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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

Kesimpulan dan rekomendasi pada bab ini, disusun berdasarkan seluruh 

kegitan penelitian tentang “Pelaksanaan Program Pendampingan Lansia Di Panti 

Sosial Tresna Werdha Karitas”, sebagai berikut : 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitan, hasil 

pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan program pendampingan lansia yang berkaitan dengan 

bangun tidur, senam, jalan santai, perawatan kebersihan lansia, 

beribadah, menyiapkan dan memberi makan minum lansia, bebas santai, 

dan istirahat. 

  Pelaksanaan program pendampingan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha 

Karitas digunakan untuk menampung lansia yang miskin dan terlantar supaya 

diberikan fasilitas yang layak mulai dari kebutuhan makan, kebutuhan minum 

sampai kebutuhan aktualisasi diri. Kegiatan yang dilaksanakan di PSTWK, seperti 

bangun tidur, senam, jalan santai, perawatan kebersihan lansia, beribadah, 

menyiapkan dan memberi makan minum lansia, bebas santai, dan istirahat 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lansia, sehingga lansia merasa 

nyaman, aman, dan betah tinggal di panti. 

2. Kesesuaian antara program pendampingan lansia dengan pelaksanaan 

pendampingan lansia 

Program pendampingan lansia, seperti bangun tidur, perawatan kebersihan 

lansia, dan istirahat sesuai dengan pelaksanaan pendampingan lansia di PSTWK. 

Hasil data berdasarkan program pendampingan lansia, seperti beribadah, 

menyiapkan dan memberi makan minum lansia, bebas santai, menunjukan cukup 

sesuai dengan pelaksanaan pendampingan lansia di PSTWK. Kesesuaian ini 
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menunjukan bahwa lebih dari setengahnya program pendampingan lansia dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

3. Tugas dan tanggung jawab pengurus mengenai pelaksanaan program  

     pendampingan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Karitas 

Pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan 

pelaksanaan program pendampingan lansia di PSTWK. Kenyataannya bahwa 

pengawasan yang dilakukan oleh pengurus belum berjalan dengan maksimal, 

dikarenakan kesibukan dari pengurus, seperti kesibukan sebagai kepala 

kesusteran dan kesibukan mencari donatur yang bersedia menyumbangkan dana 

untuk kebutuhan lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Karitas. 

B. Rekomendasi  

Data hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan 

rekomendasi, sebagai berikut : 

1. Panti Sosial Tresna Werdha Karitas: 

a. Pengurus Yayasan Santo Dominikus 

Penulis merekomendasikan hendaknya pengurus Yayasan Santo Dominikus 

dapat lebih meningkatkan mutu dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pendampingan lansia. 

b. Pendamping Panti Sosial Tresna Werdha Karitas. 

Pendamping sebagai orang yang membantu lansia dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-harinya, diharapkan lebih meningkatkan 

pendekatan dan teknik pendampingan lansia yang lebih efektif dan efesien. 

2. Dosen pengampu mata kuliah “Manajemen Pelayanan Anak dan Lansia” 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan 

materi perkuliahan tentang kehidupan lansia. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan penelitian ini 

direkomenasikan bagi mereka yang tertarik dengan masalah penelitian ini. 

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan pengambilan sampel penelitian 

dengan skala yang lebih besar dengan menggunakan aspek-aspek pelaksanaan 
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pendampingan lansia yang perlu dikaji kembali untuk diteliti, misalnya 

dampak dari program pendampingan lansia terhadap kesehatan fisik dan sosial 

lansia di panti sosial. 


