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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara resiliensi 

dengan stres pada lansia yang berada di panti wreda. Semakin tinggi resiliensi 

maka semakin rendah stres yang akan dialami oleh para lansia yang berada di 

panti wreda. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah resiliensi maka semakin 

tinggi stres yang akan dialami oleh para lansia yang berada di panti wreda.  

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengajukansaran-saran pada pihak yang terkait. Adapun saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Subjek 

a. Para lansia yang berada di panti wreda diharapkan dapat menghadapi 

kesulitan-kesulitan dalam dirinya seperti stres. Para lansia diharapkan 

mampu meningkatkan adaptasi positif, sehingga para lansia mampu 

menghadapi stres ataupun kesulitan-kesulitan dalam hidupnya dan 

mampu melanjutkan kehidupannya dengan baik. 

b. Para lansia yang berada di panti wreda diharapkan meninggalkan hal-hal 

yang merugikan sendiri dan oran lain seperti mencela orang lain, 
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berbicara kasar dengan orang lain, berbohong, tidak memperdulikan 

orang lain dan lain sebagainya. 

2. Bagi Pihak Panti 

a. Memberikan informasi yang tepat mengenai stres bagi lansia baik itu 

dampak maupun cara menangani stres yang baik dan benar.  

b. Sebaiknya pihak panti memanfaatkan ruang poliklinik untuk sharing 

antara ahli dan individu minimal satu minggu sekali dilakukan kepada 

individu yang bermasalah sehingga pihak panti mampu melihat 

permasalahan yang dihadapi para lansia dan dapat memberikan solusi 

yang tepat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memakai alat ukur resiliensi yang 

tepat untuk lansia, agar pengukuran resiliensi lebih akurat. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengadakan penelitian 

mengenai stres dengan menggunakan faktor-faktor lain yang mungkin 

dapat mempengaruhi munculnya stres, misalnya status, jumlah anak, 

alasan lansia masuk panti wreda, sudah berapa lama lansia berada di 

panti wreda dan seberapa besar faktor tersebut berpengaruh pada 

munculnya stres dan karakteristik lansia itu sendiri. 

 

 


