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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini yang telah penulis lakukan mengenai 

Implementasi Program Kerja PKK Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah 

Tangga Muslim Di Kecamatan Seputih Raman Yaitu Di Desa Ratna Chaton, 

dan dari keseluruhan uraian sebagaimana yang telah penulis paparkan dimuka, 

maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulannya yaitu:  

 Pemberdayaan ekonomi rumah tangga Muslim adalah merupakan 

upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rumah tangga Muslim) 

dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensi-potensi atau 

kemampuan ibu rumah tangga yang mereka miliki. Dalam hal ini gerakan 

PKK pada program UPPK termasuk ke dalam POKJA II berusaha untuk 

melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi untuk 

mensejahteraan masyarakat.  

 Program UPPK(Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) adalah 

program dari PKK yang masuk kedalam POKJA II,program ini merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga 

yang dicerminkan oleh meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga, untuk menggali sumber-sumber kemampuan masyarakat 

untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Harapanya adalah dengan 
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meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, maka mereka akan memiliki 

kemampuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan dan 

keterampilan. Program ini dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan 

keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Tujuannya kegiatan tersebut 

untuk meningkatkan pendapatan melalui kelompok usaha ekonomi produktif 

dalam bentuk usaha secara perseorangan maupun kelompok.  

1) Implementasi program kerja PKK dalam pemberdayaan ekonomi 

rumah tangga Muslim Di Kecamatan Seputih Raman dan melalui 

beberapa tahapan yaitu :  

Tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang paling penting 

dalam program pemberdayaan, karena sesuatu yang sudah direncanakan 

dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tanpa 

ada kerja sama antar petugas dan masyarakat, dalam tahap pelaksanaan yang 

dilakukan oleh UPPK-PKK adalah membuat sebuah program, adapun 

program UPPK-PKK Desa Ratna Chaton dalam pemberdayaan ekonomi 

rumah tangga adalah sebagai berikut :  

a. Pelatihan Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Pelatihan ini 

dimaksudkan agar masyarakat ibu rumah tangga termotivasi untuk 

berwiarausaha, menumbuhkan jiwa kewiraushaan dan dapat 

memulai dari proses pengenalan yang inten terhadap kemampuan 

dan potensi dirinya, potensi lingkungan dan sekitarnya dan dari 

pelatihan tersebut dapat menghasilkan atau ibu rumah tangga 
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langsung action melaksanakan apa yang didapat di pelatihan 

tersebut (mengembngkan usaha produktif rumah tangga). 

b. Peminjaman Modal. Bagi ibu-ibu anggota UPPK yang tidak 

memilki modal untuk membuka usaha, UPPK memberikan bantuan 

peminjaman modal untuk ibu-ibu yang ingin membuka usaha. 

Peminjaman dari UPPK adalah peminjaman yang cepat,mudah dan 

dengan biaya rendah. 

c. Pengembangan Usaha Produktif Rumah Tangga. Usaha merupakan 

kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh 

keluarga melalui keahlian atau kemampuan yang dimilikinya, 

untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga. Usaha usaha 

nya adalah seperti usaha pembuatan keripik usus, usaha pembuatan 

keripik kulit ayam, usaha pembuatan kerupuk rambak, usaha 

pembuatan rengginang singkong(eyek-eyek), dan usaha pembuatan 

sari jamu.  

 

2) Tingkat keberhasilan PKK pada program UPPK dalam 

pemberdayaan ekonomi rumah tangga Muslim : 

a. Meningkatnya taraf hidup 

Anggota PKK program UPPK Desa Ratna Chaton 

menjadi mandiri, mereka tidak bergantung kepada suami 

bahkan terdapat anggota yang menjadi tulang punggung 

keluarga. Dengan demikian ibu rumah tangga yang 



 
 

122 
 

tergabung di program UPPK menjadi terangkat harkat 

dan martabatnya, serta menjadi meningkat taraf 

hidupnya. 

b. Tercukupinya kebutuhan hidup 

Dalam sebuah program yang berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan hidup salah satunya adalah 

dengan memberdayakan ekonomi. Indikasi dari 

keberhasilan suatu program berdasarkan terpenuhinya 

kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang tidak hanya 

bersifat primer namun kebutuhan yang bersifat sekunder 

dan tersier dapat tercukupi. 

 

B. Rekomendasi 

 Memberikan tawaran dan masukan dalam memperbaiki dan yang 

sifatnya membangun, maka penulis memberikan rekomendasi dan diharapkan 

dapat dijadikan sebagai sumbang saran dalam kemajuan menyempurnakan 

implementasi program kerja PKK dalam pemberdayaan ekonomi rumah 

tangga Muslim. Diantaranya adalah : 

1. Lebih meningkatkan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

seperti Pelatihan, study banding dan praktek wirausaha. Karena selama 

ini program tersebut belum terealisasikan dengan baik dimasyarakat tidak 

semua ibu rumah tangga aktif dalam kegiatan PKK.   
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2. Senantiasa pengurus dan anggota PKK diharapkan dapat lebih 

meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi 

keluarga dengan pelatihan pelatihan yang dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat dan  pengenalan usaha-usaha keluarga yang 

lebih kreatif dan bernilai tinggi sehingga keluarga tertarik untuk 

mengembangkannya. 

3. Ajaklah semua masyarakat ibu rumah tangga untuk aktif dalam kegiatan 

PKK, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi ibu rumah tangga. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah mencurahkan Rahmat serta Hidayahnya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang 

besar, serta tidak lupa penulis haturkan Shalawat serta salam kepada 

keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinanti-nantikan 

syafa’atnya dihari akhir nanti. 

Atas segala saran serta kritik dari semua pembaca yang budiman, 

penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga semoga Allah SWT 

dapat memberikan ganjaran yang sesuai dengan amal ibadahnya. Akhirnya 

penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

serta memberikan  motivasi kepada penulis, semoga semua yang diberikan 

kepada penulis menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. 

 




