
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kcsimpulan 

Oari data hasil pcnclitian yang dilakukan dalam pembahasan hasil pcnclitian di 

atas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

I) Modemisasi tclah mengubah persepsi masyarakat Datak Karo tcntang :~rti dan 

pentingnya pcndidikan,tanpa membedakan antara anak laki-laki dan 

percmpuan.Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan jumlah anak perempuan yang 

sekolah hila dibandingkan dengan masa sebelumnya,h~l ini il!!!" .i idut ":, 

perscntase tanggapan-tanggapan yang d iberikan responden, yaitu sebanyak 98% 

berpendapat bahwa anak pcrempuan harus memiliki kesempatan yang sama 

dcngan anak laki-laki dalam hal pc.ndidikan. 

2) Dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, tctapi keinginan responden 

untuk menyekolallkan anak mulai cukup tinggi, terbukti dari ,majunya tine.k::t 

persepsi orang tua kalangan ctnis 13atak karo tcnt:mp. m:1nfam per.c!dik1r. t. rl•""''!' 

masa depan anaknya kelak, temtama anak perempuan secara umum 98% orang 

tua mulai bisa mcnerima dan memahami pentingnya pendidikan _mcnt:ngall 

pertama. tingkat pcndidik:m mcnengnh umnm. srrtn 2'ro d.1n _inml;>h .. r;:"ll am 
'· 

telah menyekolahkan anaknya sampai kepergurua., tinggi, ini menunjukan cara 

berpikir mereka mulai maju. Dengan cara memperhatikan dan berusaha 

memotivasi anak kejenjang pendidikan kctingkat yang lebih tinggi. 
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3) Mata pcncaharian responden (orang tua) mayoritas bermata pencaharian sebagai 

petani dan memiliki penghasilan rendah, sehingga untuk menambah penghasilan 

perbulan kcluarga itu, ibu dan ank ikut berperan dalam membautu mencari nafkah 

tctapi irujuga belum mencukupi. 

B. Saran 

I) Pcnclitian tcntang perrnasalahao ini hendaknya masyarakat Batak karo sctcmpat 

khususnya di desa Tiga Juhar masih memiliki jumlah anak dalam usia sckolah 

unruk lcbih meningkatkan dan memperhatikao pendidik:m an~knyn kcicr.j;;np 

yang lcbih tingi, sehingga untuk masa-masa yang akan datang lebih dirasakan 

(dinikmati) manfaatnya dalam mempermudah mencari pcke~jaan yang lcb11ll>aik. 

2) Ilasil pcnclitian ini diharapkan dnpat mcrn~"r'bn ~~:>mh~:-:11" krp:1.i:1 -;> ,,_, ...... l.:n 

sctcmpat yang mempw1yai mata pencaharian pokok. Batak karo dalam 

mcningkatkan jumlah pendapatan guna membiyayai pendid1kan anak kelak 

kejenjan~ yang lcbih tingi tanpa membcdakan deraja1 laki-l:oid cl<:nr:.n 1-'·'l\·l''l'·J:u. 

tenrunya dengan cara menambah penghasilaooya d.i sektor lain selain peitan.ian. 


