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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

hasil-hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi kreatif dalam 

meningkatkan kesejahteraan pada lembaga pelatihan dan pusat 

kerajinan kreasi tas tali kur Dodik Alfi ada beberapa tahapan, yaitu 

penyadaran, menambah kemampuan dan tahap menambah kreatifitas 

guna untuk menghadapi permasalahan yang ada dilapangan serta agar 

terlaksana secara maksimal. Dan dalam upaya pemberdayaan 

perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan tidak menyimpang dari 

syariat Islam. 

2. Terkait dampak pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi kreatif 

dalam meningkatkan kesejahteraan pada lembaga pelatihan dan pusat 

kerajinan kreasi tas tali kur Dodik Alfi ada beberapa dampak positif 

maupun negatif. Dampak positif pemberdayaan perempuan yaitu 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dengan terbukanya lapangan 

pekerjaan baru bisa menambah pendapatan para ibu rumah tangga dan 

kehidupan sosial yang semakin membaik. Namun ada juga dampak 

negatif dari segi waktu, jika pesanan banyak maka semakin 

membutuhkan waktu untuk memproduksi tas tali kur. Selain itu jika 
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manajemen waktu kurang baik bisa saja meninggalkan kewajibannya 

mengurus rumah tangga. 

3. Terkait kendala dan solusi pemberdayaan perempuan yaitu kurangnya 

pengetahuan, pola pikir dan praktiknya masih lemah. Kendala yang 

dihadapi yaitu minimnya pengetahuan terkait kerajinan tas tali kur dan 

kemampuan setiap manusia yang berbeda-beda sehingga hasilnya 

kurang maksimal. Hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan 

wawasan dan memerikan arahan-arahan seperti memperlihatkan 

proses pembuatan agar bisa dipelajari. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa 

saran yang mungkin bermanfaat sebagai berikut: 

 1.  Bagi lembaga 

Bagi lembaga pelatihan dan pusat kerajinan kreasi tas tali kur Dodik 

Alfi kabupaten Blitar untuk lebih mengoptimalkan upaya 

pemberdayaan perempuan dan mensosialisasikan kerajinan tali kur ke 

masyarakat yang lebih luas. 

 2.  Bagi akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pihak kampus 

sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan 

buku yang sudah ada. Selain itu dari pihak kampus harus selalu 

meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi mahasiswa. 
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 3.  Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat dilakukan 

dilembaga lainnya dan dapat menggunakan fokus penelitian yang 

lebih banyak dan lebih variatif. 

 


