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BAB V                                                                                                

PENUTUP 

 

 

   Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis hubungan caring perawat 

dengan tingkat kecemasan pada pasien hemodialisa dengan Covid-19 dan beberapa 

karakteristik responden didalamnya. Dibawah ini merupakan beberapa hasil dan 

kesimpulan yang didapatkan, sebagai beriku:. 

a. Pada karakteristik responden umur disimpulkan bahwa rata-rata pasien 

hemodialisa dengan covid-19 berumur 47 tahun , mayoritas diantaranya 

adalah perempuan dengan 20 pasien (51,3%) sedangkan laki-laki 

berjumlah 19 pasien (48,7%). Untuk lama hemodialisa rata-rata menjalani 

hemodialisa selama 39 bulan atau sekitar 3 tahun 3 bulan. Tingkat 

Pendidikan pasien hemodialisa dengan covid-19 didominan oleh 

Pendidikan tinggi (SMA dan Perguruan tinggi) dengan jumlah 22 pasien 

(56,4%) , untuk pasien dengan Pendidikan rendah didapatkan jumlah 17 

pasien (43,6%). 

b. Pada analisis variabel independent Caring perawat didapatkan hasil bahwa 

mayoritas pasien dengan  22 pasien (56,4%) memilih caring dan 17 pasien 

(43,6%) memilih kurang caring. 

c. Pada analisis variabel dependen Tingkat kecemasan rata-rata pasien 

mendapatkan skor 35. Skor 35 termasuk kedalam kelompok tidak cemas 

menurut Zung Self Anxiety Scale. 

d. Untuk analisis hubungan antara umur dan tingkat kecemasan didapatkan p 

value kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara umur dengan 

tingkat kecemasan dibuktikan dengan p value 0,034.  

e. Dalam analisis hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan 

didapatkan p value 0,012 dimana lebih kecil dari  p value 0,05 ,maka 

terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara jenis kelamin dengan 

tingkat kecemasan. 
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f. Dalam analisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat 

kecemasan didapatkan bahwa kedua variabel ini tidak ada perbedaan rata-

rata yang signifikan, dengan p value 0,15 lebih besar dari p value 0,05. 

Maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

g. Dan untuk mengetahui hubungan antara lama hemodialisa dengan tingkat 

kecemasan didapatkan p value 0,325 , hal ini disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan diantara lama hemodialisa dengan tingkat kecemasan pasien 

Hemodialisa dengan Covid-19.   

h. Untuk hubungan antara Caring Perawat dengan Tingkat Kecemasan 

adalah tidak ada hubungan diantara kedua variabel tersebut, p value yang 

di dapat lebih besar dari 0,05, dengan hasil p value 0,932. 

 

   Saran 

V.2.1 Bagi Akademisi 

Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah 

bahan ajar dan pengetahuan praktisi akademik mengenai hubungan caring perawat 

dengan tingkat kecemasan pasien Covid-19 dengan hemodialisa. 

 

V.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat 

menjadi landasan terhadap pengembangan penelitian selanjutnya yang melengkapi 

keterbatasan peneliti dan menjadi acuan aspek psikologis lainnya yang dapat 

meningkatkan caring perawat terhadap pasien Covid-19 dengan hemodialisa. 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak 

untuk memperkuat hasil penelitian selanjutnya. 

 

V.2.3 Bagi Tenaga Kesehatan 

Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat 

menjadi landasan untuk tenaga kesehatan lebih memperhatikan kembali aspek 

psikologis pasien untuk mendukung penurunan kecemasan pada pasien Covid-19 

dengan Hemodialisa 

 

V.2.4 Bagi Masyarakat 
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Dalam penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat 

menjadi perhatian masyarakat bahwa kecemasan tidak cukup hanya dengan bantuan 

caring perawat, namun juga mempertimbangan aspek psikologis dari dalam diri 

sendiri. 


