
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pengaruh persepsi, 

sikap masyarakat, dan peran pendamping terhadap Efektivitas Program 

Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Studi Kasus di Desa 

Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung) dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Persepsi (𝑋1) terdiri dari 3 indikator yaitu kognitif, afektif dan 

konatif. Berdasarkan jawaban dari responden indikator yang banyak 

diketahui Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTP) adalah kognitif. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa warga mengetahui adanya Program 

Jalin Matra PFK melalui Pemerintah Desa serta diundang untuk 

mengikuti sosialisasi Program Jalin Matra PFK. 

2. Variabel Sikap Masyarakat (𝑋2) terdiri dari 3 indikator yaitu kognitif, 

afektif dan kecenderungan perilaku. Berdasarkan jawaban dari 

responden indikator yang banyak diketahui oleh Keluarga Rumah 

Tangga Sasaran (KRTP) adalah kognitif. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa warga percaya dengan adanya informasi mengenai Program Jalin 

Matra PFK itu benar dan mereka mengetahuinya dari pihak Desa.  

3. Variabel Peran Pendamping (𝑋3) terdiri dari fasilitator, pembimbing, 

penggerak, pemotivasi, mediator dan evaluator. Berdasarkan jawaban 



dari responden indikator yang banyak diketahui oleh Keluarga Rumah 

Tangga Sasaran (KRTP) adalah evaluator. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa pendamping Jalin Matra PFK di Desa Gambiran selalu 

berkunjung ke rumah warga untuk membenahi administrasi yang 

kurang dan memberikan arahan kepada mereka. 

4. Variabel Efektivitas Program Jalin Matra terdiri dari 3 indikator yaitu 

input, proses dan output. Berdasarkan hasil jawaban dari responden 

indikator yang banyak diketahui oleh Keluarga Rumah Tangga Sasaran 

adalah Input. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan 

Program Jalin Matra PFK merupakan warga yang terdaftar dalam data 

PPFM tahun sebelumnya, mereka mendapatkan bantuan berupa berupa 

bantuan produktif peternakan (kambing) atau bibit-bibit sayur 

(pertanian). 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, 

maka selanjutnya peneliti memberikan saran yang mana sekiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Bagi Penerima Program Jalin Matra PFK 

Diharapkan penerima Program Jalin Matra PFK dapat memanfaatkan 

dan merawat bantuan yang diberikan tersebut, sehingga pasca program 

tetap mampu menjalankan dan mengembangkan apa yang telah 

diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 



2. Bagi Pemerintah Desa di Desa Gambiran 

Pemerintah Desa diharapkan selalu memberikan informasi secara rinci 

dan transparan ataupun mengadakan sosialisasi sebelum adanya 

diadakannya program. Sehingga warga yang bersangkutan akan 

memahami secara baik terkait program yang ada. 

3. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebaiknya pasca program 

harus melaksanakan monitoring di masing-masing Kepala Rumah 

Tangga Perempuan secara bertahap, tidak hanya 1 kali. Hal ini 

bertujuan agar rasa tanggungjawab dari KRTP untuk tetap menjaga 

bantuan yang diberikan harus tetap terpupuk dengan baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengambil sampel yang 

lebih banyak dari penelitian ini, agar dari masing-masing variabel 

terbukti kontribusinya. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan 

bagi yang membaca. 

 

 

 

 


