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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah teruarai pada bab 

sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Karo dalam meningkatkan rasa cinta 

budaya lokal dikalangan siswa SMP cukup banyak, dalam hal ini Dinas 

Pendidikan mengeluarkan beberapa kebijakan yang didukung oleh Bupati 

Kabupaten Karo seperti memasukkan mata pelajaran Bahasa Daerah 

kedalam muatan Lokal disetiap sekolah yang ada di kabupaten karo. 

melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah kususnya di daerah-daerah 

perkotaan mengenai Kebudayaan Karo, sepeti memperkenalkan alat 

musik, tarian, seni bela diri tradisional suku Karo. Dalam upaya ini Dinas 

Pendidikan Kabupaten Karo melibatkan budayawan, Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata, serta kelompok-kelopok masyarakat. Program tahunan 

yang berupa Kegiatan perlombaan vokal grub dan vokal solo menyanyikan 

lagu berbahasa Karo, pemenang akan menjadi utusan dari kabupaten Karo 

ke tingkat provinsi. Selain itu Dinas Pendidikan juga melibatkan siswa-

siswi di kabupaten Karo untuk menampilkan kebolehan dalam seni 

pertunjukan budaya Karo di setiap hari nasional. Seperti hari pahlawan, 

hari kemerdekaan, hari diknas, dan sebagainya, selain itu sekolah-sekolah 

di wilayah Kabupaten Karo juga memiliki cara sendiri dalam menanamkan 
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rasa cinta budaya Karo, seperti mengadakan pentas seni, mengadakan 

ekstrakulikuler yang berhubungan dengan budaya Karo. Dalam 

menjalakan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Karo dalam 

meningkatkan rasa cinta budaya lokal dikalangan siswa SMP,  

2. Dinas Pendidikan menghadapi beberapa halangan seperti, kekurangan 

anggaran, Pemahaman guru dalam memanfaatkan media, Lokasi yang 

cukup sulit dijangkau, kekurangan tenaga pengajar di bidang budaya Karo 

dan bahasa daerah. Permasalahan-permasalahan ini yang dialami oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, oleh sebab itu pelaksanaan beberapa 

program belum terealisasi sepenuhnya ke seluruh sekolah-sekolah di 

Kabupatan Karo.  

5.2. Saran 

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta budaya lokal di kalangan siswa SMP 

du Kabupaten Karo dapat disarankan beberapa hal, Sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan rasa cinta budaya lokal Dinas Pendidikan haruslah 

melakukan gagasan baru, perogram yang lebih beragam, jika boleh cari 

informasi-informasi dari daerah lain mengenai program yang dilakukan 

oleh pemerintah di daerah lain, sehingga upaya yang dilakukan dapat libih 

banyak lagi, sehingga dapa berhasil lebih tinggi lagi, dan pemerintah 

daerah Kabupaten Karo haruslah lebih memperhatikan perkembangan 

Pendidikan, serta budaya. Melalui itu kabupaten Karo bisa memnjadi 

Daerah wisata budaya, dan ini dapat menambah pendapatan daerah, 
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2. Dalam menghadapi hambatan dalam melaksanakan strategi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Karo dalam meningkatkan rasa cinta budaya lokal 

di kalangan siswa SMP. Dinas Pendidikan haruslah berupaya dengan lebih 

baik, kepada pemerintah Kabupaten Karo, naikan angaaran untuk 

pembagunan pendidikan, agar ini Dinas Pendidikan dapat berkerja lebih 

baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


