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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

1. Bentuk usaha yang menggunakan dana dari program UP2K di 

Kecamatan Loea adalah usaha kue-kue tradisional, usaha sayur 

siap saji, serta kerajinan tangan, dan lainnya. Para ketua di 

setiap desa  mengatakan bahwa masyarakat sangat terbantu 

dengan adanya bantuan modal dari pemerintah masyarakat 

dapat lebih mengembangkan dagangan agar bertambah 

kesejahteraan hidupnya.  

Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di 

kecamatan loea aktfi dalam memberikan pelatihan-pelatihan 

terhadap anggotanya sebagai pemberdayaan masyrakat, hal ini 

selaras dengan tujuan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga 

(UP2K) kecamatan loea usaha masyarakat yang tumbuh dan 

kuat serta berdaya saing akan mampu meningkatkan 

pendapatan/penghasilan keluarga dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan. Adapun perogram pemberdayaan yang telah di 

laksanakan oleh UP2K di kecamatan loea yaitu sebagai berikut: 

Seperti, pembuatan kue-kue tradisional,pembuatan sayur siap 

saji, pembuatan kerajinan tangan dari pipa, serta pembuatan 

bunga dari botol plastik bekas. 

2. Dampak Sejauh ini program UP2K banyak memberikan 

dampak positif terhadap masyarakat kecamatan loeamengaku 
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mendapatkan ilmu untuk membuat berbagai jenis olahan 

pembuatan makananserta pembuatan kerajinan dari pelatihan 

yang diadakan UP2K. Para masyarakat juga mengaku terbantu 

dengan adanya bantuan modal dari Upaya Peningkatan 

Pendapatan Keluarga (UP2K). Adapun dampak lainnya 

terciptanya masyarakat yang mandiri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini, diajukan penulis beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Kepada para penguruh Upaya Peningkatan Pendapatan 

Keluraga (UP2K) kecamatan lowa, agar tidak puas dengan 

pencapaian yang di peroleh dari program UP2K ini, agar tetap 

melakukan peningkatan-peningkatan pemberdayaan, agar 

banyak masyarakat yang mendapat ilmu baru dan bisa 

membuka usaha sendiri serta membantu perekonomian keluarga 

dan setiap desa agar lebih sejahtera. 

2. Disarankan kepada anggota Upaya Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K) di setiap desa, agar lebih aktif berpartisipasi 

dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang di lakukan oleh 

UP2K.  

3. Disarankan kepada pengurus Upaya Peningkatan Pendapatan 

Keluarga (UP2K) di desa/kelurahan lain, agar saling 

memberikan pelatihan yang mampu meningkatkan ekonomi 

masyarakat desa.  
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4. Di sarankan kepada peneliti lain untuk melakukan kajian secara 

mendalam dan komprehensif terkait pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.  

5.3.  Limitasi Penelitian  

Limitasi atau kekurangan dalam penelitian ini terletak pada 

proses penelitiannya. peneliti menyadari bahwa di setiap melakukan 

penelitian pasti ada saja hambatan bagi peneliti, hambatan penelitian ini 

terletak pada susahnya untuk mencari referensi yang cocok dengan 

penelitian penulis, susahnya untuk mengelola kata-kata agar sesuai 

dengan kalimat atau paragraf selanjutnya dan ada beberapa ibu-ibu 

anggota program UP2K tidak ingin diwawancarai dengan berbagai 

alasan seperti malu dan binggung ingin menjawab pertanyaan serta 

cukup lumayan lama bagi peneliti untuk menyelesaikannya penelitian 

tersebut. 


