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    BAB VI 

      KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1 Kesimpulan  

 Bertitik tolak dari hasil analisis dalam penelitihan ini sebagaimana yang telah 

dibahas maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1.1.1. Kesimpulan  

a. Efektifitas dikatakan sangat baik karena data yang diperoleh dengan total nilai 

sebesar 141. Dan untuk hasil data total pembagian indikator diatas maka 

evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sisi Kecamatan 

Kobalima Kabupaten Malaka dinyatakan sangat baik. 

b. Kecukupan dikatakan sangat baik karena data yang di peroleh dengan total 

nilai sebesar 142. Dan untuk hasil data total pembagian indikator diatas maka 

evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sisi Kecamatan 

Kobalima Kabupaten Malaka dinyatakan sangat baik. 

c. Responsibilitas dikatakan sangat baik karena data yang diperoleh dengan total 

nilai sebesar 131. Dan untuk hasil data total pembagian indikator diatas maka 

evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan didesa Sisi Kecamatan 

Kobalima Kabupaten Malaka.  

d.Ketepatan dikatakan sangat baik karena data yang diperoleh dengan total  nilai 

sebesar 150  . Dan untuk hasil data total pembagian indikator diatas maka 



60 
 

evaluasi pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Sisi Kecamatan 

Kobalima Kabupaten Malaka.  

1.1.2. Faktor pendukung dan penghambat  Evaluasi Pelaksanaan Program 

Keluarga  Harapan.  

a. Faktor Pendukung  

1. Komunikasi secara baik antara Dinas Sosial dan pendamping PKH 

yang dilibatkan dalam  kegiatan sosialisasi PKH yang memeberikan 

penyuluhan tentang syarat dan ketentuan wajib sebagai peserta PKH. 

Pendamping PKH juga mendapatkan dukungan finansial berupa uang 

jajan dan uang transport. Dan peserta PKH juga wajib memenuhi syarat 

dan ketentuan yang ditetapkan sebelum menerimah bantuan PKH yang 

ditransfer melalui rekening BNI. 

b. Faktor Penghambat  

  Masih adanya sikap dan watak yang apatis peserta PKH.dan ada Data 

peserta PKH  yang masih belum akurat/lengkap. 

6.2 Saran  

Dalam rangka Evaluasi pelaksanaan program Keluarga Harapan  di Desa Sisi 

Kecamatan Kobalima  Kabupaten Malaka  maka disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat yang menerima bantuan program keluarga harapan di Desa 

Sisi harus benar-benar mempergunakan dana yang sudah dipercayakan kepada 
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masyarakat dengan baik agar dapat membantu mereka baik dibidang pendidikan 

maupun kesehatan. 

2. Bagi masyarakat yang menerimah bantuan program keluarga harapan di desa 

sisi harus mempergunakan dana yang diberikan kepada mereka untuk 

memenuhi kebutuhan pendidiakan agar mereka terinspirasi dalam meraih 

pendidikan disekaolah  

3. Bagi masyarakat yang menerimah bantuan program keluarga harapan 

disarankan kepada  mereka agar wajib mengikuti sosialisasi yang berkaitan 

dengan kebutuhan perlengkapan administrasi untuk kelancaran program 

keluarga harapan. 

4. Kepada semua masyarakat penerima program keluarga harapan di Desa Sisi 

Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka tetap mempertahankan Variabel 

Independen yakni Evaluasi  pelaksanaan program Keluarga Harapan yang sudah 

berjalan dengan baik selama proses pelaksanaan  
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