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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap implementasi 

program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskian di desa Kias 

Kecamatan Batang Alai Selatan dalam hal penentuan anggota, penyaluran dana 

bantuan, dan besaran dana bantuan yang diberikan sudah dilaksanakan dan 

sesuai dengan prosedur ketentuan sesuai dengan komponen yang dimiliki. 

Program Keluarga Harapan di desa Kias cukup mampu dalam hal 

mengentaskan kemiskinan, walaupun tidak sepenuhnya mengentaskan 

kemiskinan tersebut.  

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Program Keluarga Harapan Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam di desa Kias didapat hasil bahwa dalam hal tanggung 

jawab dari pendamping dan anggota penerima sudah dilaksankan sesuai dengan 

tugasnya masing-masing, tetapi perlu ditingkatkan lagi agar tujuan dan visi misi 

dari program ini dapat terwujud secara nyata. Sedangkan keadilan dalam 

program ini masih kurang terlaksana karena masih adanya ketidak tepatan 
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sasaran sehingga secara tidak langsung akan menimbulkan kedzaliman bagi 

penerima yang memang benar-benar membutuhkan.  

 

B. Saran- Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah agar bantuan PKH bisa 

memberikan manfaat yang berkepanjangan hendaknya masyarakat yang menerima 

bantuan bisa lebih produktif dalam menggunakan dana bantuan juga agar program ini 

benar-benar terlihat bisa mengentaskan kemiskinan harusnya masyarakat yang 

menerima bantuan yang memang sudah merasa mampu bisa mengundurkan diri 

secara sukarela sehingga data masyarakat kurang mampu di Desa Kias bisa 

berkurang. 

Evaluasi juga harus ditingkatkan oleh pendamping ataupun kementrian yang 

bersangkutan dalam program ini agar bantuan PKH dapat secara nyata mengentaskan 

kemiskinan, baik itu memperbaiki target mana yang belum dicapai atau mengevaluasi 

pelaksanaan PKH di desa Kias sudah sesuai atau tidak, dan hendaknya untuk bantuan 

PKH ini target waktu untuk seorang penerima menerima bantuan ini agar ditentukan 

secara jelas. Agar bisa memotivasi penerima supaya memperbaiki keadaan ekonomi 

dengan lebih baik dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 


