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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan paparan hasil penelitian yang peneliti 

sajikan pada hasil sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor yang mempengaruhi minat peserta dalam mengikuti pelatihan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Plosokandang Kedungwaru 

Tulungagung Dalam Perspektif Islam adalah faktor motivasi, bakat, ilmu 

pengetahuan, emosi,  dan faktor kehendak. Namun semua itu tidak selalu 

mempengaruhi, hanya sebagai peningkat minat dari diri para peserta 

pelatihan. Seperti halnya bakat dan ilmu pengetahuan yang belum selalu 

menjadi faktor penting, namun juga berpengaruh dalam minat peserta 

pelatihan. 

2. Faktor yang memotivasi peserta dalam mengikuti pelatihan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Dalam 

Perspektif Islam adalah niat yang baik dan benar, taqwa dan ikhlas. Para 

peserta memiliki semuanya dalam proses pelatihan ini sehingga mereka 

merasa lebih termotivasi dalam pelatihan kali ini. Mereka meyakini jika 

dilakukan atas dari Allah SWT pasti akan menghasilkan sesuatu dan yang 

pastinya mendapatkan pahala.  

3. Hasil dan kendala dari motivasi dan minat peserta pelatihan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat terhadap pelatihan pemberdayaan ekonomi 
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masyarakat Plosokandang Kedungwaru Tulungagung Dalam Perspektif 

Islam.  

Hasil dari minat dan motivasi yang baik yaitu berjalannya semua 

proses pelatihan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu bagi diri sendiri 

dan orang lain, antara lain : a) Bertambahnya kemampuan dalam bidang 

desain grafis dan desain-desain lainnya; b) Dapat membuat desain brosur, 

banner, spanduk dan lain-lain untuk diri sendiri dan organisasi; c) Sebagai 

usaha sampingan untuk membantu saudara, teman, tetangga dalam hal 

mendesain; d) Mendapatkan tambahan penghasilan karena jasa yang 

digunakan; e) Dapat digunakan untuk mengedit foto-foto pribadi yang 

akan diunggah ke sosial media. 

Banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan adanya motivasi dan 

minat yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Dibalik keberhasilan pasti 

ada sedikit kendala yang pernah dirasakan oleh para peserta. Adapun 

kendala yang dialami oleh para peserta dalam proses pelatihan kali ini: a) 

Sulit untuk menguasai suatu materi dan tan kunjung bisa dalam proses 

pengerjaannya; b) Merasa bosan dan jenuh ketika sulit untuk menlanjutkan 

ke tahap selanjutnya; c) Bosan didalam kelas pelatihan karena adanya 

masalah yang sedang dihadapi dari luar dan membuat kurangnya 

konsentrasi dalam proses pelatihan berlangsung; d) Kurangnya 

pengalaman, ilmu pengetahuan dan baru pertama kali terjun dalam dunia 

desain. 
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B. SARAN 

1) Bagi Pemerintah Desa Plosokandang diharapkan hasil penelitian ini 

digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk 

merencanakan strategi dalam melaksanakan pelatihan pelatihan lainnya 

dan dapat digunakan untuk acuan dalam menentukan peserta yng sesuai 

dengan kriteria. 

2) Bagi akademisi diharapkan menambah literasi ataupun kepurtakaan 

mengenai teori pelatihan kerja, sumberdaya manusia serta minat dan 

motivasi agar mempermudah proses skripsi bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya. 

3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya pada tema dan referensi 

yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 


