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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Efektivitas Program 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Pemberdayaan melalui Koperasi)” 

maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai Berikut : 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Kelurahan Air Jamban 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat di simpulkan bahwa 

Pelaksanaan kegiatan Koperasi Koperatif dalam upaya memberdayakan 

Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Air Jamban  ini termasuk dalam 

kategori yang Efektif, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif 

yang berjumlah 87,37 %atau berada pada interval 76 – 100 %. 

Dalam pelaksanaan Program PKK kegiatan Koperasi di Kelurahan 

Air Jamban dilaksanakan melalui indikator: 

1. Pemungkinan , suasana iklim usaha Koperasi koperatif dengan cara 

pemberian modal usaha kepada anggota koperasi koperatif agar anggota 

dapat berwirausaha dan meningkatkan perekonomian keluarganya. 

2. Penguatan, dilaksanakan dengan memberikan pembinaan seperti 

memberikan pengetahuan mengenai koperasi koperatif kepada seluruh 

anggota., menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri 

anggota koperasi agar anggota dapat lebih mandiri dan mampu bersaing. 
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Didalam memberikan pengetahuan kepada anggota terdapat kendala 

dikarenakan kurangnya pemahaman anggota mengenai koperasi ini, 

dikarenakan tingkat pendidikan anggota yang rata-rata masih rendah. 

3. Perlindungan, koperasi koperatif memiliki peran penting dalam 

memberikan perlindungan kepada setiap anggota koperasi dengan 

memberikan akses keadilan dan pencegahan diskriminasi. Pada Koperasi 

koperatif ini pengurus koperasi mampu melindungi anggota dari rasa 

ketidakadilan dan diskriminasi, didalam masalah perlindungan koperasi 

koperatif saling bekerjasama dalam menyelesikan permasalahan 

anggota. 

4. Penyokongan, Penyokongan yang dilakukan oleh koperasi Koperatif 

adalah peningkatan  jumlah anggota koperasi dengan meningkatkan 

kualitas koperasi itu sendiri dengan cara  pembinaan atau bimbingan 

serta dukungan kepada anggota sebagai bentuk pemberdayaan koperasi 

PKK meskipun tidak semua anggota yang mendapatkan dukungan sesuai 

dengan keinginan anggota. 

5. Pemeliharaan, pengurus koperasi mampu memelihara kondisi koperasi 

menjadi lebih  kondusif  serta menciptakan keselarasan dilingkungan 

koperasi koperatif.agar terlaksananya kegiatan tersebut perlu adanya 

kerjasama dan komunikasi yang baik antara  pengurus dan anggota  

sehingga terjalinnya silahturahmi yang baik sesama anggota dan 

terciptanya lingkungan koperasi yang efektif dan efisien. 
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Terlaksananya sebuah program tak terlepas juga dari Faktor 

penghambat ataupun kendala  dari pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam kegiatan Koperasi di Kelurahan  Air 

Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu :  

1. kurangnya pemahaman anggota mengenai koperasi, dikarenakan tingkat 

pendidikan anggota yang rata-rata masih rendah; 

2. sarana dan prasarana yang kurang memadahi; 

3. kredit macet atau pengembalian dana pinjaman yang kurang lancar hal ini 

dikarenakan modal dana koperasi yang diberikan cukup minim, dan 

mereka belum mampu memutar modal tersebut, alasan lainnya karena 

persaingan penjualan yang sama-sama bergerak pada bidang usaha 

tersebut. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut, peneliti 

memberikan saran dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Program 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kelurahan Air Jamban 

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (Pemberdayaan melalui Koperasi) 

Sebagai berikut: 

1. Pengurus Koperasi Koperatif senantiasa memberikan motivasi dan 

pembinaan lebih mendalam mengenai kegiatan koperasi kepada anggota 

yang kurang memahami. 

2. Pengurus dan anggota selalu mengadakan komunikasi secara 

berkesinambungan agar kebutuhan atau keinginan yang disampaikan 

demi kemajuan program pemberdayaan bisa tercapai 
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3. Pengurus dan anggota saling memiliki rasa percaya agar saling kompak 

karena Kekompakan dari pengurus dan anggota koperasi ini sangat 

dibutuhkan untuk kelancaran program PKK. 

4. Diharapkan Pengurus koperasi harus lebih aktif dalam menyelesaikan 

permasalahan anggota seperti anggota yang melakukan tunggakan, diberi 

pengarahan serta dicari solusi agar hal ini tidak terjadi lagi. 

5. Untuk mengoptimalkan kegiatan Koperasi, perlu ditingkatkan lagi sarana 

dan prasarana seperti komputer untuk menginput data , meja, kursi, serta 

infokus untuk pelaksanaan kegiatan RAT (Rapat Akhir Tahun) sehingga 

dapat menunjang kelancaran kegiatan koperasi PKK ini. 

 

 

 

 


