
 

Irma Susanti, 2013 
Manfaat Hasil Penyuluhan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam 
Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

ABSTRAK 

 

MANFAAT HASIL PENYULUHAN USAHA PENINGKATAN 

PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)  

DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN  

EKONOMI KELUARGA 

 

Keadaan ekonomi keluarga di Desa Cililin Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung 

Barat berada pada ekonomi menengah ke bawah, sehingga diberikan penyuluhan 

UPPKS yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga desa Cililin 

melalui berwirausaha maka dibentuklah kelompok UPPKS. Penelitian ini secara 

umum bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai manfaat hasil 

penyuluhan UPPKS dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di desa Cililin. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan 

data menggunakan angket sebagai instrument penelitian. Pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel total sehingga seluruh populasi 

dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 50 orang. Hasil penelitian mengenai 

manfaat hasil penyuluhan UPPKS dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga 

berkaitan dengan kemampuan pengetahuan, kemampuan sikap dan kemampuan 

keterampilan. Hasil data penelitian menunjukkan yang berkaitan dengan 

kemampuan pengetahuan, yang berada pada kriteria sangat tinggi yaitu 

mengetahui tujuan UPPKS adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga, yang 

berkaitan dengan kemampuan sikap, yang berada pada kriteria sangat tinggi yaitu 

merasa lebih adil dalam pembagian sisa hasil usaha, yang berkaitan dengan 

kemampuan keterampilan, yang berada pada kriteria sangat tinggi yaitu 

mengevaluasi kesalahan dan memecahkan masalah yang timbul dalam kehidupan 

ekonomi keluarga pada saat musyawarah keluarga. Saran tindak lanjut yang harus 

dilakukan oleh anggota kelompok UPPKS di desa Cililin adalah untuk terus 

meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha dan melakukan pembelajaran 

ulang tentang materi-materi penyuluhan yang belum dipahami oleh anggota 

kelompok UPPKS pada saat pertemuan rutin bulanan, serta yang harus dilakukan 

oleh UPT-KB Kecamatan Cililin sebaiknya harus lebih mendukung kegiatan yang 

dilaksanakan oleh anggota kelompok UPPKS dengan cara melakukan pemantauan 

dan pembinaan ulang ke setiap desa atau dengan memberikan pinjaman modal 

untuk mengembangkan usaha. 
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