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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terkait dengan Pemberdayaan 

Masyarakat Islam melalui Home Industry Keripik 

Tempe guna Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pemberdayaan masyarakat Islam yang dilakukan 

oleh home industry keripik tempe di Desa Langse 

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati 

Terdapat 3 tahapan pemberdayaan melalui 

home industry keripik tempe yang dilakukan oleh 

Pak Haryoso, diantaranya: 

a) Tahap Penyadaran 

Dimana pemilik home industry 

berusaha menyadarkan masyarakat untuk 

bergabung di home industry miliknya 

dengan mengajak mereka sharing-sharing 

tentang permasalahan yang dihadapi dan 

berusaha untuk mencari jalan keluar dari 

permasalahan tersebut. 

b) Tahap Pembinaan 

Pada tahap ini, cara yang dilakukan 

oleh pemilik home industry adalah dengan 

memberikan pembinaan melalui 

penyampaian teori-teori cara mengolah 

keripik tempe, dengan tujuan untuk 

memberikan keahlian dan kemampuan 

serta keterampilan kepada masyarakat 

yang sedang diberdayakan. 

c) Tahap Kemandirian 

Pada tahap kemandirian ini, pemilik 

home industry keripik tempe memberikan 
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pelatihan kepada masyarakat yang 

diberdayakan dengan dilatih cara 

mengolah keripik tempe. 

2. Hasil yang diperoleh masyarakat setelah 

mengikuti program pemberdayaan masyarakat 

Islam melalui home industry keripik tempe di 

Desa Langse Kecamatan Margorejo Kabupaten 

Pati 

Hasil yang diperoleh masyarakat setelah 

mengikuti program pemberdayaan melalui home 

industry keripik tempe milik Pak Haryoso adalah 

adanya peningkatan kesejahteraan yang dirasakan 

oleh mereka. Hal ini ditandai dengan kemampuan 

mereka untuk keluar rumah seperti ke pasar maupun 

jalan-jalan, kemampuan membeli bedak dan 

kebutuhan rumah tangga, kemampuan untuk membeli 

TV, montor, Hp, memiliki keberanian dalam 

membuat keputusan rumah tangga seperti merenovasi 

rumah, serta memilki uang tabungan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil urain dari analisa dan kesimpulan 

yang dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti ingin 

menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik home inndustry keripik tempe selaku 

pemberdaya masyarakat, agar lebih 

memperhatikan kemajuan teknologi mengenai 

alat-alat yang digunakan untuk mengolah kerpik 

tempe, apalagi di jaman yang sudah canggih 

seperti saat ini, yaitu dengan menggunakan 

kompor dari pada tungku kayu untuk menggoreng 

agar api yang dihasilkan lebih merata, untuk 

pengemasan keripik tempe bisa menggunakan 

plastik klip. 

2. Bagi masyarakat yang bekerja di home industry 

keripik tempe milik Pak Haryoso, agar lebih 
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semangat untuk bekerja dan mempertahankan cita 

rasa serta lebih memperhatikan dalam pengolahan 

keripik tempe. 

3. Bagi pendiri home industry keripik tempe yang 

pernah bekerja di home industry milik Pak 

Haryoso, agar lebih mengembangkan potensi dan 

inovasi dalam mengolah keripik tempe misal 

mengenai rasa dan pengemesan produk. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan alhamdulillah serta puji 

syukur kepada Allah SWT, karena telah melimpahkan 

rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa ucapan 

terima kasih kepada Dosen pembimbing dan semua 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi 

ini. Serta penulis berharap agar pembaca dapat 

memberi masukan dan saran yang membangun terkait 

skripsi ini.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


