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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian tentang persepsi dan tindakan dari 

perempuan pedagang yang ada di pasar Larangan tentang pendidikan agama 

anak, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut; 

     Pertama, Kondisi sosial perempuan pedagang yang ada di pasar 

Larangan bila dilihat berdasarkan gambaran umum tergolongkan menjadi 

pedagang togu/ ruko, pedagang kios, pedagang los, pedagang pancaan dan 

pedagang kaki lima. Pedagang togu/ruko dan kios rata-rata memiliki pendidikan 

± lulusan SMA, dan keadaan mereka masuk dalam kategori perekonomian 

menengah keatas. Sedangkan pedagang los rata-rata memiliki pendidikan ± 

lulusan SMP dengan perekonomian menengah sedang dan untuk pedagang 

Pancaan dan  Pedagang kaki lima, rata-rata memiliki pendidikan ± lulusan SD, 

perekonomian menengah ke bawah 

    Kedua, bahwasannya  persepsi perempuan pedagang di pasar Larangan 

ini mengenai pendidikan agama anak berbeda-beda dalam cara memandang 

penting tidaknya pendidikan agama untuk anak, mengetahui tujuan yang global, 

mengetahui metode yang digunakan secara tepat dan materi yang diberikan 

untuk anak apakah sudah secara menyeluruh, ternyata  sudah lumayan baik 
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dalam persepsi mereka yang berpendidikan tinggi, meskipun hanya sedikit sekali 

dari banyaknya pedagang yang bekerja menjadi pedagang di pasar Larangan 

Sidoarjo. Namun bagi persepsi perempuan pedagang yang berpendidikan rendah 

nampaknya masih banyak yang kurang perhatian terhadap pendidikan agama 

anak-anaknya terbuktidengan kejujuran mereka dalam memberikan persepsinya 

dan tindakan-tindakan yang dilakukan kurang maksimal.  

B. Saran-Saran 

      Berangkat dari realitas yang ada dilapangan yaitu mengenai persepsi 

dan tindakan perempuan pedagang di pasar Larangan Sidoarjo, peneliti 

menyadari akan masih banyaknya permasalahan yang belum terungkapkan dari 

hasil penelitian ini, maka peneliti mengharapkan akan adanya peneliti berikutnya 

yang dapat melanjutkan penelitian ini. Diantara hal yang paneliti anggap masih 

patut untuk ditindak lanjuti oleh peneliti berikutnya adalah: alasan-alasan 

perempuan pedagang melakukan pekerjaan ini secara lengkap dan detail, 

mengetahui jadwal keseharian yang perempuan pedagang yang ada dipasar 

Larangan, dan pengaruh kesibukan perempuan pedagang di pasar Larangan 

terhadap perilaku anak-anak mereka. 

 

 

 

 

 




