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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari beberapa uraian diatas, penulis memperoleh kesimpulan 

bahwa dalam pelaksanaan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) di 

Desa Tungu sudah sesuai  dengan apa yang ada di Petunjuk Teknis 

Operasional (PTO). Terbukti dengan memilih rumah tangga miskin 

sebagai sasaran utamanya dan syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman 

dana SPP sesuai dengan yang ada di PTO. 

Adanya SPP menjadikan masyarakat lebih sejahtera, terdapat 

peningkatan pendapatan, terpenuhinya kebutuhan dan program SPP 

berjalan secara efektif sehingga mempunyai pengaruh yang positif bagi 

kelangsungan hidup masyarakat desa Tungu, mereka merasa mendapatkan 

bantuan dalam segi modal maupun segi kemasyarakatan, dan juga 

kemandirian dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan SPP dapat 

memberdayakan perekonomian umat. Sebab, memberdayakan ekonomi 

umat berarti meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan 

cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya untuk membuka 

usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya. 
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B. Saran 

Program PNPM-MP adalah program yang tujuannya untuk 

memajukan masyarakat dalam kesejahteraannya dan mengurangi angka 

kemiskinan. Keberadaannya diharapkan menjadi pondasi terbangunnya 

tatanan masyarakat berdaya, sehingga upaya menanggulangan kemiskinan 

dapat teratasi. Dalam kegiatan yang telah dilaksanakan, diharapkan benar-

benar mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat terutama masyarakat miskin, dan selalu 

mempertahankan pelaksanaa kegiatan SPP ini dengan baik dan 

melakukannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). 

Untuk mencapai keberlanjutan kegiatan kelompok, diharapkan 

adanya kemauan kelompok untuk lebih mempedulikan prinsip-prinsip 

keorganisasian, mempunyai anggaran dasar rumah tangga, sanksi sehingga 

kelompok dapat berkembang dan lebih maju serta berkelanjutan. 

 

C. Penutup 

Dengan rasa syukur Alhamdulillahirobbil’aalamiin penulis 

ucapkan kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-

Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi 

yang berjudul (IMPLEMENTASI SPP (SIMPAN PINJAM 

KELOMPOK PEREMPUAN) DALAM PROGRAM PNPM-MP 

TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

MUSLIM DI DESA TUNGU KECAMATAN GODONG 
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KABUPATEN GROBOGAN) telah sampai pada titik akhir, meskipun 

banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun 

Alhamdulillahirobbil’aalamiin penulis tetap berusaha semampunya untuk 

menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam 

penulisan skripsi ini. 

Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat 

maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan. Penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dimasa 

mendatang. 

Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terimakasih kepada 

Allah SWT dan kepada semua pihak yang telah memberi kelancaran 

dalam penulisan karya skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat, amiin yaa  

robbal’aalamiin...... 

 

 


