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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diadakan terhadap bagaimana

Peranan Pembimbing dalam Meningkatkan Self Esteem pada Lansia di UPT

Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembimbing sebagi penunjuk jalan bagi lansia dan lebih mengutamakan

kegiatan dalam meningkatkan self esteem lansia, tugas pembimbing adalah

untuk mendorong individu

2. Peembimbing dalam meningkatkan self esteem pada lansia yaitu

memahami karakteristik pada lansia dan upaya untuk meningkatkan self

esteem pada lansia, memberikan arahan atau nasehat pada lansia,

menanamkan nilai-nilai agama pada lansia.

Jadi pembimbing membantu meningkatkan selfesteem lansia, dengan

membimbing membaca Alqur’an, membimbing lansia dalam sholat

berjamaah, memahami, menerima , dan memotivasi diri, meningkatkan cinta

dan kasih sayang sesama manusia dan berhubungan dengan orang lain. Serta

mampu mengendalikan dirinya maupun orang lain dan mampu untuk

memahami, menerima. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

untuk meningkatkan selfesteem pada lansia di panti jompo, harus sesuai

dengan tugas-tugas yang telah ditentukan, dan terlaksanakan semua maka

selfesteem lansia akan meningkat.
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B. Saran

1. Untuk Pembimbing

Diharapkan kepada Pembimbing Panti Jompo dalam

meningkatkan self esteem terhadap lansia untuk senantiasa

meningkatkan program pelayanan sosial sebaik mungkin.

Pembimbing sekaligus motivator sudah sepatutnya memiliki

tujuan yaitu mengharapkan Ridho Allah SWT, tetapi juga mengerjakan

dengan segala ikhlas serta rendah hati dalam memberikan kasih sayang

yang penuh yang telah direncakan, serta menanggapi keluhan-keluhan

yang disampaikan oleh anggota para orang tua yang berada di panti

jompo disebabkan waktu yang kurang.

Dengan demikian, usaha yang dilakukan selanjutnya untuk

kebaikan kehidupan anggota masyarakat maupun masyarakat setempat

mengevaluasi kegiatan, tetap menjalin hubungan baik dengan

masyarakat, agar semakin berkurang lansia. pembimbing berakhlak mulia

serta mempunyai qalbu yang baik dengan sumber keberanian dan

semangat yang tinggi, integritas serta komitmen yang kuat.

2. Untuk khususnya anggota Para Lanjut Usia

Diharapkan juga kepada pembimbing selalu aktif dalam

memberikan nasehat terhadap lansia agar selalu menjaga kekompakan

serta partisipasinya dalam menjaga kedisiplinan yang bermanfaat bagi

kebaikan diri dan keluarga serta lingkungan dimana tempat dia tinggal.

Berusaha mendengarkan juga serta mampu berargumentasi setiap setelah

pembimbing itu menjelaskan materi yang disampaikannya.
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Serta juga dapat memahami pesan yang baik dan berusaha

membiasakan atau menerapkan apa yang disampaikan oleh pembimbing

agama dalam dikehidupan sehari-hari. Sebab manfaatnya tidak hanya

dirasakan di dunia yang fana ini saja, melainkan sebagai bekal di akhirat

kekal kelak.

3. Untuk Panti Jompo Tresna Werda Khusnul Khotimah Pekanbaru

Diharapkan kepada panti jompo adalah tempat dimana para lansia

berkumpul, baik sukarela ataupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk

diurus segala kebutuhan psikologis, meliputi kebutuhan kasih sayang,

rasa aman, rasa memiliki, berprestasi, mandiri, pengakuan sosial,

kebutuhan kesehatan dan mental, kebutuhan bertahap hidup, kebutuhan

harga diri dimana tempat tersebut dapat dikelola oleh pemerintah.


