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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari serangkaian data dan analisa seperti yang telah diuraikan pada 

bab-bab terdahulu dan sesuai dengan fokus penelitian. Maka dapat ditarik 

kesimpulan umum sebagai berikut: 

1. Keberadaan industri genteng di Dusun Templek Desa Gadungan 

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri industri genteng yang sudah ada sejak 

zaman Belanda sampai saat ini. 85-100% di sebagian RT penduduknya 

memproduksi genteng. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar 70M untuk 

50.000 olahan genteng. Usaha genteng yang sudah ada sejak zaman 

Belanda ini mengalami pasang surut dalam proses pengolahan dan 

pendistribusiannya. Dari segi pengolahannya yakni terkendala masalah 

bahan baku yang diperoleh sudah semakin susah akan tetapi alat yang 

digunakan semakin baik. Mengenai masalah pendistribusiannya 

masyarakat Dusun Templek sudah cukup mandiri terlihat dari banyaknya 

genteng yang terjual setiap bulannya dan juga varian genteng yang 

diproduksi.  

2. Kesejahteraan masyarakat muslim di Dusun Templek Desa Gadungan 

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri secara umum adalah mengenai 

terpenuhinya kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan dan papan. 

Masyarakat Dusun Templek dalam pemenuhan kesejahteraannya adalah 

meliputi terpeliharanya agama, terpeliharanya akal, terpeliharanya jiwa, 

terpeliharanya keturunan, terpeliharanya harta. Dari kelima tersebut sudah 
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terealisasi di Dusun Templek dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya kegiatan sholat berjamaah, kegiatan pengajian rutinan yang 

dihadiri 80% dari jumlah warga di Dusun Templek serta kegiatan tadarus 

Al-Qur’an. Dari segi pemeliharaan akal adanya pendidikan wajib belajar 

sembilan tahun hingga setara menengah atas dan perguruan tinggi bagi 

anak-anak dan masyarakat Dusun Templek. Untuk pemeliharaan jiwa 

terciptanya sikap toleransi terhadap sesama dan kerukunan antar warga 

sekitar. Untuk pemeliharaan keturunan masyarakat sudah lebih sadar 

terhadap kesehatan baik itu meliputi kesehatan bayi dan orang tua, dengan 

mengikuti kegiatan posyandu dan program kesehatan yang lainnya. Dari 

segi pemeliharaan harta masyarakat sudah dapat mengatur keuangan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya mulai dari kebutuhan rumah tangga, 

pendidikan anak serta kebutuhan lingkungan masyarakat seperti iuran dan 

lain sebagaianya serta kesadaran membayar pajak dan mengeluarkan 

zakat. 

3.  Peranan industri genteng dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

muslim di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten 

Kediri dilihat dari terpenuhinya beberapa kebutuhan masyarakat seperti 

makanan, kesehatan, pakaian dan tempat tinggal, tenaga kerja dan usaha. 

Rata-rata masyarakat Dusun Templek mampu makan tiga kali sehari. 

Mengenai kesehatan, masyarakat Dusun Templek sudah sadar akan 

pentingnya kesehatan dan mulai menggunakan JAMSOSTEK. Kemudian 

untuk kebutuhan pakaian dan tempat tinggal masyarakat Dusun Templek 

sekurang-kurangnya bisa membeli pakaian dalam waktu enam bulan 
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sekali, tempat tinggal yang mereka tempati juga sudah bisa dikatakan 

layak. Dari segi tenaga kerja industri genteng ini menjadi jembatan 

terbukannya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Yang terakhir 

mengenai usaha dari segi ini pemanfaatan bahan baku lokal dalam 

pembuatan genteng berasal dari daerah Dusun Templek itu sendiri.  

 

B. SARAN 

Setelah penulis melakukan pembahasan mengenai Industri 

genteng, maka saran penulis adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya industri genteng menggunakan mesin yang lebih canggih 

dari mesin yang sudah ada yang mempunyai kapasitas produksi lebih 

besar. Dari hasil produksi yang lebih besar maka akan berpengaruh 

terhadap pendistribusian dan juga keuntungan. 

2. Untuk kegiatan rutinan pengajian diharapkan masyarakat bisa 100% 

ikut menghadiri acara pengajian yang. Sebaiknya bagi pengusaha 

industri genteng juga mengeluarkan zakat bagi industrinya yang berupa 

zakat mal selain mambayar zakat fitrah. Karena sebagian dari 

keuntungan yang didapatkan terdapat hak-hak orang lain yang harus di 

distribusikan melalui infaq dan shodakoh. 

3. Seharusnya sering diadakan perkumpulan yang berkaitan dengan 

berlangsungnya distribusi genteng dan juga mengenai peningkatan 

kesejahteraan masyarakat luas. 

 

 


