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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Yayasan Nazar merupakan salah satu tempat rehabilitasi sosial untuk memberikan rehabilitasi 

bagi korban penyalahgunaan narkoba. Yang dimana nantinya klien atau pasien korban 

penyalahgunaan narkoba diberi konseling, pendidikan, sosial dan spritual dalam upaya 

penyembuhan dan agar dapat hidup kembali normal serta meninggalkan narkoba serta menjadi 

lebih baik di Yayasan Nazar Medan Marendal. 

2. Kinerja Pekerja Sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial di Yayasan Nazar Medan Marendal 

adalah baik. Hal ini dilihat pada : 

a) Pendekatan Awal : Pekerja Sosial memberikan pelayanan kepada pasien dengan 

memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kegiatan rehabilitasi sehingga pasien mau di 

rehabilitasi. 

b) Penerimaan : Pekerja Sosial memutuskan apakah pasien diterima atau tidak berdasarkan 

dari pertimbangan administrasi dan juga kebersediaan menjadi pasien 

c) Asesmen : Pekerja Sosial melakukan indetifikasi masalah untuk mengetahui seluruh 

permasalahan klien yang dilakukan oleh Konselor Umum dan adiksi. 
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d) Bimbingan Fisik : Pekerja sosial memberikan pelayanan dan asupan gizi yang baik 

disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan tubuh pasien 

e) Bimbingan Mental dan Sosial : Pekerja Sosial melakukan program-program Psiko-

Religius dalam memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani rehabilitasi untuk dapat 

sembuh. 

f) Bimbingan orang tua dan keluarga : Pekerja Sosial memberikan penjelasan-penjelasan 

kepada orang tua bagaimana perkembangan pasien, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh orang 

tua. 

g) Bimbingan Keterampilan : Pekerja Sosial memberikan kegiatan berupa pelatihan 

unggas, membuat keterampilan Pot dari rokok, dan lain-lain 

h) Resosialisasi : Pekerja Sosial menguji coba kepada pasien untuk bersosialisasi kepada 

masyarakat dengan diarahkan dan dikawal agar mereka dapat berinteraksi dengan 

baik,menghubungi masyarakat,masyarakat atau pekerjaan  agar mau menerima kembali pasien. 

i) Penyaluran dan Bimbingan Lanjutan : Pekerja sosial tidak melepaskan begitu saja 

pasien, mereka melakukan penyerahan secara baik kepada keluarga dan tetap melakukan 

pengawalan dari jarak jauh. 

j) Terminasi : Pekerja sosial di Yayasan Nazar memutuskan pengakhiran program pekerja 

sosial sudah melepaskan pasien secara utuh karena sudah sembuh. 

Kegiatan yang diberikan oleh pekerja sosial sangatlah penting  diberikan kepada klien 

untuk mendapatkan hasil maksimal untuk kesembuhan dan juga upaya agar klien dapat diterima 

di tengah-tengah masyarakat kembali. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Pekerja sosial hendaknya adalah mereka yang lulusan ilmu kesejahteraan Sosial dan 

Pendidikan Luar Sekolah sehingga akan sesuai dengan bidang pekerjaanya sebagai seorang 

pekerja sosial yang memiliki dasar pengetahuan dan pembinaan untuk memberikan 

rehabilitasi sosial kepada klien. 

2. Pekerja sosial hendaknya selalu memberikan perhatian yang lebih kepada klien sehingga 

tujuan dari kegiatan pembinaan tersebut dapat dicapai guna meningkatkan kinerja pekerja 

sosialnya. 

3. Pekerja sosial hendaknya senantiasa berupaya untuk memperkuat profesi pekerjaan sosial 

sebagai pilar usaha kesejahteraan sosial sehingga mereka dapat disebut pekerja sosial yang 

profesional. 

 


