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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi adaptasi pelaksanaa pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah 

Dinas Pendidikan Kabupaten Karo untuk anak usia sekolah tingkat SD, SMP, 

dan SMA adalah strategi jarigan yaitu; (a) Kerja sama dalam penyediaan 

sekolah tempat belajar dengan kepala sekolah; (b) Bekerjasama dengan 

sekolah, bank BNI, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud) dalam memberikan sumbangan; (c) Memberikan les tambahan 

untuk anak usia sekolah tingkat SD dan SMP. 

2. Strategi adaptasi pelaksanaa pendidikan yang dilakukan oleh 

Masyarakat/Relawan untuk anak usia sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA 

adalah strategi Pasif dan strategi jaringan yaitu; (a) Memberikan sumbangan 

kepada anak usia sekolah untuk meringankan beban orang tua dalam 

melanjutkan sekolah; (b) memberikan sumbangan tenaga dalam mengajari 

anak usia sekolah setiap hari di tenda yang telah disediakan tenda BNPB; (c) 

Menyediakan tempat belajar di posko dan membantu anak belajar dengan 

bekerjasama dengan sesama relawan. 

3. Strategi adaptasi pelaksanaa pendidikan yang dilakukan oleh orangtua untuk 

anak usia sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA adalah 3  macam strategi yaitu 

merupakan strategi adaptasi tunggal dan campuran dari strategi aktif, pasif 

dan jaringan. Adapun strategi adaptasi tunggal yaitu (a)Strategi pasif dengan 
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cara mengurangi kebutuhan lain dan mengurangi jajan anak berjumlah 39,18 

% dan (b) Strategi aktif dengan cara mencari kerja tambahan berjumlah 9,45 

%. Strategi adaptasi campuran yaitu (a) Strategi pasif dan jaringan dengan 

cara mengurangi kebutuhan lain, mengurangi jajan anak dan meminjam uang 

kepada keluarga berjumlah 17,25 %, (b) Strategi pasif dan aktif dengan cara 

mengurangi kebutuhan lain, mengurangi jajan anak, dan mencari kerja 

tambahan berjumlah 35,12%, dan (e) Strategi aktif dan jaringan dengan cara 

mencari kerja tambahan dan meminjam uang kepada keluarga berjumlah 

6,75%. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Karo hendaknya memberikan 

perhatian secara khusus dan bekerjasama terus dengan masyarakat, untuk tetap 

memberikan dana pendidikan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

oleh anak usia sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA dalam memperoleh 

keberlanjutan pendidikan selama bencana Erupsi Gunung Sinabung. Strategi 

adaptasi pelaksanaan pendidikan yang dilakukan pemerintah untuk anak usia 

sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA  yang ada di posko Serbaguna KNPI  

haruslah tetap berjalan terus seperti bantuan uang hendaknya tetap 

melanjutkannya. 

2.  Diharapkan kepada masyarakat maupun relawan agar tetap melanjutkan 

strategi yang telah dilakukan yaitu belajar di posko. Karena hal ini sangat 

membantu bagi anak usoia sekolah sebagai pelajaran tambahan dan membantu 
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dalam mengerjakan PR. Selain itu memaksimalkan dan tidak menghambat 

dalam memberi bantuan yang dibutuhkan untuk anak usia sekolah serta 

memberi motivasi agar anak usia sekolah tetap bersemangat melanjutkan 

pendidikan. 

3.  Bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA 

yang tinggal di posko pengungsian lebih baik jangan hanya mengharap bantuan 

biaya pendidikan anak tetapi tetap berupaya meringankan biaya pendidikan 

anak dengan cara mencari pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan  

selama tinggal di pengungsian. Serta motivasi dari orangtua janganlah putus 

untuk anak usia sekolah karena motivasi dari orantua sangat mendorong bagi 

anak untuk tetap melanjutkan sekolahnya. 

 

 

 

 


