
 

 

 

           BAB V 

            PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan kajian dan pembahasan dan menganalisis secara 

menyeluruh sebagai upaya menjawab pokok permasalahan, maka penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagaimana dalam uraian berikut : 

1. Keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bojong Kulon  

sudah dirasakan oleh para penerima KPM PKH dalam wawancara yang 

telah disampaikan yakni dapat diukur dari keberhasilan Program Keluarga 

Harapan (PKH) berdasarkan tingkat pencapaiannya yakni Tepat sasaran, 

tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu. Program Keluarga Harapan (PKH) 

di Desa Bojong Kulon  sudah tepat sasaran dimana hanya diberikan kepada 

rumah tangga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan 

kesejahteraan sosial yang telah terdaftar di data terpadu PKH 2020. 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bojong Kulon  diberikan untuk 

keluarga miskin dan digunakan dengan sebagaimana tujuan dari Program 

Keluarga Harapan (PKH) yakni memutus rantai kemiskinan antar generasi. 

2. Keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bojong Kulon 

didukung oleh semangat pendamping dalam memberlakukan progam- 

progam terbaik dan diiringi dengan semangat KPM PKH dalam 

menjalankan progam yang telah diberlakukan, sehingga PKH di Desa 

Bojong Kulon tetap dilanjutkan karena banyak memberikan manfaat bagi 

para KPM PKH. Merasakan hidup lebih baik dan merasakan kesakinahan 

dalam keluarga yakni hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, 

terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, 

kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan 

akhlak mulia. 

 

 

 



 

 

 

B. SARAN 

1. Untuk para penerima KPM PKH di Desa Bojong Kulon  diharapkan dapat 

memanfaatkan program keluarga Harapan (PKH) ini, karena program 

tersebut sangat bermanfaat untuk mengurangi beban perekonomian, 

memutus tali kemiskinan dan membantu generasi selanjutnya berprestasi, 

sehat dan selalu merasakan kesakinahan dalam keluarga. 

2. Untuk Pemerintah Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Pemerintah Desa 

Bojong Kulon harus lebih transparasi lagi dalam sosialisasi program 

pemerintah terlebih dalam bantuan sosial untuk keberlangsungan kehidupan 

masyarakat itu sendiri, dan masyarakat berhak untuk merasakan 

kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan yang berguna untuk 

menangulangi kemiskinan masyarakat Indonesia terutama masyarakat di 

Desa Bojong Kulon  yang mayoritas bukan dari kalangan mampu dan 

berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)  sesuai 

engan kriteria nya dan dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat Bojong 

Kulon. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


