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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Simpulan pada bab ini dibuat dengan memperhatikan tujuan penelitian, hasil 

pengelolaan data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Adapun simpulan 

pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pembuatan program pembinaan sosial berbasis life skill di LPKA Sukamiskin 

Bandung merupakan pembuatan dari hasil analisis kebutuhan program yang 

telah ada. Hasil analisis kebutuhan berdasarkan program pembinaan sosial 

yang telah ada, menunjukan belum lengkap komponen identitas program, 

tujuan, dan metodologi. 

2. Program pembinaan sosial berbasis life skill yang diperbaiki terdiri dari: 

a. Identitas program meliputi nama program, jenis kegiatan, waktu, sasaran, 

dan pertemuan. Nama program yaitu pembinaan sosial berbasis life skill. 

Jenis kegiatan yaitu pembinaan remaja. Sasaran program yaitu remaja 

yang akan menyelesaikan masa hukuman. Waktu pelaksanaan yaitu 90 

menit selama 6 kali pertemuan. 

b. Tujuan program yaitu untuk untuk mengembangkan pembinaan sosial di 

LPKA Sukamiskin Bandung dan untuk meningkatkan pemahaman remaja 

dalam berperilaku di dalam masyarakat. 

c. Metodelogi program meliputi pendekatakan, metode, dan media. 

Pendekatan yang digunakan yaitu individu dan kelompok. Metode yang 

digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan simulasi. Media yang digunakan 

yaitu power point dan video. 

d. Skenario kegiatan meliputi pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan 

evaluasi. 

3. Hasil expert judgement mengenai program pembinaan sosial berbasis life skill 

berada pada kriteria sangat layak, ketercapaian kriteria tersebut telah 

divalidasi oleh ahli materi pembinaan sosial dan petugas LPKA Sukamiskin 

Bandung. 
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4. Penelitian ini menghasilkan program pembinaan berbasis life skill. 

 

B. Rekomendasi 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dikemukakan 

beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi 

berbagai pihak terkait yang berhubungan dengan rancangan program pembinaan 

sosial berbasis life skill. 

1. Bagi Petugas LPKA Sukamiskin Bandung 

Program pembinaan sosial berbasis life skill yang telah divalidasi oleh ahli 

dapat diimplementasikan serta dijadikan panduan pelaksanaan program 

pembinaan sosial di LPKA Sukamiskin Bandung. 

2. Bagi Remaja 

Pada kegiatan pembinaan sosial menyampaikan kepada remaja untuk berusaha 

menerapkan hasil dari pelaksanaan program pembinaan sosial dalam kehidupan 

sehari-harinya, apalagi ketika mereka telah kembali kedalam masyarakat. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan menguji coba program 

pembinaan sosial berbasis life skill di LPKA Sukamiskin Bandung atau 

lembaga pemasyarakatan khusus anak lainnya yang memiliki kebutuhan sama. 

b. Peneliti selanjutnya dapat merancang program pembinaan sosial berbasis life 

skill yang lainnya di lembaga pemasyarakatan yang serupa. 

c. Peneliti selanjutnya dapat meneliti program-program lain yang ada di LPKA 

Sukamiskin Bandung. 

 


