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BAB V1

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran

yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Instansi terkait (Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja) agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah Desa

Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingiadalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini

yaitu bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Keluarga

Sejahtera Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana Upaya

Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Kopah

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi .

2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator seperti koordinasi,

sosialisasi dan komitmen, monotoring dan evaluasi.
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3. Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Upaya

Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Kopah

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori

kurang maksimaldengan nilai persentase rata-rata sebesar 59,49%.

4. Hambatan yang dihadapai pemerintah desa dalam mewujudkan keluarga

sejahteraSarana dan prasarana yang belum memadai dalam

pengimplementasian bantuan program keluarga harapan, Kurangnya

sosialisasi dari pemerintah ataupun instansi-instansi terkait dalam

menangani program keluarga harapan, Prosedur atau mekanisme Program

Keluarga Harapan masih ada yang belum memenuhi persyarat yang

ditetapkan oleh Kabupatrn/Kota, sehingga dapat menghambat proses dalam

pengimplementasian program PKH ke masyarakat, Bahwa masih adanya

hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengambilan bantuan yang

diberikan oleh program keluarga harapan karena bermasalah dengan data

BPJS
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6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Analisa Implemtasi Program Keluarga

Harapan Di Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

adalah sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat, pemerintah daerah

atau pemerintah kecamatan seharusnya terlebih dahulu mensosialisasikan

kepada masyarakat.

2. Tim pengendali program keluarga harapan (PKH), harus memberikan

pengarahan kepada pelaksana baik materi yang bersifat substansif maupun

teknis guna keberhasilan pengendalian program keluarga harapan.

3. Masyarakat sebagai lingkungan yang langsung maupun tidak langsung

berkaitan dengan peserta PKH mempunyai peranan penting dalam

menjamin kelancaran pelaksanaan program PKH, secara khusus, perlu

disiapkan perangkat sosial bagi masyarakat umum agar mereka dapat

berperan mendukung peserta PKH untuk mengakses pusat-pusat

pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat sekitar secara positif

seharusnya dapat berperan sebagai agen kontrol sosial, baik bagi peserta

PKH maupun pelaksana program.

4. Dalam Rangka untuk meningkatkan program keluarga harapan yang ada

di Desa Kopah maka perlu diadakannya monitoring dan evaluasi,

monitoring dan evaluasi PKH bertujuan untuk memantau pelaksanaan
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PKH pada sisi masukan dan keluaran. Program monitoring dan evaluasi

akan mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaan PKH

sehingga memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk

melakukan perbaikan yang diperlukan.


