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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penguraian, pembahasan, dan juga 

wawancara yang telah dilakukan tentang Pemberdayaan 

Ibu Rumah Tangga Oleh Kelompok Batik Bakaran Melalui 

Kerajinan Batik Tulis di Desa Bakaran Kulon, Kecamatan 

Juwana, Kabupaten Pati, peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Proses pemberdayaan ibu rumah tangga oleh 

Kelompok Batik Bakaran melalui kerajinan batik tulis 

di Desa Bakaran Kulon.  

Dalam upaya memberdayakan perempuan di 

Desa Bakaran Kulon, Kelompok Batik Bakaran 

membagi beberapa tahapan. Tahap-tahap yang 

dilakukan antara lain adalah peningkatan kesadaran, 

melakukan pelatihan dan pendampingan, sampai 

dengan proses pemasaran. Berikut merupakan tahapan-

tahapan yang dilakukan: 

a. Penyadaran, dilakukan dengan cara meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan potensi yang dimiliki 

dengan cara memotivasi masyarakat untuk 

mengasah atau menggali potensi yang dimilikinya.  

b. Pengkapasitasan, dengan memberikan pelatihan 

dan pendampingan keterampilan membatik pada 

masyarakat, sehingga terjadi perubahan-perubahan 

yang lebih mengarah pada kemadirian. 

c. Pemberian Daya, dengan mengajari cara 

memasarkan produk batik dan  memberikan 

peluang untuk masyarakat agar bisa membuka 

usaha sendiri di waktu yang akan mendatang.  

2. Dampak pemberdayaan ibu rumah tangga oleh 

Kelompok Batik Bakaran melalui kerajinan batik tulis 

di Desa Bakaran Kulon. 

Adanya Kelompok Batik Bakaran ini 

membawa dampak dan perubahan yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat Desa Bakaran Kulon. 

Dampak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Tersedianya lapangan pekerjaan  

b. Peningkatan pendapatan keluarga  

c. Terciptanya masyarakat kreatif  

 

B. Saran   

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan adapun 

saran-saran yang dapat peneliti disampaikan adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Kelompok Batik Bakaran, baik itu anggota 

maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam 

kegiatan pemberdayaan yang bergerak di bidang 

membatik agar dapat membuat motif dan 

mengembangkan hasil produk batik yang beragam, 

sehingga dapat diterima di semua kalangan masyarakat 

dan menumbuhkan rasa cinta pada produk lokal.  

2. Bagi masyarakat sekitar dan juga pemilik usaha yang 

belum bergabung dalan kelompok, semoga 

mendukung sepenuhnya kagiatan pemberdayaan yang 

diakukan oleh Kelompok Batik Bakaran agar dapat 

bersama-sama mengembangkan usaha batik di Desa 

Bakaran untuk lebih maju lagi.  

 

C. Penutup  

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya 

sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Dosen 

Pembimbing yang selama ini telah membina saya dalam 

penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi 

ini masih terdapat kekurangan serta kekhilafan karena pada 

dasarnya kita sebagai manusia tidaklah sempurna. Oleh 

karena itu saya mengharapkan saran dan juga kritik yang 

dapat membangun. Saya mengharapkan agar skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk dijadikan 

bahan referensi dalam penelitian di kemudian hari.  

 


