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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab V berisikan kesimpulan hasil penelitian, sekaligus saran yang 

didasarkan atas hasil penelitian yang diperoleh. Adapun kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian  sebagai berikut: 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan data dan analisa pembahasan yang diperoleh dari penelitian 

dilapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk masalah Ketepatan sasaran program P2KP dan PAM-DKB, dalam hal 

ini pengidentifikasian masyarakat miskin berdasarkan tingkat pendapatan 

UMR dan berdasarkan tingkat ekuivalen beras dapat dikatakan tepat sasaran 

karena sebagian besar responden adalah masyarakat miskin, tetapi jika 

dilihat melalui perhitungan garis kemiskinan dan kriteria yang ditetapkan BKM 

dan LPMK Bandungrejosari adalah tidak tepat sasaran atau tidak efektif 

dalam pengidentifikasian ketepatan sasaran, karena berdasarkan hasil 

dilapangan sebagian besar responden tergolong ke dalam masyarakat tidak 

miskin. 

2. Untuk masalah pengalokasian pinjaman modal, disini penulis menekankan 

pada untuk apakah pinjaman modal digunakan oleh masyarakat miskin. 

Hampir sebagian besar responden P2KP dan PAM-DKB mengaku 

manggunakan seluruh pinjaman modalnya untuk kegiatan produktif Meskipun 

ada beberapa responden yang menggunakan untuk kegiatan non produktif 

(untuk konsumsi dan keperluan sekolah anak) 

Hal ini berarti sasaran pengalokasian pinjaman modal untuk kegiatan 

produktif dapat dikatakan tercapai atau berjalan efektif. karena sebagian 
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besar responden menggunakan pinjaman modal untuk kegiatan usaha atau 

kegiatan produktif.  

3. Untuk masalah pengaruh program terhadap jumlah masyarakat miskin 

setelah mendapatkan bantuan modal 

Dapat disimpulkan bahwa program P2KP dan PAM-DKB tidak efektif dapat 

menggurangi jumlah masyarakat miskin yang berada di kelurahan 

Bandungrejosari karena penurunan jumlah masyarakat miskin sebelum dan 

setelah mendapatkan bantuan modal hanya berkurang beberapa persen saja.  

4. Untuk masalah pengaruh pendapatan masyarakat miskin sebelum dan 

setelah adanya pinjaman modal program penanggulangan kemiskinan. 

a. Melalui program P2KP, terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat 

pendapatan responden sebelum dan setelah mendapatkan pinjaman 

modal, hal ini dilihat dari nilai Z hitung = -4,900 yang berada di daerah 

penolakan, sedangkan Z tabel = -1,96. Dan bisa dilihat nilai rata-rata 

tampak terlihat bahwa pendapatan sebelum P2KP lebih rendah (542271) 

dibanding setelah P2KP (581371). 

b. Sedangkan melalui program PAM-DKB, terdapat perbedaan yang 

signifikan pada tingkat pendapatan responden sebelum dan setelah 

mendapatkan pinjaman modal, hal ini dilihat dari nilai Z hitung =-4.973 

yang berada di daerah penolakan, sedangkan Z tabel = -1.96. Dan bisa 

dilihat nilai rata-rata tampak terlihat bahwa pendapatan sebelum PAM-

DKB lebih rendah (519714) dibanding setelah PAM-DKB (575857). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat miskin sebelum 

dan setelah mendapatkan pinjaman modal melalui program P2KP dan PAM-

DKB dapat dikatakan cukup efektif karena terdapat perbedaan yang 

signifikan/peningkatan pendapatan  antara pendapatan sebelum dan setelah 

mendapatkan pinjaman modal. ini akan mempengaruhi taraf hidup dan 

tingkat kesejahteraan mereka dilihat dari sisi tingkat pendapatan.  
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5.2  Saran 

1. Perlu adanya kriteria yang jelas mengenai sasaran penerima bantuan, agar 

tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sasaran. Dimana selama ini 

kriteria yang ada hanya sebatas wacana, tapi dalam prakteknya tidak dipakai. 

Kriteria yang ditetapkan haruslah realistis dengan kondisi kemiskinan 

masyarakat saat ini. 

2. Konsep dari P2KP dan PAM-DKB sendiri sudah baik yaitu pemberdayaan 

masyarakat miskin dimana tidak sekedar memberi apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, tetapi juga melihat kemampuan masyarakat itu. Tetapi masih 

perlu banyak perbaikan dalam pelaksanaannya 

3. Masyarakat tetap harus melaksanakan upaya-upaya peningkatan agar 

program-program penanggulangan kemiskinan agar dapat semakin efektif  

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Partisipasi masyarakat setempat harus ditingkatkan, misalnya dengan lebih 

melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program-program 

penanggulangan kemiskinan dengan memberikan pembinaan dan pelatihan 

karena program penggulangan kemiskinan ini juga ditujukan untuk 

kepentingan bersama agar masyarakat miskin lebih mandiri dalam 

meninggkatkan kesejahteraannya. 

5. Sebaiknya program-program penanggulangan kemiskinan ini lebih 

dikembangkan sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat miskin 

penerima bantuan itu sendiri dalam jangka panjang, bukan kebijakan yang 

hanya dapat sementara saja dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. 


