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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan tentang 

Pemberdayaan Masyarakat Colo Melalui Home Industry Sirup 

Parijoto Alammu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, 

sebagai berikut 

1. Pemberdayaan hendaknya dilakukan agar masyarakat 

yang kurang mampu atau tidak mempunyai suatu 

keterampilan bisa lebih berdaya. Dengan keberdayaan 

yang dimiliki, diharapkan mereka bisa membuka usaha 

sendiri dengan keterampilan yang sudah mereka dapatkan, 

sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehari-hari. Proses pemberdayaan masyarakat colo melalui 

home industry sirup parijoto alammu di Desa Colo 

dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain: 

a. Pelatihan, pelatihan merupakan salah satu kegiatan 

yang dilakukan untuk memberikan keterampilan, 

keahlian dan kemampuan kepada masyarakat. 

b. Pembinaan, pembinaan adalah salah satu upaya yang 

harus dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan demi mencapai hasil yang 

diharapkan. 

c. Pendampingan, pendampingan merupakan proses 

untuk mencapai kemandirian usaha. 

Kemandirian tersebut menunjuk pada sudah adanya 

masyarakat telah mendirikannya home industry sediri, 

serta dapat menentukan keputusannya dan pilihannya 

sendiri atas usahanya. 

2. Home industry merupakan wadah bagi sebagian besar 

masyarakat yang mampu tumbuh dan berkembang secara 

mandiri dengan memberikan andil yang besar serta 

menduduki peran yang strategi dalam pembangunan 

ekonomian masyarakat. 

Dampak dari proses pemberdayaan masyarakat melalui 

home industry di Desa colo mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga diharapkan 
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dapat mengurangi tingkat pengangguran, selain itu home 

industry juga dinilai dapat meningkatkan perekonomian 

masyarakat sehingga dengan meningkatnya pendapatan 

mereka diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Dengan demikian dampak dari keberadaan home 

industry ini berpengaruh besar terhadap meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat, karena indikator utama dalam 

tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi langsung 

oleh pendapatan. 

 

 

B. Saran 

1. Kepada Pemerintah agar memperhatikan produk yang 

diusahakan oleh masyarakat desa Colo dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan, baik untuk produksi dan 

pemasaran produk yang dihasilkan. 

2. Kepada Pengusaha agar selalu melakukan inovasi agar 

usahanya tetap bertahan, selalu menjaga kualitas bahan, 

terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

pelanggang ataupun konsumen, serta dapat memberikan 

pelatihan dan juga pembinaan untuk masyarakat yang 

lainnya. 

 

 


