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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Bertitik tolak dari hasil analisis dalam penelitian ini sebagaimana yang telah 

dibahas maka dapat dikemukan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketepatan sasaran pogram Indonesia Pintar di Desa Probur, Kecamatan Alor Barat 

Daya memperoleh nilai rata-rata sebesar 94, nilai ini berada pada klasifikasi sangat 

baik ( 92-110 ), artinya efetivitas program Indonesia pintar di Desa Probur, Kec Alor 

Barat Daya, Kab Alor tepat sasaran 

2. Sosiolisasi program Indonesia Pintar di Desa Probur, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 92, nilai ini berada pada klasifikasi sangat baik ( 

92-110 ) artinya sosialisasi program PIP sangat baik dan sesuai dengan mekanisme 

yang sudah ditentukan. 

3. Tujuan Program Indonesia Pintar di Desa Probur, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 95, nilai ini berada pada klasifikasi sangat baik ( 

92-110 ) artinya tujuan program PIP di Desa Probur, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor 

meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6-21 tahun, mencegah anak putus 

sekolah dan meringankan biaya personal pendidikan bagi masyarakat di Desa Probur, 

Kec Alor Barat Daya, Kab Alor. 

4. Pemantauan program di Desa Probur, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor memperoleh 

nilai rata-rata 93, nilai ini berada pada klasifikasi sangat baik ( 92-110 ) artinya 

pemantauan program PIP di Desa Probur, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor berjalan 

sesuai dengan mekanisme dan ketentuannya. 
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5.  faktor pendukung implementasi program PIP: adapun informasi yang diberikan dari 

pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online. siswa menjadi lebih aktiv 

karenna peralatan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak merasa tertinggal dengan 

teman temannya. faktor penghambat: ketika siswa sudah memperoleh dana PIP, 

mereka lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk mmbeli 

kebutuhan lain yang tidak ada kepentingannya dengan pendidikan. kesulitan dalam 

mengumpulkan kuitansi bukti penggunaan dana PIP yang telah digunakan oleh siswa. 

sehingga sekolah juga terpaksa tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

6.2 Saran.  

Dalam rangka pelaksanaan efektivitas program Indonesia pintar di Desa Probur 

Kecamatan Alor barat, Kab Alor peneliti memiliki beberapa saran yaitu: 

1. Bagi pemerintah mekanisme yang berubah setiap periodenya diikuti dengan sosialisasi 

yang jelas agar semua pihak dapat melaksanaan sesuai dengan ketentuan. selain itu, 

seharusnya pemerintah membentuk tim monitoring program PIP.  karena menurut 

hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah dan dinas 

monitoring masih minim. 

2. Bagi sekolah diharapkan dalam memberikan dana PIP tidak hanya siswa saja yang 

menerima, namun juga turut mengundang orang tua siswa agar dapat menyaksikan 

bahwa anak mereka mendapatkan dana PIP. namun alangkah lebih baik apabila orang 

tua juga turut diundang. 

3. Sekolah diharapkan dapat terus mengelola data, arsip atau dokumen sekolah dan 

selalu menyiapkan backup data. 

4. Bagi penerima program, diharapkan untuk tidak menggunakan dana tersebut untuk 

hal-hal lain diluar kebutuhan untuk pendidikan anak.  
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