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BAB IV 

P E N U T U P 

 

 Untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian ini dari awal hingga 

pada hasil akhir, maka  sebagai akhir penelitian ini akan diuraikan penutup yang 

meliputi kesimpulan dan saran.  

 

A. Kesimpulan 

Dari  hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan analisis data   

diharapkan sudah dapat memberikan gambaran dari hasil penelitian ini yang 

disusun dalam bentuk kesimpulan dibawah ini. 

1. Partisipasi Dalam Pertemuan Rutin   

Dalam pertemuan rutin PKK Desa Tempel dilakukan 1 (satu) bulan 

sekali dengan dihadiri Ketua, Skeretaris PPK RW dan pengurus Tim 

Penggerak PKK Desa Tempel. Metode pertemuan yang dilakukan dengan 

komunikasi kelompok, diskusi, laporan masing-masing seksi,dan biasanya 

untuk pengikat diadakan arisan. Dalam setiap pertemuan Ketua PKK selalu 

menekankan pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan di 

wilayahnya, terutama memberdayakan perempuan baik dalam keluarga 

maupun masyarakat. Juga pelaksanaan 10 program pokok PKK selalu 

menjadi fokus pembahasan dengan menekankan pada pelaksanaan Pokja I, 

II, III dan IV, agar benar-benar memberi manfaat bagi anggota PKK. 

Manfaat yang diperoleh dengan kegiatan PKK, kenyataannya dapat 

menciptakan kreativitas, baik untuk kemajuan PKK maupun kepentingan 

keluarga dan masyarakat.  
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2. Partisipasi Dalam Kegiatan Posyandu   

Selama ini peran perempuan melalui PKK baik tingkat RT, RW dan 

Desa memiliki peran utama dan motor penggerak dalam pelaksanaan 

Posyandu, baik penimbangan, pemberian imunisasi dasar, pemeriksaan dan 

pelayanan kesehatan yang sederhana serta pelayanan KB. Adapun manfaat 

yang diperoleh perempuan melalui kegiatan Posyandu, memiliki 

pengetahuan baru dalam membantu masyarakat khususnya ibu-ibu dalam 

melakukan layanan kesehatan secara rutin tiap bulannya yang selama ini 

kesulitan untuk memperoleh layanan kesehatan. Selama kegiatan Posyandu, 

dianggap tidak banyak masalah yang krusial yang menghambat pelaksanaan 

Posyandu. Namun yang lebih penting adalah melakukan komunikasi 

persuasif agar ibu-ibu berpartisipasi secara aktif dalam Posyandu. 

3. Partisipasi Dalam Kegiatan Pengajian 

Selama ini peran perempuan dalam kegiatan Penhajian, telah 

diadakan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK 

dalam upaya pembekalan membangun keimanan para anggota. mengingat 

sebagai ibu rumah tangga merupakan kunci dalam pembinaan kesejahtraan 

keluarga. Adapun tujuan yang diharapkan dari Tim penggerak PKK untuk 

memberdayakan anggota PKK agar dapat menjadi panutan di tengah 

masyarakat dan dapat mengarahkan dirinya sendiri menjadi pribadi yang 

mandiri dan berwawasan  luas serta untuk mempererat silaturrahmi. Selama 

ini dalam pengajian partisipasi anggota PKK sangat baik, antusias, senang 

dan puas dengan adanya pengajian tersebut.   Semua itu muncul dari 

kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak Tim Penggerak PKK Desa 
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Tempel. Dari kondisi riil adanya tausyiah yang disampaikan oleh 

penceramah,selalu menghimbau peran perempuan dalam pembangunan 

keluarga dan masyarakat agar dapat membentuk keluarga yang sakinah 

mawaddah dan warahmah. Mengingat perempuan sebagai ibu rumah tangga 

yang lebih tahu pengelolaan rumah tangga dan bagaimana mendidik anak.   

