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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Peran Perempuan Dalam  Paham Feminisme Pada Peningkatan

Perekonomian Myvestore Tulungagung:

a Pola relasi antara laki-laki dan perempuan

Pola relasi antara perempuan dan laki-laki  yang memiliki perbedaan sifat

dan fisik harus dihilangkan, karena perempuan juga memiliki potensi untuk

dikembangkan. Kesetaraan dan kesamaan hak antara perempuan dan laki

laki harus ditekankan sehingga tidak terjadi perbedaan hak dan kesetaraan

gender.

b Tulang punggung untuk ekonomi keluarga

Perempuan dapat memiliki peran ganda, sebagai ibu rumah tangga

dan membantu pendapatan keluarga. Kehadiran emansipasi wanita di

masyarakat melalui Myvestore mampu mengubah cara pandang

bahwasanya perempuan bisa berkarya, berpenghasilan, mandiri dan

berguna bagi masyarakat.
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c Peran pemerintah dalam feminisme

Peran pemerintah dalam mengembangkan potensi perempuan dapat

dilihat dari didirikannya beberapa organisasi yang dapat menyokong

ruang gerak perempuan. Pemilik Myvestore Tulungagung

merupakan salah satu anggota dari HIPMI.

2. Keberhasilan Perempuan Dalam Paham Feminisme Pada Peningkatan

Perekonomian Myvestore Tulungagung

a Ekonomi maju

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keadaan perekonomian pada

suatu daerah. Myvestrore, membuka terobosan baru, mengenalkan

usaha dan merepairing Handphone merek Iphone kepada masyarakat

Tulungagung dan sekitarnya..

b Income bertambah

Untuk menjadi terkenal dan memberikan impact positif tidaklah

mudah, diperlukan perjuangan, usaha dan kerja keras. Dari omset dua

juta menjadi enam ratus juta memerlukan proses yang panjang.

c Income terhadap ekonomi sekitar

Keberhasilan Ibu Ajeng dalam memperkuat jiwa berbisnis dan

mempertahankan sisi feminisme dapat dilihat dari usahanya dalam

rekrutmen karyawan Myvestore yang dilakukan dengan pendekatan

lingkungan, melalui pemberdayaan perempuan sekitar. Sosialisasi

adalah salah satu usaha Ibu Ajeng dalam mengubah sudut pandang
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wanita sekitar lingkungannya agar mampu berpenghasilan sendiri, dan

mandiri

3. Kendala dan Solusi Perempuan Dalam Paham Feminisme Pada

Peningkatan Perekonomian Myvestore Tulungagung

a Kendala Sosial

Kendala sosial terjadi akibat pemikiran masyarakat desa yang masih

belum sepenuhnya memahami peran ganda perempuan. Merubah

pemikiran masyarakat mengenai eksistensi perempuan dapat

dilakukan dengan menunjukkan kesuksesan dalam berkarir dan

berkeluarga.

b Kendala Ekonomi

Bekerja yang didasari keterpaksaan tidak akan menghasilkan sesuatu

yang maksimal. Dalam hal bekerja harus didasari oleh hati yang

ringan tanpa keterpaksaan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan

mudah.

c Kendala Politik

Kendala politik yakni munculnya isu-isu RUU dimana hal tersebut

menghambat ruang gerak wanita karena merasa terdiskriminasi. Solusi

dalam mengatasi isu politik dengan mencari sumber isu dan tetap

memperjuangkan hak perempuan agar setara dengan laki-laki.
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B. Saran

1. Bagi Myvestore Tulungagung

Bagi Myvestore Tulungagung diharapkan mampu mempertahankan

sinergi dalam menggerakkan perempuan. Sehingga diperoleh kinerja dan

hasil yang lebih baik. Serta diharapkan mampu memberikan kontribusi

peningkatan perekonomian melalui potensi perempuan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah

perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung sebagai referensi

keilmuan mengenai peranan feminisme terhadap pertumbuhan

perekonomian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian

lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat

menyempurnakan hasil penelitian.


