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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Simpulan penelitian disusun berdasarkan tujuan penelitian, temuan 

penelitian dan pembahasannya mengenai layanan pelatihan pada tahap 

pra-pelatihan, pelatihan dan pasca pelatihan. Pendapat IRT tentang 

layanan pelatihan merajut dalam menumbuhkan jiwa wirausaha di 

PKBM Bina Mandiri Cipageran dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Layanan pra-pelatihan yang berkaitan dengan recruitment calon 

peserta, lebih dari setengahnya IRT berpendapat setuju bahwa 

bahwa recruitment calon peserta pelatihan disesuaikan dengan 

kriteria sasaran pelatihan, yaitu ibu rumah tangga dengan kategori 

keluarga pra-sejahtera. Layanan yang berkaitan dengan analisis 

kebutuhan pelatihan, lebih dari setengahnya IRT berpendapat 

setuju, bahwa PKBM memberikan gambaran tentang program 

pelatihan yang akan diikuti dan memberikan kebebasan untuk 

memilih program kegiatan sesuai dengan yang IRT minati dan 

butuhankan. Pelatihan yang dilaksanakan yang dilaksanakan PKBM 

Bina Mandiri Cipageran adalah pelatihan merajut dan berwirausaha 

sesuai dengan minat dan kebutuhan IRT Kelurahan Cipageran. 

 

2. Layanan pelatihan yang berkaitan dengan layanan sarana dan 

prasarana yaitu lebih dari setengahnya IRT berpendapat setuju, 

bahwa bahan merajut seperti, benang rajut dan pernak-pernik yang 

digunakan sudah mencukupi dalam kegiatan pelatihan merajut. 

Berkaitan dengan layanan administrasi sebagian besar IRT 

berpendapat setuju bahwa print out jadwal kegiatan pelatihan 

merajut diberikan oleh PKBM. Layanan yang berkaitan dengan 

bimbingan pendidikan dan pengajaran sebagian besar IRT 

berpendapat sangat setuju, bahwa pelatihan merajut dilakukan 

dengan demonstrasi dan praktik merajut sehingga mudah dipahami. 

Layanan yang berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat 

sebagian besar IRT berpendapat setuju, bahwa setelah mengikuti 
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pelatihan IRT dapat membuat berbagai produk rajutan seperti bros, 

gantungan kunci, tas, sepatu, syal, topi, dan temapat pensil.  

 

3. Layanan pasca pelatihan yang berkaitan dengan pendampingan 

modal lebih dari setengahnya IRT berpendapat setuju, bahwa modal 

usaha berupa alat dan bahan untuk proses produksi rajutan yang 

diberikan PKBM sudah cukup untuk usaha bersama rajutan. 

Layanan yang berkaitan dengan pendampingan pengemasan produk 

lebih dari setengahnya IRT berpendapat setuju bahwa PKBM 

melakukan pendampingan dalam pengemasan produk. Layanan 

yang berkaitan dengan pendampingan pengembangan produk 

kurang dari setengahnya IRT berpendapat setuju bahwa, hasil 

produksi selalu ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar. 

Layanan yang berkaitan dengan pendampingan pemasaran produk 

lebih dari setengahnya IRT berpendapat setuju, bahwa 

pendampingan pemasaran produk usaha melalui penjualan secara 

langsung, penjualan online, dan mengikuti pameran cukup baik dan 

rutin. 

B. Rekomedasi 

Rekomendasi hasil penelitian disusun berdasarkan simpulan hasil 

penelitian. Rekomendasi yang diharapkan akan bermanfaat bagi 

berbagai pihak diantaranya ditujukan pada:  

 

1. Ibu Rumah Tangga 

Ibu rumah tangga hendaknya agar meningkatkan kreativitas dalam 

inovasi produk, contohnya dengan mengikuti seminar, pelatihan atau 

menggali informasi melalui internet. 

 

2. Pengelola/Tutor PKBM 

Pengelola/Tutor PKBM hendaknya berkelanjutan memberikan 

layanan pada pasca pelatihan berkaitan dengan pendampingan wirausaha 

agar IRT continue menjalankan usahanya serta memberikan motivasi 

IRT untuk berusaha meningkatkan kualitas produk rajutan.    

 

3. Peneliti Selanjutnya 



 

3 
Fauziah Nur Achmad, 2018 
PENDAPAT  IBU  RUMAH  TANGGA   TENTANG   LAYANAN PELATIHAN 
MERAJUT DALAM  MENUMBUHKAN JIWA WIRAUSAHA DI PUSAT 
KEGIATAN BELAJAR  MASYARAKAT (PKBM) BINA MANDIRI KELURAHAN 
CIPAGERAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Kajian penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pelatihan dalam 

menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya bagi keluarga yang masih 

berada dalam kategori keluarga pra sejahtera. Misalnya, pengembangan 

program pelatihan merajut dalam menumbuhkan jiwa wirausaha secara 

mandiri.  

 