4. Partisipasi Dalam Lomba Desa 

Selama ini peran perempuan dalam kegiatan lomba desa, sangat 

dibutuhkan, berbagai kegiatan PKK, termasuk memberdayakan perempuan 

untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat selama ini termasuk menjadi 

penilian dalam lomba desa. Adapun dalam penilaian lomba desa salah 

satunya yang menjadi penilaian adalah pelaksanaan program/ kegiatan PKK 

melalui Pokja 1 sampai 4.selama ini TP-PKK Desa Tempel selalu tertib 

administrasi dan telah melaksanakan 10 Program Pokok PKK. Kenyataan 

yang ada Tim Penggerak PKK Desa Tempel selama ini sangat berperan 

dalam membantu penilaian dalam lomba desa. Peran tersebut baik dalam 

penyambutan, penilaian dan evaluasi sebagai tindak lanjut setelah lomba 

desa. Sasaran penilaian terkait peran peempuan dalam pembangunan adalah 

upayanya dalam menggerakkan perempuan melalui wadah PKK. Dari 

kenyataan yang ada PKK Desa Tempel telah mampu memberdayakan 

perempuan, mampu meningkatkan ekonomi produktif masyarakat.  

5. Partisipasi Perempuan Melalui PKK Dalam Kelestarian Lingkungan 

Hidup. 

Peran perempuan melalui PKK telah dilakukan berbagai kegiatan 

yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Bentuk kegiatan meliputi 
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pemanfaatan pekaranagn rumah dengan tanaman yang mendukung 

kebutuhan keluarga. Meningkatkan pengetahuan kesadaran keluarga 

tentang pentingnya budaya hidup bersih dan sehat agar terhindar dari 

penyakit. Selama ini untuk secara kelompok dilakukan oleh Dasa Wisma 

dengan mencari lokasi untuk inovasi budi daya Toga untuk masyarakat 

secara umum, dimana disitu diajarkan bagaimana membudidayakan toga 

dengan baik, manfaat Toga dan cara pengolahannya. Untuk penanaman 

selain toga melalui Dawis digalakkan memanfaatkan perkarangan rumah 

dengan tanaman sayur mayur dan berbagai jenis tanaman bernilai ekonomi 

tinggi. Untuk masalah sampah, selama ini peran perempuan melalui wadah 

PKK dan Dawis mengolah dan memanfaat secara kreatif menjadi 

bermanfaat dan peningkatan penghasilan organiasi. 

6. Partisipasi Perempuan Melalui PKK Dalam Pendidikan Dan 

Ketrampilan 

Selama ini peran perempuan melalui PKK telah melakukan 

pendidikan dan ketrampilan yang merupakan salah satu dari kegiatan 

Pokja.IV di Desa Tempel selama ini dilakukan oleh Tim Penggerak PKK 

untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam membangun 

rumah tangga yang baik.. Dalam bidang pendidikan peran perempuan 

melalui PKK melakukan kegiatan terutama hal-hal terkait dengan 

meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran dalam keluarga 

tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga termasuk bagi anak sejak 

usia dini dan membantu program Keaksaraan Fungsional (KF). .Dalam 

bidang ketrampilan peran perempuan melalui PKK diagendakan dalam 
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ketrampilan bagi ibu-ibu dalam berbagai bentuk yang memberikan manfaat 

bagi anggota. meningkatkan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K) PKK serta memotivasi keluarga tentang manfaat koperasi 

sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga. 

 

B. Saran 

1. Dalam pengelolaan kegiatan PKK selama ini, hendaknya Tim Penggerak 

PKK tetap memperhatikan kepentingan anggota dan kepentingan 

masyarakat. Sehingga nantinya akan memberikan hasil bagi peningkatan 

kesejahteraan keluarga. Dengan keluarga yang sejahtera tentu akan 

membantu bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

2. Mengingat dalam kegiatan PKK banyak melibatkan ibu-ibu rumah tangga, 

bagi Tim Penggerak PKK hendaknya berbagai macam kegiatan yang akan 

dilaksanakan mudah untuk dipahami dan diterapkan dalam aktivitas sehari-

hari. Sehingga pemberdayaan perempuan akan dapat diwujudkan, bagi 

kelangsungan peran perempuan dalam pembangunan manusia seutuhnya. 

3. Untuk Tim Penggerak PKK, hendaknya macam kegiatan yang akan 

dilaksanakan bervariasi dan menumbuhkan kreativitas anggota. Sehingga 

setelah mengikuti kegiatan tersebut anggota PKK dapat mengembangkan 

kreativitasnya. Pada akhirnya akan dapat mengembangkan wirausaha yang 

menghasilkan bagi penunjang pendapatan keluarga.  

 


