah tangga responden sebagian besar tergolong 

dalam sejahtera tahap III, yaitu berjumlah 41 rumah tangga dengan 

persentase 59,42%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kesejahteraan rumah tangga wanita penyadap karet di Desa Sebadu 

tergolong tinggi. Tingkat kesejahteraan rumah tangga responden ini tidak 

hanya ditentukan oleh pendapatan responden dari menyadap karet. Hal ini, 

karena sebagian besar anggota rumah tangga responden maupun 

responden sendiri juga bekerja diluar menyadap karet sehingga dapat 

menambah pendapatan dari menyadap karet. 
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3. Faktor pendorong yang menyebabkan wanita bekerja sebagai penyadap 

karet adalah sebagai berikut : 

a. Kurangnya lapangan pekerjaan disektor lain, menyebabkan wanita 

untuk memilih bekerja sebagai penyadap karet. Selain itu, karena 

ketersediaannya kebun karet yang kebanyakan diwariskan oleh orang 

tua mereka, sehingga dimanfaatkan oleh kaum wanita untuk mencari 

nafkah guna menambah pendapatan rumah tangga. 

b. Desakan ekonomi dan tuntutan hidup yang besar serta kebutuhan 

keluarga yang senantiasa meningkat, sedangkan pendapatan riil tidak 

selalu meningkat membuat wanita di daerah penelitian untuk ikut 

bekerja tanpa meninggalkan perannya sebagai isteri dalam keluarga. 

c. Tingkat pendidikan yang rendah yaitu sebagian besar dari responden 

hanya tamat SD, menjadi salah satu faktor penyebab responden 

memilih bekerja sebagai penyadap karet untuk menambah pendapatan 

total rumah tangganya. 
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B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

a. Memberikan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus keterampilan 

khususnya bagi kaum wanita, hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai 

bekal untuk terjun ke dunia kerja. Sehingga untuk menambah 

pendapatan rumah tangga wanita tidak hanya bekerja sebagai 

penyadap karet, tetapi juga dapat bekerja dibidang lain. 

b. Memantau perkembangan harga karet, agar harga karet dipasaran tidak 

mengalami penurunan. Dengan demikian pendapatan wanita dari 

menyadap karet dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. 

2. Bagi Wanita Penyadap Karet 

      Untuk menambah pendapatan rumah tangga diluar sebagai penyadap 

karet, responden harus bisa memanfaatkan peluang kerja di daerah 

penelitian. Misalnya menanam buah-buahan di pekarangan rumah yang 

kosong, sehingga ketika berbuah hasilnya bisa dibawa ke pasar untuk 

dijual atau dijajakan dari rumah ke rumah.  


