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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Simpulan dan rekomendasi akan diuraikan pada bab ini, yang disusun 

berdasarkan seluruh kegiatan penelitian tentang “Pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) oleh Peserta Didik sebagai Caregiver di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Pertiwi Bandung”. 

A. Simpulan  

Penelitian pada Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) oleh peserta didik 

sebagai caregiver di PSTW Budi Pertiwi Bandung ini meliputi tiga aspek, yaitu 

aspek pelayanan, aspek penjagaan/pemeliharaan dan aspek rekreasi/olah  raga. 

Secara lengkap, simpulan dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian pada Pelaksanaan PKL oleh peserta didik sebagai caregiver 

di PSTW Budi Pertiwi Bandung pada aspek pelayanan, didapatkan data 

bahwa peserta didik melaksanakan kriteria unjuk kerja menyiapkan makanan 

yang higienis dan sesuai dengan daftar menu, mendampingi lansia ketika 

makan dan minum, menjaga serta mengawasi lansia sehat, mengajak lansia 

bercakap-cakap tentang masa lalu dan berdialog tentang suka duka lansia, 

mengawasi lansia cacat jasmani, menjaga dan melayani lansia sakit 

mental/stres, menjaga dan melayani lansia sakit, menjaga dan mengawasi 

lansia berbadan gemuk, mengajak lansia menonton televisi, mendengarkan 

musik berirama lembut, membacakan cerita-cerita lucu dan menyenangkan 

dan mengajak jalan-jalan.  

2. Hasil penelitian pada Pelaksanaan PKL oleh peserta didik sebagai caregiver 

di PSTW Budi Pertiwi Bandung pada aspek penjagaan/pemeliharaan, 

didapatkan data bahwa peserta didik melakukan unjuk kerja mencegah 

bahaya jatuh pada lansia dengan menjaga dan mengawasinya, memotong 

kuku lansia sesuai dengan prosedur keperawatan, mendampingi lansia 

meminum obat yang harus diminum sesuai dengan dosis dan waktu serta 

aturan yang tepat, mencegah bahaya jatuh pada lansia dengan menjaga dan 

mengawasinya, memberi pertolongan pada lansia yang mengalami luka 
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ringan sesuai prosedur P3K dan memilih dan menggunakan alat bantu untuk 

memobilisasi lansia.  

3. Hasil penelitian pada Pelaksanaan PKL oleh peserta didik sebagai caregiver 

di PSTW Budi Pertiwi Bandung pada aspek rekreasi/olah raga, didapatkan 

data bahwa peserta didik melaksanakan unjuk kerja membantu lansia 

berolahraga dengan melatih gerakan pasif dan gerakan aktif yang ringan dan 

melaksanakan program rekreasi bersama dengan seluruh lansia.  

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi yang peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pelaksanaan PKL oleh peserta didik sebagai caregiver di Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Pertiwi Bandung, akan dikemukakan sebagai berikut. 

1. Pihak Sekolah 

Mata pelajaran pelayanan dan perawatan lansia hendaknya tidak diberikan 

kepada peserta didik bersamaan dengan dilaksanakannya PKL, akan tetapi pada 

semester sebelum dilaksanakannya PKL, sehingga ketika peserta didik 

melaksanakan PKL, peserta didik sudah memiliki kesiapan yang matang. 

2. Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi Bandung 

Peserta didik hendaknya diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk 

praktik dalam melaksanakan tugas-tugas caregiver dengan dilibatkannya dalam 

pelaksanaan yang biasanya dilakukan oleh petugas khusus seperti petugas 

kesehatan dan pendamping, sehingga peserta didik dapat memiliki pengalaman 

yang memadai dari pelaksanaan PKL ini. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengangkat tema mengenai analisis 

kompetensi peserta didik sebagai caregiver pada pelaksanaan PKL



 
 

 
 

 


