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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis paparkan, 

penulis dapat menyimpulkan : 

1. Strategi program Panti Wreda Hasanah dalam meningkatkan kualitas hidup lansia 

yaitu pendekatan personal melalui beberapa tahap penerimaan klien yang sesuai 

dengan syarat dan ketentuan, serta pelayanan program yang berupa program 

kesehatan (cek kesehatan, pemberian vitamin, makan makanan bergizi), program 

kebersihan, program kemandirian dan program kerohanian. 

2. Dalam pengimplementasian strategi Panti Wreda Hasanah melalui pelayanan 

programnya dilakukan secara rutin dan melibatkan beberapa instansi terkait yang 

ahli dalam membantu pengurus Panti guna memenuhi kebutuhan lansia. 

3. Dampak terhadap kualitas hidup lansia, lansia yang berkualitas sudah pasti 

sejahtera yang dilihat melalui pelayanan program Panti yang diberikan untuk lansia 

dan kepuasan lansia terhadap pelayanan yang dapat menimbulkan perasaan senang, 

bahagia, optimis maupun pasrah disisa usia senjanya tinggal di Panti Wreda. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah teliti, penulis menyampaikan saran 

dalam penelitian ini. Dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui organisasi 

pelayanan kemanusiaan atau yang biasa disebut Panti Wreda dengan strategi yang 

diusahakan maksimal dalam mencukupi segala kebutuhan lansia melalui pelayanan 

program. Hal ini yang menjadi catatan penting untuk panti adalah melakukan 

pendataan dan panduan secara sistematis sebelum lansia bisa menerima pelayanan 

program Panti sehingga dapat memaksimalkan tujuan Panti yang mampu memberikan 

perawatan. 

 Selain itu, para ahli dibidangnya diperlukan untuk Panti dalam menjalani 

pelayanan program untuk lansia yang tinggal di Panti supaya menghasilkan dampak 

positif yang dirasakan oleh lansia yang tinggal di Panti.  Hal ini terkadang menjadi 
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sorotan ketika Panti Wreda masih tahap pengembangan yang terjadi ialah kekurangan 

pendanaan dalam memperkerjakan ahli di bidangnya. Sehingga, menjadi catatan 

penting untuk Pemerintah agar mampu memberikan bantuan pendanaan kepada Panti 

Wreda untuk memaksimalkan peran Panti Wreda yang bertujuan sebagai tempat 

merawat lansia di tengah usia harapan hidup penduduk Indonesia yang semakin 

meningkat agar dapat menikmati usia senjanya dengan berkualitas (bahagia, optimis 

dan sehat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


