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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat kendala-kendala dalam 

memberdayakan masyarakat muslim melalui program pengembangan 

usaha agribisnis pedesaan (PUAP). Kendala tersebut adalah : 

1. Pemberdayaan masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo Kecamatan 

Margoyoso Kabupaten Pati dilakukan dengan cara diberikan sosialisasi 

dan pelatihan dalam mengembangkan program pengembangan usaha 

agribisnis pedesaan (PUAP).   

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tidak mengikuti program 

pengembangan usaha agribisnis pedesaan adalah: 

a. Kurangnya pengetahuan dan potensi yang dimiliki pengurus. 

Dalam hal ini semua pengurus yang ada di Gapoktan Subur 

Makmur rata-rata berprofesi sebagai petani dan kurang begitu 

menguasai tentang akutansi keuangan sehingga kesulitan dalam 

pelaporan keuangan, 

b. Kurangnya partisipasi masyarakat. 

Karena kesibukan masing-masing anggota, walaupun tingkat 

pendidikan memadai namun tanggung jawab kepada keluarga lebih 

penting jadi program PUAP ini menjadi terbengkalai. 

c. Pemikiran masyarakat yang masih kuno. 

Adanya anggapan dari masyarakat tentang bantuan dana hibah dari 

pemerintah yang harus dibagi secara merata dan tidak perlu untuk 

dikembangkan. 

d. Pembiayaan yang bermasalah. 

Karena adanya anggapan masyarakat bahwa bantuan dana hibah itu 

harus dibagi rata dan tidak perlu untuk dikembangkan, maka 
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sebagian masyarakat tani berpendapat bahwa program simpan 

pinjam yang dijalankan tidak terlalu penting, mereka bersedia 

untuk melakukan pinjaman namun masih enggan untuk 

mengembalikan.   

e. Persyaratan pinjaman yang memberatkan. 

Salah satu penyebab masyarakat tidak mengembangkan program 

PUAP adalah adanya sebagian masyarakat yang merasa bahwa 

persyaratan yang telah diberikan memberatkan, khususnya 

pemberian sertifikat atau surat berharga sebagai jaminan, karena 

tidak semua orang memiliki hal tersebut. 

3. Peran pemberdayaan masyarakat muslim di Desa Tunjungrejo  

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati agar dapat mengembangkan 

program pengembangan usaha agribisnis pedesaan yang ada adalah : 

a. Melakukan sosialisasi 

Sosialisasi yang dilakukan adalah memperkenalkan metode-

metode baru untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. 

b. Melakukan pendekatan 

Masyarakat lebih di dekati lagi dengan memberikan arahan, 

penjelasan, sehingga mereka mengerti apa yang seharusnya 

dilakukan. 

c. Pemberian motivasi 

Penyuluh Pendamping maupun Pengurus memotivasi masyarakat 

agar mau dan mampu terlibat langsung dalam pelaksanaan program 

PUAP, sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan.  

d. Pelatihan  

Mengadakan pelatihan kepada mereka-mereka yang berantusias 

dalam pelaksanaan program tersebut. Agar tercipta suatu 

perubahan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri khususnya dari 

segi ekonomi.  
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B. Saran  

Dalam penelitian ini peneliti dapat memberikan saran-saran 

kepada: 

1. Penyuluh Pendamping 

Dengan adanya partisipasi masyarakat yang masih kurang, diharapkan 

dari pihak penyuluh penamping untuk lebih ditingkatkan lagi dalam 

mendampingi masyarakat, bila perlu pemberian saran-saran ataupun 

arahan-arahan yang benar-benar diperlukan masyarakat untuk lebih 

diperhatikan lagi, agar nantinya dapat membangun rasa keinginan bagi 

masyarakat itu sendiri untuk melakukan perubahan kearah yang lebih 

baik. 

2. Pengurus  

Diharapkan dengan adanya permasalahan yang seperti ini dari pihak 

pengurus untuk lebih menguatkan team work, agar keinginan yang 

belum tercapai dapat terealisasikan. 

3. Pihak Anggota 

Dari pihak anggotapun diharapkan untuk lebih menyadari akan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai anggota. Dimana kekompakan dalam 

anggotalah yang mampu membawa kesuksesan dalam sebuah 

organisasi. Program tersebut dirasa membawa dampak yang positif 

bagi masyarakat, maka alangkah baiknya apabila dikelola dengan 

sungguh-sungguh.  

 

C. Penutup 

Demikian penelitian yang telah peneliti lakukan, apabila ada 

kekurangan dan kehilafan sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan. 

Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat  peneliti harapkan.  

Sebagai ahir kata, terbesit suatu harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi 

peneliti dimasa-masa yang akan datang. Amin.  

 


