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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dalam bab IV, yang berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapangan 

serta telah dianalisis maka pada bab V akan dirumuskan mengenai 

simpulan, implikasi dan rekomendasi ini tentunya diperlukan untuk bahan 

pertimbangan dan masukan kepada pihak yang berkaitan dengan 

penelitian yaitu, eksistensi komunitas Jatiwangi Art Factory dalam 

meningkatkan kebudayaan lokal. Adapun simpulan, implikasi dan 

rekomendasi dari penelitian ini ialah sebagai berikut : 

 

5.1 Simpulan 

1) Gambaran umum kebudayaan genteng, sejarah kebudayan 

genteng telah ada sejak 1905 yang dibuat pertama kali oleh 

Bapak Barnawi. Jenis genteng yang dibuat pertama kali yaitu 

Talahab. Pembuatan genteng mengalami perkembangan dimana 

pada tahun 1960-an menggunakan mesin dengan jenis genteng 

‘Kodok’. Jenis genteng yang saat ini ada yaitu Genteng 

Marando, genteng Wuwung dan Genteng Palentong.  Fungsi 

genteng juga mengalami perubahan dari atap rumah sekarang 

menjadik alat musik genteng, aksesoris genteng dan kue tanah. 

Pembagian status dan tugas dalam pekerjaan genteng 

diantaranya yaitu Tukang Ngamolen, Tukang Ngageplak , 

Tukang Ngepress, Tukang Ngeureut, Tukang Ngelus, Tukang 

Ngunjal, Tukang Nampanan, Tukang Moe, Tukang Glazur, 

Tukang Ngentep, Tukang Narok Suluh.  

2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya komunitas 

komunitas Jatiwangi Art Factory yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal terdiri dari memiliki jiwa seni yang 

tinggi, keinginan membuat warisan untuk masa depan, keinginan 

bersama untuk membuat ruang sosial, dan motivasi dari 

keluarga. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kondisi 

perekonomian masyarakat, kondisi sosial masyarakat dan 

kondisi lingkungan masyarakat. 
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3) Kendala komunitas Jatiwangi Art Factory terdiri dari kendala 

internal dan kendala eksternal. Kendala Internal terdiri dari (1) 

Kendala yang datang dari dalam diri anggota komunitas yaitu 

rasa cape, malas, mumet dan beban bagi beberapa orang. (2) 

Kegiatan atau acara-acara yang dilakukan komunitas Jatiwangi 

Art Factory terkadang tidak tepat, tidak bagus, dan kadang-

kadang tidak menyenangkan. (3) Kesalahan komunikasi antar 

sesama anggota komunitas maupun masyarakat. (4) Masalah 

dana komunitas untuk berbagai kegiatan. Sedangkan kendala 

eksternal yaitu kendala yang datang dari (1) Masyarakat, 

sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran, 

masyarakat belum bisa bersatu dan kompak, sebagian 

masyarakat memiliki kesibukan masing-masing sehingga 

kurang adanya partis ipasi dalam kegiatan komunitas dan 

beberapa masyarakat yang belum memiliki keinginan untuk 

belajar serta masyarakat masih melihat segala sesuatu dari uang. 

(2) Kendala yang datang dari alam yaitu rendahnya sumber daya 

alam (SDA) di wilayah Jatiwangi Kabudayaan Majalengka 

bagian Utara. (3) Kendala yang datang dari pemerintah, 

pemerintah desa belum berpartisipasi secara optimal dalam 

kegiatan komunitas  Jatiwangi Art Factory. 

4) Upaya yang dilakukan komunitas Jatiwangi Art Factory yaitu 

meningkatkan kepekaan dan berlatih antar anggota, komitmen 

dan konsiten dalam melaksanakan kegiatan, semangat dan tekad, 

membuat media senter di berbagai desa, menggali dan 

mengeksplor kebudayaan lokal, menawarkan imajinasi dari 

kegiatan komunitas, bekerjasama dan gotong royong bersama 

masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, mengadakan 

silaturahmi dengan pemerintah setempat.  

