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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Setelah peneliti melakukan berbagai rangkaian penelitian di PT 

Pelindo III Cabang Gresik dengan menggunakan metode atau teknik 

dalam pengambilan data yang diperoleh dengan melalui wawancara 

kelompok maka peneliti menyimpulkan : 

1. Terkait dengan kedisiplinan, pekerja wanita yang memiliki peran ganda 

di PT Pelindo III Cabang Gresik tetap dapat datang tepat waktu. Meski 

tidak adanya jam lembur dengan beban kerja yang banyak Para pekerja 

wanita yang memiliki peran ganda tetap berupaya menjalankan tugas dan 

tuntutan pekerjaan dengan baik sehingga mencapai kinerja yang optimal. 

2. Meski di hadapkan dengan berbagai macam beban kerja yang dihadapi 

pekerja wanita yang memiliki peran ganda tetap dapat bersikap 

profesional dalam menjalankan pekerjaannya. 

3. Latar belakang wanita memilih untuk bekerja adalah untuk membantu 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selain karena latar pendidikan 

yang mendukung serta untuk menambah pengalaman. 

4. Para pekerja wanita yang memiliki peran ganda lebih berdampak pada 

pengasuhan serta pendidikan anak mereka. kebanyakan mereka 

memberikan pelimpahan terhadap orang terdekat. 

5. Sebagai seorang wanita karier waktu kebersamaan untuk keluarga lebih 

sedikit. Mereka tetap berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga agar 

tetap harmonis. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka rekomendasi yang dapat 

diberikan kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan kerja pegawainya maka 

perusahaan dapat melakukan diskusi sederhana (sharing), dengan 

penjadwalan secara teratur pada setiap pecan. Tujuan diskusi ini agar 

setiap masalah yang dihadapi setiap pegawai dalam bekerja dapat 

dipertanyakan kepada pimpinan dan dapat ditemukan solusinya, 

sehingga antara pimpinan dan pegawai ataupun pegawai yang satu 

dengan pegawai lainnya dapat saling memberi masukan atau saran setiap 

masalah atau keluhan yang dihadapi pegawai dalam bekerja sehingga 

dapat ditemukan solusi untuk meminimalisir terjadinya tindakan 

ketidakdisiplinan melalui forum diskusi sederhana tersebut. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya masih terdapat keterbatasan terkait dengan 

Faktor yang melatarbelakangi wanita memilih bekerja dan berumah 

tangga. Agar dapat melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait dengan 

Faktor yang melatarbelakangi wanita memilih bekerja dan berumah 

tangga, maka penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik yang berbeda. 

 

 


