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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

  Dalam penelitian ini tentang Peran Dinas yaitu kewenangan Dinas 

Pendidikan di dalam pendidikan anak-anak  sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Kewenangan yang dimiliki Dinas Pendidikan yaitu salah satunya memberikan 

pelayanan umum bagi anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu. 

  Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan masing-masing memiliki kewenangan 

yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikannya yaitu : 

1. Kabid Dikdas (Pendidikan Dasar) yaitu yang menangani masalah pendidikan 

dasar (SD dan SMP) yang terdiri dari tenaga teknis kesiswaan dan pembangunan. 

2. Kabid Dikmen (Pendidikan Menengah) yaitu yang menangani masalah 

pendidikan Menengah (SMA) yang terdiri dari tenaga teknis kesiswaan dan 

pembangunan. 

  Dengan pembagian kewenangan masing-masing anggota Dinas 

Pendidikan maka dapat disimpulkan bahwa penanganan Pendidikan akan berjalan 

dengan baik, karena para anggota Dinas Pendidikan langsung memberikan sarana 

dan prasarana secara langsung serta pengontrolan di dalam perkembangan 

pendidikan menjadi lebih baik. 

  Pendidikan bagi upaya membangun tatanan kehidupan bangsa yang lebih 

bermutu, demokratis dan berdaulat agar dapat merespon pada abad ke dua puluh 

satu yaitu meningkatakan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidikan. 
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B. SARAN 

  Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat 

dikemukakan adalah : 

1. Sebaiknya Dinas Pendidikan di dalam menjalankan tugas lebih banyak bekerja 

sama lagi dengan lembaga lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan 

Dinas Pendidikan harus lebih memperhatikan anak-anak yang kurang mampu 

dan yaitim piatu dengan memberikan pelayanan umum dalam bentuk bantuan 

pendidikan atau beasiswa bagi yang kurang mampu dan berprestasi. 

2. Hendaknya Dinas Pendidikan lebih bekerjasama lagi dengan instansi lainnya 

terkait bidang pendidikan. 

3. Sebaiknya dinas pendidikan dan pemerintah daerah harus melibatkan 

masyarakat di dalam memecahkan masalah yang terkait dengan bidang 

pendidikan. 

4. Di dalam menjalankan tugas sebaiknya Dinas Pendidikan langsung terjun ke 

lapangan dengan melihat langsung masalah-masalah yang ada di setiap 

sekolah-sekolah. 

  Dengan hal itu, harapannya agar pendidikan di Indonesia akan menjadi 

lebih baik lagi tanpa adanya diskriminasi, karena setiap anak mempunyai hak 

untuk memperoleh pendidikan yang sama. Untuk itu peran Dinas Pendidikan 

sangat berpengaruh bagi pendidikan anak-anak agar anak-anak mempunyai hak 

yang sama atas pendidikan tanpa adanya perbedaan tingkat sosial. 


