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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bimbingan sosial Islam untuk 

mengubah pola pikir masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan 

, studi deskriptif di Dusun Margaluyu Desa Kertayasa Kecamtan Cijulang 

Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pola pikir masyarakat penerima manfaat PKH di Dusun Margaluyu Desa 

Kertayasa sebelum adanya kegiatan bimbingan social islam masih terbilang 

rendah yang mana masyarakat tidak bijak dalam penggunaan dana bantuan 

bahkan cenderung berperilaku konsumtif dalam mempergunakan dana 

bantuan tersebut. Setelah pencairan dana di kantor pos banyak masyarakat 

yang menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan yang di peruntukan 

cenderung berfikir pendek tidak memikirkan kegunaan jangka panjang 

untuk tabungan di masa depan sehingga penggunaan dana bantuan dapat di 

katakan kurang tepat guna.  

2. Pelaksanaan bimbingan sosial Islam untuk mengubah pola pikir masyarakat  

penerima manfaat PKH di Dusun Margaluyu Desa Kertayasa dilaksanakan 

setiap satu bulan sekali di hari Jumat minggu ke tiga yang bertempat di 

rumah bapak Ahmad Sodikin salah satu penerima manfaat PKH di Dusun 

Margaluyu dan untuk pencairan dana bantuan dilakukan tiga bulan sekali di 

kantor pos Kecamatan Cijulang. Bimbingan sosial tersebut terdiri dari 

pembimbing (Pak Abul Fattah, M.Ag), klien (masyarakat penerima manfaat 
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PKH), materi, media dan metode bimbingan. Bimbingan sosial yaitu 

pemberian materi  pendidikan, materi perlindungan anak, ekonomi, 

disabilitas, kesehatan, dan kesejahteraan sosial kepada klien melalui metode 

ceramah, home visite, diskusi, wawancara dan mind mapping. Metode 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan klien agar medapatkan hasil yang 

maksimal dan memuaskan sehingga tujuan PKH nantinya dapat tercapai. 

3.  Secara umum hasil dari pelaksanaan bimbingan sosial islam untuk 

mengubah pola pikir masyarakat penerima manfaat PKH yang di 

laksanakan oleh pendamping PKH Dusun Margaluyu Desa Kertayasa 

sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat PKH. Adanya 

perubahan pola pikir masyarakat dari yang tadinya berperilaku konsumtif 

dan tidak berpikir panjang ke depan setelah rutin melngikuti bimbingan 

menjadi lebih bijak dalam penggunaan dana bantuan dan mempunyai 

wawasan yang luas sehingga pemikiran dan perilaku yang ditimbulkan juga 

berubah.  

 

a. Saran 

Selama penelitian berlangsung, peneliti mengetahui, medalami dan 

mengikuti proses kegiatan bimbingan sosial berlangsung yang dilakukan oleh 

pak Abdul Fattah selaku perwakilan dari unit pemberdayaan program kelurga 

harapan (UPPKH) kecamatan Cijulang.  Peneliti menyumbangkan pemikiran 

yang berupa saran, sebagai berikut: 
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1. Bagi Lembaga Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan 

Saran untuk lembaga unit pelayanan program keluarga harapan 

(UPPKH) kecamatan Cijulang agar koordinasi dengan pihak pemerintahan 

kecamtan di tingkatkan lagi, agar para pendamping PKH mempunyai kantor 

atau ruangan di kantor kecamtan agar lebih mudah dalam penyampaian 

arahan sebelum proses bimbingan dilapangan karena untuk saat ini UPPKH 

kec Cijulang belum ada ruangan untuk kantornya di kecamatan, sehingga 

para pendamping PKH tingkat kecamatan kesulitan untuk bertatap muka 

dalam berkoordinasi dengan rekan sesama pendamping maupun dengan 

kepala UPPKH kecamatan Cijulang. 

2. Bagi Pembimbing 

Saran bagi pembimbing dalam hal ini pendamping PKH sebagai 

pemberi materi bimbingan agar lebih mempersiapkan materi bimbingan 

dengan lebih baik lagi dan metode yang lebih inovatif lagi agar lebih mudah 

dipahami oleh masyarakat yang meyoritas pendidikanya rendah sekalipun 

dapat menangkap materi yang di sampaikan dengan baik. Juga perlunya 

diadakan pelatihan-pelatihan untuk memaksimalkan SDM yang ada agar 

setiap kelompok bimbingan mampu menghasilkan sebuah produk yang 

unggul dan mampu bersaing dipasaran agar mampu mengangkat  ekomomi 

masyarakat setempat. 
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3. Bagi Peneliti yang akan datang  

Saran bagi peneliti yang akan datang hendaknya melakukan 

penelitian lebih lengkap dan mendalam mengenai proses bimbingan sosial 

ini, karena penelitian ini hanya terbatas  mengenai kajian bimbingan sosial, 

proses bimbingan, materi dan metode bimbingan yang di selenggarakan 

oleh UPPKH kecamatan Cijulang untuk menunjang bantuan PKH agar 

mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan pemerintah. 

 


