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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Simpulan dari pembahasan hasil penelitian kepada 19 perawat hemodialisis yang 

pernah menangani pasien hemodialisis dengan Covid-19 di RSUD Koja Jakarta Utara 

sesuai kriteria responden yaitu: 

a. Univariat 

Karakteristik dari 19 responden yang terpilih yaitu sebagian besar 

responden rata-rata usia 37,11 tahun yang didominasi oleh perempuan 

(89%) dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu D3 Keperawatan (68%) 

yang memiliki rata-rata 14 tahun masa kerja 

b. Bivariat 

1) Analisis jenis kelamin dengan tingkat kecemasan didapatkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat 

kecemasan perawat hemodialisis yang merawat pasien hemodialisis 

dengan Covid-19 dengan p value = 0,161 

2) Analisis usia dengan tingkat kecemasan didapatkan bahwa tidak ada  

hubungan yang signifikan antara usia dengan tingkat kecemasan perawat 

hemodialisis yang merawat pasien hemodialisis dengan Covid-19 

dengan nilai r  = 0,140 dan nilai p = 0,567 

3) Analisis tingkat pendidikan dengan tingkat kecemasan didapatkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan 

dengan tingkat kecemasan perawat hemodialisis yang merawat pasien 

hemodialisis dengan Covid-19 dengan p value = 0,123 

4) Analisis masa kerja dengan tingkat kecemasan didapatkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan tingkat 

kecemasan perawat hemodialisis yang merawat pasien hemodialisis 

dengan Covid-19 dengan nilai r  = 0,147 dan nilai p = 0,549. 
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5) Analisis terkait spiritualitas didapatkan bahwa sebagian besar perawat 

hemodialisis yang merawat pasien hemodialisis dengan Covid-19 

memiliki spiritualitas yang tinggi (57,9%)  

6) Analisis terkait tingkat kecemasan didapatkan bahwa nilai rata-rata skor 

tingkat kecemasan 19 perawat 10,21 yang artinya perawat hemodialisis 

yang merawat pasien hemodialisis dengan Covid-19 memiliki tingkat 

kecemasan yang rendah. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan uraian hasil analisis penelitian Hubungan Antara Spiritualitas 

Terhadap Tingkat Kecemasan Perawat Dalam Merawat Pasien Hemodialisis Dengan 

Covid-19 peneliti ingin menyampaikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu 

disarankan untuk memperluas jumlah responden sehingga penelitiannya dapat 

menggambarkan keadaan secara keseluruhan dan disarankan untuk memperbanyak 

referensi untuk mempertajam hasil penelitian. 

 

  


