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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Dari pembahasan hasil penelitian di dapatkan beberapa kesimpulan yang 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jarakan yang dilakukan oleh 

BUMDes Amanah diantaranya adalah tahap penyadaran, tahap pemberian 

kemampuan dan yang terakhir tahap peningkatan kemampuan sampai 

dengan masyarakat bisa lebih mandiri dan memiliki kreatifitas sehingga 

masyarakat lebih sejahtera.  

2. Dampak pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jarakan yang dilakukan oleh 

BUMDes Amanah diantaranya memiliki dampak positif berupa 

terbukanya lapangan pekerjaan baru di Desa Jarakan, peningkatan 

pendapatan masyarakat, kualitas pendidikan anak-anak dari masyarakat 

yang meningkat, keserasian dan keadaan sosial masyarakat yang lebih 

baik. Dampak negatif yang terjadi adalah masih ada warga yang 

membuang sampah sembarangan. Dari beberapa dampak positif yang 

terjadi menunjukan masyarakat lebih sejahtera sesuai dengan indikator 

kesejahteraan baik secara materil dan spiritual.  

3. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jarakan yang 
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dilakukan oleh BUMDes Amanah diantaranya kurangnya pengetahuan 

masyarakat, pola fikir masyarakat, dan cara praktiknya. Kendala yang 

terjadi dapat diatasi dengan pemberian pengarahan, sosialisasi dan 

pelatihan kepada warga masyarakat dengan BUMDes ikut terjun langsung 

di dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui program 

BUMdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jarakan 

yang dilakukan oleh BUMDes Amanah sesuai dengan prinsip ekonomi 

Islam yaitu adanya unsur persaudaraan, saling tolong menolong dan 

mengingatkan dalam hal kebaikan . Sesuai dengan QS. Al Qashash: 77  

“Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada 

orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”  

B. Saran-Saran  

1. Bagi Pimpinan BUMDes Amanah 

 Kepada Pimpinan BUMDes sebagai aktor pemberdayaan 

masyarakat  hendaknya lebih bisa bersisialisasi dengan masyarakat di 

dalam desa sendiri dengan memberikan arahan melalui ucapan maupun 

perbuatan sebagai contoh baik  untuk masyarakat. Selain di dalam desa 

Sendiri juga harus bersosialisasi dengan warga luar desa untuk bisa 

menjalin kerjasama dan menambah pengetahuan yang lebih. Dan untuk 
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keanggotaan di dalam BUMDes sendiri juga harus lebih di siplin dan 

bersifat professional dalam bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan 

dalam masyarakat 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

melengkapi, meningkatkan penelitian dan pengetahuan mengenai 

pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta memberikan wawasan terkait penelitian 

dengan tema-tema serupa.  

3. Bagi Akademis  

  Hasil penelitian ini daharapkan dapat memberikan sumbangsih 

perbendaharaan pada perpustakaan IAIN Tulungagung terkait dengan  

pemberdayaan ekonomi. 

 

 


