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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang  

“Pembelajaran Keterampilan Bagi Peningkatan Kemampuan Masyarakat 

Tidak Mampu di Desa Jayagiri”, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Karakteristik Masyarakat Tidak Mampu di Desa Jayagiri 

Banyaknya masyarakat tidak mampu di Desa Jayagiri disebabkan 

rendahnya tingkat pendidikan, akses yang sulit dijangkau, daya juang 

rendah, rasa malas yang sulit dirubah, dan kuatnya pengaruh negatif dari 

para pendatang. Karakteristik masyarakat tidak mampu di Desa Jayagiri 

dalam penelitian ini dilihat dari mata pencaharian, tingkat pendidikan, 

sistem kekerabatan, kebiasaan masyarakat dan bangunan yang dimiliki. 

Mata pencaharian masyarakat tidak mampu meliputi petani, buruh, 

pedagang/wiraswasta, ibu rumah tangga, pengangguran. Sistem kekerabatan 

yang dianut dengan menarik garis keturunan dari bapak dan mengenal 

istilah pancakaki. Tingkat pendidikan masyarakat tidak mampu beragam, 

sebagian besar tamat/tidak tamat SD, beberapa lulus SMP dan SMA. 

Kebiasaan ekonomi mereka terlihat dari gaya hidup yang tinggi, senang 

mengikuti perkembangan tren, sering berhutang ke rentenir; dalam 

lingkungan bermasyarakat, mereka hidup rukun, aktif terlibat dengan 

berbagai kegiatan, namun waktu luang banyak terbuang sia-sia; banyak dari 

masyarakat kurang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan mereka 

ditandai dengan banyaknya sampai di gang perumahan. Bangunan atau 

rumah yang dimiliki, ukurannya tidak besar, beberapa masih berdinding 

bilik, tinggal dengan banyak anggota keluarga dan beberapa fasilitas yang 

dimiliki masih terbatas seperti kamar mandi. 

 

5.1.2 Tingkat Keterampilan Masyarakat Tidak Mampu di Desa 

Jayagiri 

Keterampilan yang dimiliki masyarakat tidak mampu sangat 

terbatas, bersifat fisik dengan mengandalkan otot seperti keterampilan 

memotong, menggergaji, menjahit, mengelem, dan lain-lain yang masih 

dalam tingkatan dasar. Keterampilan-keterampilan tersebut digunakan 

untuk memperbaiki barang-barang atau perabot rumah tangga, membuat 
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benda fungsional untuk diri sendiri. Belum banyak yang menggunakan 

keterampilannya untuk membuat benda kerajinan yang dapat membantu 

untuk menghasilkan pendapatan.   

5.1.3 Pembelajaran Keterampilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

di Desa Jayagiri 

Pembelajaran keterampilan yang dibutuhkan masyarakat desa 

Jayagiri yakni sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat yang dapat menunjang perekonomian mereka, sehingga 

berhubungan dan berkaitan dengan kewirausahaan. Pembelajaran ini 

dilaksanakan meliputi analisis karakteristik pembelajaran, tahapan 

pembelajaran dan hasil pembelajaran. Analisis karakteristik pembelajaran 

meliputi analisis karakteristik peserta didik, materi pembelajaran yang 

diperlukan, karakteristik pendekatan dan metode pembelajaran, karateristik 

pengajar dan evaluasi pembelajaran. Adapun tahapan pembelajaran 

keterampilan terdiri dari persiapan (kesiapan peserta didik, kesiapan 

pengajar, kesiapan bahan ajar, waktu dan tempat), pelaksanaan (sosialisasi, 

pemberian materi 1, pemberian materi 2), evaluasi dan penguatan 

(penguatan pembelajaran dan kewirausahaan). Pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan dengan berkoordinasi dengan semua pihak dan peserta dimulai 

dari perencanaan hingga evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

5.1.4 Hasil Pembelajaran Keterampilan Masyarakat Tidak Mampu 

di Desa Jayagiri 

Hasil yang didapat dari pembelajaran ini dihasilkannya berbagai 

macam kerajinan seperti kaligrafi, buket bunga, bunga pot, beragam jenis 

souvenir; meningkatnya kemampuan masyarakat tidak mampu dalam 

memanfaatkan keterampilan dasar yang dimiliki menjadi suatu benda 

kerajinan; diperolehnya pengetahuan mengenai pemanfaatan dan 

pengolahan bahan alam menjadi suatu benda kerajinan yang memiliki nilai 

ekonomi; adanya perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat untuk 

lebih memanfaatkan dan memaksimalkan kemampuan, potensi dan waktu 

luang yang dimilikinya melalui pembuatan kerajinan tangan khususnya dari 

bahan alam yang ada disekitar. 

Secara keseluruhan, adanya pembelajaran keterampilan ini 

memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat di Desa Jayagiri 

ditandai dengan adanya sedikit demi sedikit perubahan yang terjadi. 

Pendampingan, perhatian dari pihak yang terkait serta kesadaran dari 
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masyarakat sendiri menjadi salah satu kunci bagi keberlanjutan kegiatan 

pembelajaran ini. 
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Implikasi dan Rekomendasi 

5.2.1 Implikasi 

1) Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi guru dan pengajar lainnya 

dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan bagi masyarakat dalam 

ruang lingkup pendidikan nonfromal dengan mempertimbangkan 

kebutuhan masyarakat itu sendiri. 

2) Pembelajaran keterampilan yang dilaksanakan ini, dilakukan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, kebutuhan lingkungan 

sekitar. Sehingga pembelajaran mudah diserap, dipahami, karena peserta 

didik diikutsertakan dalam perencanaan pembelajaran  

3) Pembelajaran yang dilakukan dapat memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik yang sebagian besar tidak sempat 

mengikuti pembelajaran pada jenjang lebih tinggi. Dari pembelajaran ini 

mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, 

melainkan perubahan dalam diri untuk menjadi lebih baik, dengan 

diberikannya motivasi oleh para pengajar.  

 

5.2.2 Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, maka berikut ini 

rekomendasi yang perlu diperhatikan adalah: 

1) Guru, pengajar, diharapkan  untuk dapat mengimplementasikan 

pembelajaran keterampilan ini pada peserta didik khususnya 

dilingkungan non formal dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta 

didik dan lingkungan. Serta bagi guru disekolah formal, pembelajaran 

keterampilan ini dapat menjadi referensi bagi siswa untuk melatih 

kreativitas dan sensitivitas siswa dalam memanfaatkan benda yang ada 

disekitar menjadi benda kerajinan. 

2) Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengeksplorasi jenis  

pembelajaran keterampilan, konsep pembelajaran yang dapat diberikan 

bagi masyarakat serta pemasaran dan marketing yang tepat. Sehubungan 

pembelajaran keterampilan yang dilaksanakan, terikat oleh ruang dan 

waktu sehingga memiliki keterbatasan. 

3) Pemerintah setempat, diharapkan pembelajaran keterampilan dapat 

menjadi pertimbangan untuk menanggulangi kemiskinan melalui 

pemberdayaan masyarakat dengan pembelajaran keterampilan serta 
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adanya upaya dan perhatian yang lebih dalam memanage marketing bagi 

keberlanjutan kegiatan. 

 

 


