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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Kesimpulan dan rekomendasi akan diuraikan pada bab ini, yang disusun 

berdasarkan seluruh kegiatan penelitian tentang “Manfaat Hasil Penyuluhan 

UPPKS dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga“. 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil 

penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Manfaat Hasil Penyuluhan UPPKS yang Berkaitan dengan Kemampuan 

Pengetahuan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 

  

Manfaat hasil penyuluhan UPPKS yang berkaitan dengan kemampuan 

pengetahuan dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga berada pada kriteria 

sangat tinggi yaitu mengetahui tentang tujuan UPPKS adalah untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga. Manfaat hasil penyuluhan UPPKS yang berkaitan dengan 

kemampuan pengetahuan dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga berada 

pada kriteria cukup tinggi yaitu mengetahui cara membuat pembukuan. 

 

2. Manfaat Hasil Penyuluhan UPPKS yang Berkaitan dengan Kemampuan 

Sikap dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga  

 

Manfaat hasil penyuluhan UPPKS yang berkaitan dengan kemampuan 

sikap dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga berada pada kriteria sangat 

tinggi yaitu merasa lebih adil dalam pembagian sisa hasil usaha. Manfaat hasil 

penyuluhan UPPKS yang berkaitan dengan kemampuan sikap dalam upaya 

pemberdayaan ekonomi keluarga berada pada kriteria cukup tinggi yaitu lebih 

sadar bahwa setiap keluarga tidak bisa menyamakan untuk memenuhi kebutuhan 

dengan keluarga lain, tetapi harus disesuaikan dengan pendapatan keluarga 

tersebut.  
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3. Manfaat Hasil Penyuluhan UPPKS yang Berkaitan dengan Kemampuan 

Keterampilan dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga  

 

Manfaat hasil penyuluhan UPPKS yang berkaitan dengan kemampuan 

keterampilan dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga berada pada kriteria 

sangat tinggi yaitu mengevalusi kesalahan dan memecahkan masalah yang timbul 

dalam kehidupan ekonomi keluarga pada saat musyawarah keluarga. Manfaat 

hasil penyuluhan UPPKS yang berkaitan dengan kemampuan keterampilan dalam 

upaya pemberdayaan ekonomi keluarga berada pada kriteria cukup tinggi yaitu 

terampil dalam pemilihan bahan untuk pembuatan produk.  

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang penulis ajukan berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian. Rekomendasi yang penulis ajukan sekiranya dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu: 

1. Anggota Kelompok UPPKS di Desa Cililin 

Manfaat hasil penyuluhan UPPKS sebagai upaya pemberdayaan ekonomi 

keluarga yang berada pada kriteria sangat bermanfaat, hendaknya dapat dijadikan 

motivasi kepada para anggota kelompok UPPKS untuk terus meningkatkan 

kemampuan sehingga wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam 

berwirausaha. Manfaat hasil penyuluhan UPPKS sebagai upaya pemberdayaan 

ekonomi keluarga yang berada pada kriteria cukup bermanfaat, hendaknya harus 

bisa mengevaluasi kekurangan dan bisa memperbaiki kekurangannya untuk 

mengembangkan usaha. Salah satunya dengan melakukan pembelajaran ulang 

tentang materi-materi penyuluhan yang belum dipahami oleh anggota kelompok 

UPPKS pada saat pertemuan rutin bulanan. 

 

2. UPT-KB Kecamatan Cililin 

UPT-KB Kecamatan Cililin sebaiknya lebih mendukung kegiatan yang 

dilaksanakan oleh anggota kelompok UPPKS, sehingga warga desa Cililin tertarik 

untuk mengikuti program KB yang salah satunya adalah program UPPKS. 
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Caranya bisa dengan melakukan pemantauan dan pembinaan ulang ke setiap desa 

atau dengan memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha, sehingga 

warga desa yang tergabung dalam kelompok UPPKS semakin banyak. 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih pada lingkup yang 

terbatas. Masih terdapat indikator lain yang perlu dikaji untuk penelitian 

selanjutnya serta pengambilan sampel penelitian dengan skala yang lebih besar 

sebagai pengembangan dari penelitian ini. Penelitian dapat dikaji dari pengaruh 

hasil penyuluhan UPPKS terhadap kemampuan anggota kelompok UPPKS dalam 

mengembangkan usaha.  


