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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Pendidikan itu penting terhadap anak untuk bekal dimasa depan agar 

menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, 

inovatif dan bekerja keras, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan 

kehidupan lokal, nasional dan global. 

Dari seluruh rangkaian penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat Indonesia terutama di Kota Bandung belum banyak mengetahui tentang 

adanya Program Wajib Belajar 12 Tahun. Masyarakat masih kurang informasi 

tentang adanya Program Wajib Belajar 12 Tahun yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah di Kota Bandung. 

Salah satu solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan mangadakan kampanye 

program wajib belajar 12 tahun di Kota Bandung. Melalui kampanye ini masyarakat 

Kota Bandung akan diberi informasi tentang adanya program dari pemerintah yaitu 

Program Wajib Belajar 12 Tahun serta akan diberi informasi manfaat dan dampak 

kerugian apabila tidak melakukan program wajib belajar 12 tahun melalui 

penyuluhan. Kampanye ini bertujuan menanamkan pikiran kepada masyarakat Kota 

Bandung khususnya orang tua agar lebih mengerti betapa pentingnya pendidikan 

terhadap anaknya untuk bekal dimasa mendatang. 

Tujuan akhir dari kampanye program wajib belajar 12 tahun adalah meningkatnya 

kesadaran masyarakat Kota Bandung akan kondisi pendidikan dimasa sekarang 

maupun dimasa mendatang sehingga masyarakat Kota Bandung mengikuti program 

wajib belajar 12 tahun tanpa memikirkan biaya. 
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5.2 Saran 

a. Saran untuk  Dinas Pendidikan : 

Saran yang penulis ingin sampaikan adalah kepada Dinas Pendidikan agar 

pemerintah terutama Dinas Pendidikan lebih siap dan lebih baik dalam 

menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang adanya program baru yang 

dicanangkan oleh pemerintah yaitu program wajib belajar 12 tahun, agar masyarakat 

Indonesia khususnya masyarakat dikalangan bawah  dapat menerima dan mengerti 

informasi tersebut. 

b. Saran untuk masyarakat 

Pentingnya mengikuti program pendidikan wajib belajar 12 tahun untuk kehidupan 

yang lebih baik serta untuk menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak 

mulia, mandiri, kreatif, inovatif dan bekerja keras, sehingga mampu menghadapi 

tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. 

c. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Untuk mengembangkan desain yang lebih baik karena seiring dengan berjalannya 

waktu maka penyesuaian desain terhadap masyarakat akan berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


