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BAB V 
 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 

Pada bab ini peneliti mencoba menarik kesimpulan dari penelitian tentang 

model pendampingan layanan konseling vokasional bagi lansia berbasis home care 

yang selanjutnya dibuat rekomendasi kepada beberapa pihak. 

A.  Simpulan 
 

Simpulan yang dibuat dengan memperhatikan tujuan penelitian, hasil 

pengolahan data selama penelitian berlangsung, dan pembahasan hasil penelitian. 

Adapun simpulan dari penelitian ini : 

1.   Layanan sosial lansia yang ada di Kabupaten Sumedang pada umumnya belum 

memiliki model layanan sosial yang terstruktur dan sistematik. Hasil analisis 

kebutuhan model layanan sosial lansia di Kabupaten Sumedang, pada umumnya 

belum memiliki komponen ruang lingkup layanan konseling vokasional, 

karakteristik layanan, sifat layanan dan bentuk layanan konseling vokasional. 

2.   Hasil rancangan model layanan konseling vokasional bagi lansia berbasis home 

care yang dikembangkan mencakup : 

a. komponen  identitas  layanan,  pengertian,  tujuan,  ruang  lingkup, 

karakteristik, sifat, bentuk dan tahapan layanan konseling vokasional. 

b.   Ciri khas dari model pendampingan layanan konseling bagi lansia yang 

dikembangkan yaitu pendamping sosial dapat mengenalkan layanan 

konseling vokasional bagi lansia kepada keluarga lansia sebagai aplikasi 

layanan berbasis home care 

c.   Pendampingan layanan pemberian bantuan dalam mengisi waktu luang 

lansia sebagai proses penyelesaian masalah dalam meningkatkan potensi 

diri dari pembelajaran sepanjang dan seluas kehidupan. 

3. Hasil validasi mengenai model pendampingan layanan konseling vokasional 

bagi lansia berada pada kriteria sangat layak. Kriteria tersebut. Komponen yang 

divalidasi mencakup komponen identitas layanan, konsep dasar, tujuan, ruang 

lingkup, karakteristik, sifat, bentuk dan tahapan layanan konseling vokasional. 

4. Model pendampingan layanan konseling vokasional bagi lansia dapat dijadikan 

sebagai penerapan aktivitas yang dapat menghasilkan imbalan (paid work) 

ataupun hanya sebagai penyaluran hobi (unpaid work) 
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5. Implementasi model pendampingan layanan konseling vokasional bagi lansia 

berbasis home care menjadikan acuan dalam pemberian layanan vokasional 

bagi lansia untuk pengembangan potensi diri sesuai dengan kecakapan hidup 

lansia. Model pendampingan layanan konseling vokasional bagi lansia dapat 

memberikan kemudahan bagi pendamping sosial dalam mengatasi 

permasalahan lansia baik yang disadari langsung oleh lansia maupun yang 

tidak disadari. Hasil implementasi model pendampingan layanan konseling 

vokasional dalam bentuk buku panduan implementasi pendampingan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam memberikan layanan terhadap lansia. 

 
B.  Rekomendasi 

 

Hasil penelitian  yang telah dilakukan oleh peneliti  dapat dikemukakan 

beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi 

beberapa pihak terkait yang berhubungan dengan model pendampingan layanan 

konseling vokasional bagi lansia berbasis home care, antara lain: 

1.   Bagi pendamping Sosial 
 

Program pendampingan layanan konseling vokasional bagi lansia berbasis 

home care yang telah di expert judgement kepada para ahli dapat dijadikan bahan 

atau panduan penyelenggaraan layanan konseling vokasional khususnya di 

Kabupaten Sumedang pada program ASLUT, PKH dan LKS Lansia. 

2.   Bagi peneliti selanjutnya 
 

a. Model pendampingan layanan konseling vokasional bagi lansia berbasis home 

care belum diimplementsikan secara luas. Peneliti selanjutnya dapat 

melakukan uji coba pengimplementasian model layanan konseling vokasional 

dengan skala penelitian yang lebih luas dengan meyesuaikan karakteristik 

lansia, sarana dan parasarana 

b. Model  pendampingan  layanan  konseling  vokasional  dapat  diterapkan  di 

lingkunagn keluarga sebagai program pemberdayaan lansia potensial dan 

lansis non potensial guna menjadi lansia yang mandiri dan sehat 


