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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan di Desa Kuin Besar belum efektif hal ini dapat dilihat dari lima 

indikator pengukuran efektivitas yang menjadi tolak ukur program. PKH 

pada komponen pendidikan hanya mampu mengurangi angka putus sekolah 

dan memberikan jaminan pendidikan pada anak. Sedangkan PKH pada 

komponen kesejahteraan sosial hanya membantu memenuhi kebutuhan 

KPM dan mengurangi beban ketergantungan antara usia produktif dengan 

usia tidak produktif. Faktanya masih banyak KPM yang belum tepat sasaran 

dan masih banyak masyatakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan 

karena tidak adanya pemutakhiran pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS), sehingga PKH belum sepenuhnya dapat menanggulangi 

kemiskinan di Desa Kuin Besar. 

2. Program Keluarga Harapan dalam perspektif ekonomi Islam dilihat 

daripada prinsip keadilan di Desa Kuin Besar dalam pendistribusian bantuan 

belum sepenuhnya tepat sasaran. Sedangkan pada prinsip tanggungjawab 

dan tafakul (jaminan sosial) memberikan hasil yang baik, dengan adanya 

bantuan PKH memberikan jaminan bagi KPM dalam hal pendidikan dan 

kesejahteraan sosial serta KPM telah melaksanakan hak dan kewajibannya. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud untuk memberikan 

beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan penelitian 

selanjutnya. Adapun beberapa saran tersebut yaitu:  

1. Bagi Pihak Lembaga dan Penerima Manfaat 

Bagi pemerintah sebaiknya tidak membedakan besaran yang 

diterima karena akan menimbulkan kecemberuan sosial. Pada Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan pembaharuan secara berkala agar 

penerima manfaat tepat sasaran. Sedangkan bagi Masyarakat terutama KPM 

PKH diharapkan untuk tidak selalu bergantung pada bantuan PKH saja 

sehingga tidak ada keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Dan 

sebaiknya bagi KPM PKH yang mampu secara ekonomi menyadari bahwa 

PKH adalah bantuan untuk rumah tangga miskin bukan sebagai rezeki 

sehingga tidak ada keinginan untuk graduasi secara mandiri.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan bantuan pemerintah lainnya guna mengetahui 

bantuan mana yang paling berdampak dalam penanggulangan kemiskinan 

di Indonesia terutama di Desa Kuin Besar.  

 


