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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penyesuaian diri lansia yang tinggal di Panti Werdha mempunyai 

makna yang kurang efektif karena adanya kesenjangan antara 

harapan dengan realitanya. Faktor yang mempengaruhi kurang 

efektifnya penyesuaian diri adalah adanya hubungan yang tidak 

baik dengan keluarga, pengalaman masa lalu yang buruk dan pola 

hidup serta kepuasaan akan keadaan masa lalu.  

Dinamika penyesuaian diri secara pribadi yaitu muncul 

persepsi yang tidak sesuai realita karena berorientasi pada masa lalu 

dan cenderung membandingkan dengan keadaan sekarang. Pada 

lingkungan fisik dan sosialnya muncul tingkah laku anti sosial 

akibat latar belakang dan sifat yang berbeda sehingga relasi 

interpersonal menjadi buruk.  

Perubahan peran dalam menghadapi pensiun pada lansia 

muncul dalam bentuk persepsi yang tidak sesuai realita karena 

berorientasi pada kegiatan dan keadaan keuangan masa lalu 

sehingga muncul sikap sering mengeluh. Hubungan lansia dengan 
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keluarga muncul dalam bentuk tingkah laku anti sosial karena minat 

pribadi yang tinggi akibatnya relasi interpersonal subjek terhadap 

keluarga menjadi buruk. 

Makna penyesuaian ysng tidak efektif muncul dalam bentuk 

mekanisme psikologis, gambaran diri negatif dan timbul stigma 

negatif dari keluarga dan masyarakat. Makna penyesuaian yang 

efektif muncul dalam bentuk kesadaran lansia akan adanya masalah 

dan memutuskan tinggal di Panti sehingga mampu menikmati masa 

tua dengan berkumpul dengan teman sebayanya. 

B. Saran 

1. Bagi lansia  

Permasalahan ini lebih baik diatasi dengan cara memberikan 

lansia wawasan mengenai tugas perkembangannya dan 

gambaran realitas yang ada melalui bimbingan konseling secara 

individu antara lansia dengan petugas dan konseling kelompok. 

agar apabila terdapat lansia yang mempunyai penyesuaian yang 

efektif maka dapat dijadikan anjuran bagi lansia lainnya. 

2. Pihak pengelola panti  

Upaya membantu menyesuaiakan diri dan menyejahterakan 

lansia yang tinggal di panti werdha tidak hanya memfokuskan 

pada bantuan fisiologis tetapi juga membantu psikologis lansia 

terutama dalam menyesuaikan dengan diri dan lingkungannya 

sekarang (panti) melalui penyediaan layanan psikologis 
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bertemakan dimanika kelompok dengan tujuan membangun 

hubungan yang hangat antar sesama lansia.  

Menambah jumlah kegiatan agar lansia banyak menghabiskan 

waktu berkegiatan sosial dibandingkan menyendiri di bangsal 

serta menyadiakan kegiatan rekreasi sebagai hiburan agar dapat 

sejenak melupakan permasalahannya.  

3. Bagi dinas sosial 

Sebaiknya dinas sosial lebih memperhatikan lagi lansia di Panti 

Werdha dan mengatasi permasalahan lansia seperti masalah 

psikologis yang berkaitan dengan tugas perkembangan lansia 

yaitu melakukan penyesuaian diri. Sebagai badan sosial milik 

pemerintah sebaiknya memberikan pelayanan dan fasilitas yang 

semakin optimal agar para lansia tetap berdaya. 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian akan semakin dirasakan manfaatnya jika diperluas 

kancah penelitian misalnya memperdalam faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian diri pada lansia dan memperlengkap 

pengetahuan dengan cara memperdalam teori tentang 

penyesuaian diri lansia sehingga diperoleh gambaran yang lebih 

kaya dan lengkap tentang bagaimana penyesuaian diri pada 

lansia yang di Panti Werdha. 

 

 

 


