
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah disajikan dalam 

bagian pembahasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

a. Pendirian Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat Gereja Batak Karo 

Protestan Alpha Omega (YKPC GBKP Alpha Omega) yang beralamatkan 

di Jalan Kiras Bangun No. 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi 

Sumatera Utara, Indonesia dimulai dari permasalahan yang dialami Pdt. 

Salomo Sitepu, STh (alm) dimana anak kedua pendeta ini yang bernama 

Ruth Br Sitepu mengalami keterbelakangan mental.  

b. Di yayasan ini, anak-anak diasuh, dididik dan dimandirikan dalam segala 

hal. Misalnya seperti makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Dan 

bagi anak yang tidak mampu di bantu oleh pengasuh dan temannya.  

c. Anak-anak dari Alpha Omega ini ada juga yang pernah mendapatkan 

penghargaan atau piala dari beberapa kejuaraanNasional 

d. Alpha Omega ini memiliki visi yaitu : Mensejahterakan Hidup 

Penyandang Cacat. Misi dari Alpha Omega : mengasuh, mencerdaskan 

dan merehabilitasi serta memandirikan penyandang cacat sehingga hidup 

mereka lebih sejahtera dan dapat berperan aktif, berprestasi, terampil dan 

berdedikasi dalam pembangunan bangsa. Mengubah pola pikir masyarakat 

yang masih negatif terhadap penyandang cacat, agar masyarakat melihat 



setiap manusia sebagai ciptaan yang utuh dan berharga sehingga semuanya 

dapat diperlakukan sama.  

e. Untuk meningkatkan SDM daripada pengurus yayasan, direktur, staff 

pegawai kantor, pengasuh, guru dan tenaga honor yang dilakukan melalui 

program YKPC Alpha Omega, program Moderamen, program Pemerintah 

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat diberikan 

kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, orientasi, kursus, 

seminar, studi banding, konsultasi, ceramah, pembinaan kesehatan, studi 

kelayakan, sosialisasi kurikulum pendidikan, diskusi panel dan lain-lain.  

 

B. SARAN 

  Dari penjelasan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis 

pada bagian pembahasan sebelumnya, maka diharapkan kepada :  

1. Bagi Masyarakat Setempat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi 

masyarakat setempat, masyarakat luas, dan warga GBKP (Gereja Batak 

Karo Protestan).  

2. Bagi Pemerintah Setempat 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi satu masukan dan pemerintah 

dapat lebih memperhatikan Yayasan ini.  

 

 



3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan supaya hasil penelitian ini dapat 

menjadi tambahan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya apabila 

ada lagi yang melakukan penelitian ke Yayasan ini.  

 


