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BAB V 

PENUTUP  

 

 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk masyarakat, tenaga kesehatan dan 

penelitian selanjutnya. 

V.1. Kesimpulan   

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan jumlah 75 

responden mengenai “hubungan tingkat stres dengan efikasi diri ibu menyusui saat 

pandemi Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Pagiyanten Kabupaten Tegal” dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Gambaran karakteristik responden bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

ini terbanyak pada usia termuda 16 tahun berjumlah 1 responden (1,3%) dan 

usia tertua 41 tahun berjumlah 1 responden (1,3%). 

b. Gambaran karakteristik responden dalam penelitian ini dengan usia menikah 

terbanyak pada usia 25 tahun sebanyak 11 responden (14,7%) dan usia 

menikah tersedikit pada usia 15 tahun, 16 tahun, 28 tahun dan 30 tahun 

masing-masing sebanyak 1 responden (1.3%). 

c. Gambaran jenis persalinan pada penelitian ini mayoritas dengan persalinan 

normal dan paling sedikit persalinan dengan forceps sebesar 1 responden 

(1,3%). 

d. Gambaran karakteristik responden pada status paritas paling banyak yaitu 

primipara 41 responden (54,7%) dan paling sedikit yaitu multipara 34 

responden (45,3%). 

e. Gambaran tingkat pendidikan partisipan paling banyak SD dan SMP 

sebanyak 44 responden (58,7%) dan paling sedikit Diploma/Sarjana sebanyak 

4 orang (5,3%). 

f. Gambaran status pekerjaan pada penelitian ini paling banyak ibu postpartum 

yang tidak bekerja yaitu 61 responden (81,3%) dan ibu yang bekerja sebanyak 

14 responden (18,7%).  
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g. Gambaran tingkat stres pada ibu postpartum paling mengalami stres sedang 

sebanyak 48 responden (64%) dan paling sedikit stres ringan sebanyak 27 

responden (36%). 

h. Gambaran efikasi diri menyusui tinggi sebanyak 43 responden (57,3%) dan 

efikasi diri menyusui rendah sebanyak 32 responden (42,7%). 

i. Hasil analisis bivariat pada penelitian ini dengan kesimpulan “adanya 

hubungan antara tingkat stres dengan efikasi diri ibu menyusui saat pandemi 

Covid-19 di wilayah kerja Puskesmas Pagiyanten Kabupaten Tegal”. 

 

V.1. Saran    

Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini untuk beberapa pihak, 

diantaranya:  

a. Untuk Masyarakat 

1) Bagi ibu postpartum yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pagiyanten 

yang proses menyusui diharapkan dapat lebih aktif dalam menambahkan 

pengetahuan tentang ASI sejak kehamilan, konsultasi tentang ASI 

dengan tenaga kesehatan baik secara langsung ataupun online di masa 

pandemi Covid-19 ini sehingga ketika sudah melahirkan memiliki efikasi 

diri menyusui yang tinggi. Ibu postpartum juga diharapkan dapat 

mengelola emosi dengan baik menghadapi hambatan dalam menyusui di 

masa pandemi Covid-19.  

2) Bagi keluarga yang merupakan orang terdekat ibu postpartum 

diharapkan senantiasa memberi dukungan secara utuh sehingga dapat 

mengurangi beban dan tekanan pada ibu postpartum. Selain itu, di masa 

pandemi Covid-19 dimana akses pelayanan kesehatan lebih terbatas, 

diharapkan keluarga dapat membantu kebutuhan ibu seperti kebutuhan 

informasi selama proses adaptasi psikologis dan menyusui sehingga 

sehingga meningkatkan keyakinan diri (efikasi diri) menyusui. 

b. Untuk Tenaga Kesehatan 

Tenaga kesehatan diharapkan tetap memberikan pendidikan kesehatan 

secara rutin pada ibu postpartum dan ibu hamil yang dalam proses persiapan 

kelahiran bayi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pendidikan 
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kesehatan tersebut tentang pentingnya pemberian ASI Eksklusif sejak 0 

hingga 6 bulan pertama, manfaat kandungan ASI untuk bayi, informasi 

berkaitan dengan makanan pendukung yang dapat meningkatkan produksi 

ASI pada ibu menyusui. Selain itu, diharapkan tenaga kesehatan dapat 

melibatkan peran keluarga untuk mendukung ibu postpartum selama proses 

menyusui.  

c. Untuk Penelitian Selanjutnya   

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan sumber untuk 

penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap efikasi diri menyusui seperti dukungan 

keluarga, dukungan tenaga kesehatan, status gizi ibu, inisiasi menyusui dini 

dan melakukan uji analisis multivariat supaya dapat mengetahui variabel 

yang lebih berpengaruh dalam penelitian tersebut. Saran untuk penelitian 

selanjutnya memberikan opsi pengisian kuesioner melalui aplikasi seperti G-

form untuk memudahkan dalam pengambilan data. Selain itu dalam 

pemilihan sampel dapat lebih diperhatikan lagi sehingga penilaian tingkat 

stres dan efikasi diri kurang efektif. 

 


