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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian tentang pemberdayaan perempuan melalui 

kelompok budidaya ikan “Mina Lestari” dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga Desa Bendiljati Wetan, Kecamatan Sumbergempol 

Kabupaten Tulungagung ( Perspektif Ekonomi Islam), maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Tahap pemberdayaan perempuan kelompok budidaya ikan Mina 

Lestari dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa 

Bendiljati Wetan kecamatan Sumbergempol Kabupaten 

Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam ).  

Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, dalam 

penelitian ini dibuktikan melalui seorang perempuan yang 

berinisiatif ingin menjadikan perempuan-perempuan di desanya 

menjadi lebih produktif dan bisa menambah pendapatan keluarga. 

Kemudian perempuan tersebut membentuk suatu wadah dengan 

membentuk kelompok budidaya ikan. Pada tahap kedua yaitu 

transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, 

ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan  

dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 

Pada Tahap ketiga yaitu dalam tahapan peningkatan kemampuan 

intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan 

untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, 
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meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada 

nantinya akan mengarahkan pada kemandirian. 

 
2. Dampak pemberdayaan perempuan kelompok budidaya ikan Mina 

Kestari bagi kesejahteraan keluarga di  desa Bendiljati Wetan 

kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. 

Dampak positif adanya budidaya ikan ini ternyata sangat 

berdampak baik kepada kehidupan perempuan, apalagi yang 

berstatus sebagai janda serta perempuan yang ditinggal suami keluar 

negeri sekarang menjadi lebih produktif karena mempunyai 

pekerjaan. kualitas hidup dari keluarga setiap anggota menjadi lebih 

baik dari segi pendapatan serta pendidikan dari anak-anak mereka. 

Dampak negative yang terjadi karena adanya budidaya ikan ini 

adalah tercemarnya lingkungan. Tetapi untuk meminimalisir hal 

tersebut setiap kolam harus mempunyai irigasi sendiri untuk 

membuang limbah dari budidaya ikan. Serta sudah ada kelompok 

masyarakat yang bertanggung jawab akan limbah budidaya ikan ada 

kendala. 

3. Kendala dan solusi pemberdayaan perempuan kelompok budidaya 

ikan Mina Lestari dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di  

Desa Bendiljati Wetan kecamatan Sumbergempol Kabupaten 

Tulungagung. 

Kendala  internal yang sering dialami dalam pemberdayaan 

perempuan melalui kelompok budidaya ikan Mina Lestari yang 

pertama yaitu keadaan bibit dan pakan yang sulit didapat dan 
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seringkali harganya sangat mahal. Solusinya, yaitu dengan cara 

pembibitan sendiri atau dengan cara bermitra dengan kelompok 

budidaya ikan yang lain agar dalam hal pembibitan ikan tidak sulit 

lagi dalam memperoleh bibit ikan. Selanjutnya kendala yang 

menjadikan budidaya ikan ini menjadi beresiko tinggi adalah cuaca 

yang sering tidak menentu yang meyebabkan ikan kurang nafsu 

makan serta jika terlalu panas ikan bisa loncat keluar dari kolam, 

solusinya yaitu untuk meminimalisir adalah pemberian vitamin, 

pakan yang lebih sering, sering-sering mengganti air kolam serta 

pemberian jaring di atas kolam. Kendala eksternal yaitu  persaingan 

antara kelompok budidaya ikan dalam hal penjualan dan kualitas 

produk, karena di desa bendiljati ada beberapa kelompok budidaya 

ikan lainnya. Solusinya dari kendala ekternal ini yaitu  adanya 

beberapa kelompok budidaya ikan lain yang ada di Desa Bendiljati 

Wetan, maka ini menjadikan kompetitor serta motifasi bagi 

perempuan untuk selalu meningkatkan kualitas budidaya ikannya 

baik dari segi perawatan, pakan agar menghasilkan kualitas ikan 

yang bagus. Serta meningkatkan pengetahuan tentang berbudaya 

ikan agar tidak kalah dengan kelompok budidaya ikan yang lain. 

dalam dal ini peren kelompok sangat penting. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran 

yang mungkin bermanfaat yaitu : 

1. Bagi lembaga 

Bagi  Kelompok  Budidaya Ikan Mina Lestari  di Desa  Bendiljati 

Wetan, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Lebih 

meningkatkan lagi perannya dalam masyarakat agar masyarakat dapat 

menggunakan Kelompok Budidaya Ikan sebagai usaha untuk 

meningkatkan perekonomiannya dan perempuan bisa lebih produktif 

dan sejahtera. Dan juga sebagai sumbangsih pemikiran dalam 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan omset. 

2. Bagi akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi dan dokumentasi bagi 

pihak kampus untuk bahan acuan penelitian yang akan datang selain 

jurnal dan buku yang sudah ada. Dan juga sebagai sumbangsih 

perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi peniliti 

selanjutnya dengan tema yang sama dengan peneliti selanjutnya dan 

dapat diperluas lagi. Selain itu juga dapat menggunakan fokus 

penelitian yang lebih banyak dan lebih variatif. 

 

 


