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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka adapun 

kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Desa Budaya Dokan adalah desa yang dikenal sebagai desa tradisional 

yang menjadi salah satu objek wisata di kabupaten Karo. Ciri khas Desa 

Dokan dikatakan Desa Budaya adalah Rumah Adat Siwaluh Jabu. Peran 

masyarakat dalam melestarikan budaya Karo di Desa dokan adalah ikut 

berpartisipasi dalam melestarikan Rumah Adat Siwaluh Jabu, dengan 

tujuan supaya Rumah adat tersebut tidak punah. Masyarakat juga ikut 

berperan penting dalam pelaksanaan pesta budaya misalnya festival art, 

kerja tahun yang dilakukan setiap tahunnya yang merupakan suatu tradisi 

di Desa Dokan Kecamatan Merek. 

2.  Di kabupaten Karo, yang paling bertanggung jawab dalam pelestarian 

kebudayaan adalah pemerintah. Baik itu melalui dinas-dinas yang terkait 

dengannya secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya pemerintah 

daerah melakukan berbagai upaya untuk mengelola dan melestarikan 

warisan budaya seperti Rumah Adat Karo Siwaluh Jabu. Upaya yang 

harus dilakukan pemerintah dalam pelestarian budaya Karo Di Desa 

Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo adalah memberikan dana untuk 

merenovasi rumah adat Karo melalui dinas pariwisata Kabupaten Karo, 



62 
 

 
 

dan bekerjasama dengan kepala desa Dokan memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai keberadaan rumah adat Karo didesa tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut:  

1.  Untuk mempertahankan bangunan bersejarah Di Tanah Karo khususnya 

Rumah adat Karo di desa dokan, dari kalangan pemerintah daerah karo 

meningkatkan rasa kepedulian terhadap bangunan Adat tersebut. Muda-

mudi harus meningkatkan rasa ingin tahu terhadap sejarah dan makna-

makna dari budaya Karo Di desa dokan tersebut, dari pemangku adat dan 

orang-orang tua yang mengerti dan mengetahui tentang budaya Karo. 

Dari itu para muda-mudi dapat menjadi lebih peduli terhadap pelestarian 

budaya Karo di Desa Dokan. Serta  diharapkan  masyarakat menjaga dan 

melestarikan budaya-budaya Karo, dan memberikan sumbangan berupa 

materi dan tenaga jika dilakukan sosialisasi untuk kelestarian maupun 

kebersihan sekitar rumah adat Karo di desa Dokan ini.  

2. Dalam hal pelestarian budaya Karo di desa Dokan tersebut harus ada 

hubungan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak pemangku 

kepentingan. Sehingga dalam hal ini semua pihak akan sama-sama 

menguntungkan demi tercapainya pelestarian budaya di desa Dokan. Dan 

dengan adanya pemerintah dalam pelestarian ini akan membantu atau 

memberikan sumbangsih bagi sektor ekonomi masyarakat di desa Dokan 

Kecamatan Merek Kabupaten Karo. 