5) Persfektif modal sosial yang terdapat di komunitas Jatiwangi Art 

Factory yaitu komunitas Jatiwangi Art Factory merupakan 

komunitas yang berasal dari daerah Jatiwangi. Terdapat tiga 

bentuk atau pilar modal sosial dalam komunitas Jatiwangi Art 

Factory yaitu kepercayaan, jejaring dan norma atau nilai.  

a. Kepercayaan, komunitas Jatiwangi Art Factory menjalin 

kerjasama dengan warga Dusun Wates dalam berbagai 
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kegiatan sehingga terciptanya rasa saling percaya antar 

kedua belah pihak. Selain itu, komunitas Jatiwnagi Art 

Factory menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti 

pabrik genteng, pemerintah Jawa Barat, Dinas Pangan dan 

dengan Koalisi Seni Indonesia dan lain-lain. Serta terdapat 

kerjasama dengan negara-negara luar seperti Korea, Jerman, 

Belanda, Inggris, Thailand, Filifina, Prancis, Kanada dan 

lain-lain. 

b. Jejaring, komunitas Jatiwangi Art Factory memiliki jejaring 

yang luas bukan hanya tingkat nasional namun juga tingkat 

internasional.  

c. Norma atau nilai yang ada dalam komunitas Jatiwangi Art 

Factory masyarakat yaitu nilai-nilai tanah. Terdapat tiga 

nilai tanah yaitu tanah sebagai gagasan, tanah sebagai bahan 

dan tanah sebagai lahan.  

 

Maka dari itu eksistensi komuntas Jatiwangi Art Factory terlihat 

dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas  Jatiwangi Art 

Factory yaitu kegiatan forum 27-an, Kegiatan Apamart atau Pasar 

Kejutan, Kegiatan Musik Keramik, Kegiatan Binaraga Jebor, Kegiatan 

Gotong Rumah, Kegiatan Tandur dan Panen Padi Hitam, Kegiatan Ruang 

Kosmik. Selain itu, komunitas Jatiwangi Art Factory berusaha 

meningkatkan kebudayaan lokal dengan karya-karya berbahan dasar 

tanah dan genteng seperti alat musik genteng, aksesoris genteng dan kue 

tanah yang dapat dikonsumsi. Hal ini yang selalu membuat orang 

berdatangan baik di dalam negeri maupun luar negeri.  

 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi  

5.2.1 Implikasi 

Implikasi penelitian ini terhadap bidang pendidikan sosiologi 

ialah sebagai bahan materi mata pelajaran sosiologi yang berkaitan 

dengan materi komunitas atau kelompok sosial, kebudayaan dan kearifan 

lokal yang ada di masyarakat. Materi tersebut dapat dipelajari oleh anak 

SMA kelas XI dan kelas XII. Selain itu, penelitian ini dapat 

diimplikasikan pada materi perkuliahan yaitu materi kebudayaan, 

kearifan lokal dan komunitas atau masyarakat setempat yang memiliki 
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kekuatan modal sosial untuk memecahkan permasalah dalam 

kehidupannya. 

Peserta didik SMA maupun perkuliahan bisa mempelajari 

kebudayaan lokal pada masyarakat setempat khususnya masyarakat 

pedesaan atau masyarakat yang paling dekat dengan tempat tingga l. Hal 

itu karena dalam suatu masyarakat pasti terdapat kebudayaan sehingga 

peserta didik dapat menggali dan mengeksplor kebudayaan yang ada di 

daerah masing-masing. 

Sehubungan dengan eksistensi komunitas Jatiwangi Art Factory 

dalam meningkatkan kebudayaan lokal maka implikasi yang harus 

dilakukan ialah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) komunitas 

Jatiwangi Art Factory sehingga kearifan lokal yang ada di pedesaan dapat 

dikaji dan dieksplorasi lebih mendalam sehingga kebudayaan lo kal tetap 

lestari dan dapat ditingkatkan dengan ide-ide kreatif dari setiap individu 

yang terdapat di dalam komunitas Jatiwangi Art Factory. Dengan 

demikian kebudayaan lokal Jatiwangi dan kearifan lokalnya akan lebih 

dikenal lagi oleh masyarakat Jatiwangi dan di luar masyarakat Jatiwangi 

termasuk masyarakat dunia. 

 

5.2.2 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang 

akan disampaikan oleh peneliti. Rekomendasi ini berkaitan dengan 

eksistensi komunitas Jatiwangi Art Factory dalam meningkatkan 

kebudayaan lokal. Rekomendasi ini peneliti sampaikan kepada komunitas 

Jatiwangi Art Factory, masyarakat dan pemerintah dan penelitian 

selanjutnya. Rekomendasi dari peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi komunitas Jatiwangi Art Factory 

Berdasarkan hasil penelitian adanya komunitas Jatiwangi Art 

Factory menjadikan eksistensi kebudayaan genteng dapat diketahui 

oleh orang luar negeri. Bahkan bukan hanya gentengnya saja namun 

komunitas Jatiwangi Art Factory sendiri dengan melalui kegiatan-

kegiatan kebudayan dan kesenian menjadikan terkenal bukan hanya 

di Indonesia namun juga di Negara lain. Ada beberapa rekomendasi 

yang ingin disampaikan dari peneliti untuk komunitas Jatiwangi Art 

Factory yaitu: 
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a. Mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal genteng kepada 

masyarakat. Misalnya pada acara Apamart atau Pasar Kejutan 

pembawa acara atau salah satu dari komunitas memberi 

penjelasan mengenai makna-makna atau nilai-nilai yang 

terdapat pada kebudayaan genteng.  

