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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari 

data pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga melalui social entrepreneur, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Program pemberdayaan pemberdayaan perempuan di 

PKBM Karangmlati dibedakan atas pertama program 

pendidikan meliputi program pendidikan paket C, 

kedua program keterampilan meliputi keterapilan 

menjahit, membatik dan pelatihan kelompok usaha 

perempuan. 

2. Factor yang menjadi pendukung perempuan dalam 

pengembangan sentra batik tulis demak “PKBM 

Karangmlati” adalah dibedakan atas sarana prasarana, 

dukungan keluarga, stakeholder (pemerintah). 

Kemudian yang menjadi factor penghambat di bagi 

atas pertama manajemen waktu dan kedua pekerjaan 

domestic perempuan. 

3. Peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian 

keluarga memberikan peran yang signifikan. Peran 

perempuan dalam meningkatkan perekonomian 

dibedakan menjadi dua yaitu sebagai pemenuhan 

kebutuhan keluarga dan  saving/menabung. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini jauh dari kata sempurna dan 

penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun 

kelemahan baik secara penulisan maupun sumber acuan 

yang di gunakan oleh peneliti. Penelitian yang di kaji dari 

beberapa teori dan telaah pustaka mampu memberikan 

pemahaman secara terperinci sehingga mudah di pahami 

oleh generasi selanjutnya, penelitian ini mempunyai 

keterbatasan antara lain : 

1. Penelitian ini mempresentasikan informasi tentang 

pemberdayaan perempuan dalam peningkatan 

perekonomian, sehingga belum bisa memberikan 
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informasi secara menyeluruh tentang ruang lingkup 

lainnya. 

2. Penelitian ini hanya menginterprestasikan 

pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan 

perekonomian keluarga melalui social entrepreneur 

terfokus dari sudut pandang bidang ekonomi. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran 

yang di berikan untuk peneliti selanjutnya meliputi : 

1. Pada penelitian ini penulis mengggunakan 5 

narasumber, di sarankan kepada peneliti selanjutnya 

untuk menambah jumlah narasumber agar 

mendapatkan analisa yang lebih luas. 

2. Pemerintah di harapkan lebih memperhatikan bidang 

usaha ekonomi kreatif. Dan di harapkan juga lebih luas 

dalam upaya pengembangan batik tulis khas Demak 

ini, sehingga mampu meningkatkan perekonomian 

masyarakat secara umum. 

 

D. Penutup 

Syukur Alhamdulillan penulis panjatkan kepada 

Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat-Nya dari 

penyusunan awal skripsi hingga saat ini penulis mampu 

menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga skripsi ini bisa 

bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi pembaca pada 

umumnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis minta 

saran dan kritikan agar mampu menjadi pribadi yang lebih 

baik lagi. Terakhir, penulis meminta maaf atas segala 

kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi. Dan 

terima kasih kepada semua stakeholder yang telah 

berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini dari awal 

sampai akhir. 

 

 


