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                                                 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis 

serta pada pembahasan Bab IV mengenai Implementsai Porgram Keluarga 

Harapan di Kecamatan Cibadak maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi Dinsa Sosial dan UPPKH 

Kecamatan Cibadak. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Cibadak 

mengenai implementasi Program Keluarga Harapan bidang pendidikan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Implementasi PKH bidang pendidikan di Kecamatan Cibadak sudah 

berjalan dengan baik, karena pelaksanaannya selalu  dikawal oleh 

pendamping yang sudah direkrut oleh pemerintah pusat. 

2. Pendamping juga selalu melaksanakan kegiatan pemutakhiran data, 

verifikasi komitmen dan pembayaran bantuan yang dilakukan secara 

rutin yaitu setiap 3 bulan. 

3. Jumlah RTSM peserta PKH di Kecamatan Cibadak yaitu  1498 

peserta dan jumlah anak yang terdaftar dalam layanan pendidikan 

adalah 2400 anak. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PKH 

pendidikan dilihat dari tingkat implemetability yaitu faktor isi 
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kebijakan dan lingkungan kebijakan. Faktor isi kebijakan masih besar 

pengaruhnya terhadap implemetasi kebijakan dikarenakan faktor ini 

erat kaitannya dengan Dengan digulirkan Program Keluarga Harapan 

ini telah membuka kesadaran RTSM di Kecamatan Cibadak bahwa 

miskin itu tidak baik. Kesadaran para RTSM terbukti dengan selalu 

memberikan  motivasi kepada anak-anaknya agar rajin ke sekolah. 

PKH pendidikan memberikan dampak besar terhadap akses dan 

tingkat kehadiran anak-anak dari RTSM di layanan pendidikan. 

Karena pendamping selalu mengontrol tingkat kehadiran anak-anak di 

sekolah melalui verifikasi absen yang telah dilakukan oleh guru 

masing-masing sekolah. 

5. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH pendidikan di 

Kecamatan Cibadak diantaranya : 1) proses verifikasi di layanan 

pendidikan yang kurang bersahabat; 2) koordinasi lintas sektoral yang 

belum berjalan optimal; 3) terkadang pihak sekolah kewalahan untuk 

memverifikasi karena tidak ada data yang dipegang; 4) tidak adanya 

pelaporan mengenai penerima program dari pendamping kepada 

SKPD setempat; 5) belum tersedianya Kantor Sekretariat UPPKH 

Kecamatan; dan 6) belum tersedianya buku pedoman operasional 

PKH bagi pemberi layanan pendidikan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari implementasi PKH 

Pendidikan di Kecamatan Cibadak, maka penulis mengemukakan beberapa 

Saran agar PKH bisa berjalan lebih baik di masa mendatang ialah 

sebagai berikut : 

 

a. Meningkatkan pengawasan terhadap penerima PKH terutama yang 

masih sekolah. 

b. Menambah penerima manfaat PKH di Kecamatan Cibadak. 

c. Menambah jumlah pendamping PKH. 

d. Meningkatkan koordinasi antar instansi. 

e. Perlu ada arsip yang disimpan di sekolah-sekolah agar pihak sekolah 

mengetahui siapa yang mendapatkan program ini 

f. Membagikan buku petunjuk pelaksanaan PKH bagi pemberi layanan 

pendidkan kepada sekolah-sekolah yang menerima anak didik dari 

peserta PKH. 

g. Perlu disediakan kantor sebagai sekretariat UPPKH Kecamatan. 

 

 
 
 

 