b. Memberikan pembelajaran tentang cara membuat genteng 

kepada generasi muda dan masyarakat agar generasi muda 

dan masyarakat mengetahui cara membuat genteng. Selain 

itu, memberikan pengetahuan seperti sejarah genteng, nilai-

nilai yang terkandung, jenis-jenis genteng dan posisi-posisi 

pekerja genteng kepada generasi muda dan masyarakat pada 

umumnya. 

c. Bekerjasama dengan seniman-seniman dan memperkenalkan 

serta memberikan pengetahuan tentang genteng kepada 

seniman-seniman baik dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan yang ada di 

lingkungan sekitar. Maka dari itu rekomendasi yang diberikan oleh 

peneliti sebagai berikut: 

a. Masyarakat Jatisura dan sekitarnya lebih mengenal kembali 

kebudayaan lokal yang ada di daerahnya 

b. Masyarakat dan komunitas Jatiwangi Art Factory saling 

bekerjasama demi membangun dan meningkatkan kembali 

kebudayaan lokal Jatiwangi khususnya genteng.  

c. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan 

yang dilaksanakan oleh komunitas Jatiwangi Art Factory 

sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya lokal daerahnya. 

 

3. Pemerintah Desa Jatisura 

Pemerintah merupakan agen yang penting untuk menggerakan 

masyarakat dan menjalin hubungan dengan pemerintah lain diluar 

desa Jatisura. Maka rekomendasi yang disampaikan peneliti sebagai 

berikut: 

a. Pemerintah desa diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan 

yang dilaksanakan oleh komunitas Jatiwangi Art Factory. 

Dan ikut mendukung sepenuhnya kegiatan komunitas 
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Jatiwangi Art Factory untuk memperkenalkan kembali 

kebudayaan lokal yang ada di desa Jatisura.  

b. Pemerintah desa diharapkan dapat menjalin kerjasama yang 

baik dengan komunitas Jatiwangi Art Factory. Misalnya 

dalam penyediaan tempat pertunjukan kesenian atau kegiatan 

yang lainnya sehingga dilaksanakan di Balai Desa yang 

menjadi pusat utama kegiatan-kegiatan desa Jatisura. 

c. Pemerintah desa dapat mengajak dan menggerakkan 

masyarakat Jatisura untuk berpartisipasi dan ikut 

meningkatkan kebudayaan lokal Jatiwangi. 

 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Rekomendasi ditunjukan bagi penelitian lanjutan terutama 

dalam eksistensi komunitas Jatiwangi Art Factory dalam 

meningkatkan kebudayaan lokal, yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya meneliti tentang kebudayaan genteng 

yang terdapat di salah satu desa yaitu Desa Jatisura. 

Diharapkan peneliti selanjutnya bisa meneliti kebudayaan 

genteng lebih luas yaitu se-Kecamatan Jatiwangi dan 

sekitarnya. Serta diharapkan penelitian selanjutnya bisa 

meneliti faktor yang menyebabkan pabrik genteng Jatiwangi 

banyak yang bangkrut dan tidak adanya regenerasi pekerja 

pabrik genteng pada generasi muda. 

b. Eksistensi komunitas Jatiwangi Art Factory ini hanya diteliti 

pada satu desa yakni Desa Jatisura. Diharapkan peneliti 

selanjutnya bisa meneliti eksistensi komunitas Jatiwangi Art 

Factory se-Kabupaten Majalengka yang memiliki 

kebudayaan genteng. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

meneliti faktor terbentuk komunitas, kendala komunitas dan 

upaya komunitas dalam meningkatkan kebudayaan lokal. 

Diharapkan penelitian selanjutnya yaitu meneliti kegiatan -

kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Jatiwangi Art 

Factory yaitu salah satunya kegiatan ‘Gotong Rumah’ ini 

merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga Dusun Wates 

sebagai bentuk demontrasi terhadap pengklaiman tanah oleh 

TNI AU. Sehingga ‘Gotong Rumah’ ini bisa diteliti sebagai 
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resolusi konflik melalui keilmuan sosiologi. Dimana kegiatan 

‘Gotong Rumah’ ini merupakan bentuk demontrasi positif 

melalui seni dan budaya lokal. Hal ini tentunya berbeda 

dengan demontrasi yang sering dilakukan secara anarkis di 

kota-kota besar seperti Jakarta.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


