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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab ini memaparkan simpulan dari hasil temuan dan pembahasan dari bab 

sebelumnya, implikasi dari penelitian, serta rekomendasi berkaitan 

dengan hasil penelitian mengenai insomnia, kesepian, dan kualitas hidup 

pada lansia di panti sosial Kota Bandung. 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara insomnia dengan 

domain kesehatan fisik, serta tidak ada hubungan antara insomnia dengan 

domain psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan pada lansia di panti 

sosial Kota Bandung. Ditemukan juga adanya hubungan negatif antara 

kesepian dengan domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan 

lingkungan pada lansia di panti sosial Kota Bandung. Sehingga, dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesepian, maka akan semakin 

besar kemungkinan lansia di panti sosial Kota Bandung untuk berada di 

kategori rendah pada domain-domain dari kualitas hidup yaitu domain 

kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. 

 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa insomnia dan 

kesepian berperan dalam memberikan variasi pada domain kesehatan 

fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan pada lansia di panti 

sosial Kota Bandung. Selain itu, diketahui bahwa lansia di panti sosial 

Kota Bandung cenderung mengalami kesepian. 
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B. Implikasi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai insomnia, kesepian, dan kualitas hidup pada lansia dan dapat 

menambah hasil penelitian di bidang psikologi kesehatan atau klinis. 

Peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah kajian 

tentang insomnia, kesepian, dan kualitas hidup pada lansia bagi pihak-

pihak yang berhubungan atau bekerja dengan lansia.  

C. Rekomendasi 

1. Rekomendasi bagi Lansia yang Tinggal di Panti Sosial 

Peneliti menyarankan agar lansia menjaga pola 

hidupnya. Disarankan agar lansia rutin menjaga pola makan, 

pola tidur, serta mengikuti pemeriksaan medis agar dapat 

menjaga kesehatan fisiknya. Selain itu disarankan juga agar 

lansia tetap aktif melakukan kegiatan yang diminati dan tetap 

berinteraksi dengan para penghuni panti sosial. 

2.   Rekomendasi bagi Panti Sosial 

Panti sosial disarankan agar memperhatikan aspek 

kesehatan dan psikologis lansia yang tinggal di panti tersebut 

dengan mengadakan program rutin untuk pemeriksaan kondisi 

fisik dan psikologis lansia. Panti sosial juga sebaiknya 

memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat `lansia 

tetap aktif beraktivitas sesuai dengan kebutuhan. 
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3.  Rekomedasi bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah 

sampel dari penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai data 

demografis dari lansia. Selain itu, peneliti juga menyarankan 

agar peneliti selanjutnya menambah metode wawancara untuk 

lebih dapat mengetahui gambaran kualitas hidup secara lebih 

dalam. 
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