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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Pengaruh 

Edukasi Kesehatan Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Motivasi Ibu Hamil dalam 

Penerimaan Vaksin COVID-19 di Puskesmas Cadasari” dengan jumlah responden 

sebanyak 60 responden didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Gambaran karakteristik responden berdasarkan usia ibu hamil yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini dengan 60 sampel yaitu sebagian besar 

berusia 20-35 tahun sebanyak 47 responden (78,3%) 

b. Gambaran karakteristik responden berdasarkan pendidikan didapatkan 

hasil sebagian besar tingkat pendidikan ibu hamil dalam penelitian ini 

adalah tingkat pendidikan SD sebanyak 21 responden (35%) dari 60 

responden 

c. Gambaran karakteristik responden berdasarkan pekerjaan didapatkan hasil 

mayoritas ibu hamil dalam penelitian ini merupakan ibu rumah tangga 

sebanyak 57 responden (95%) dari 60 responden. 

d. Gambaran karakteristik responden berdasarkan status kehamilan 

didapatkan hasil bahwa mayoritas ibu hamil dalam penelitian ini 

merupakan multigravida sebanyak 46 responden (76,7%) dari 60 

responden 

e. Gambaran karakteristik responden berdasarkan usia kehamilan didapatkan 

sebagian ibu hamil dalam penelitian ini berada dalam rentang usia 13-28 

minggu (Trimester Kedua) sebanyak 26 responden (43,4%) dari 60 

responden 

f. Gambaran karakteristik responden berdasarkan status vaksin didapatkan 

sebagian besar ibu hamil dalam penelitian ini sudah melakukan 2x vaksin 

(dosis pertama dan dosis kedua) sebanyak 31 responden (51,7%). Sebagian 

besar ibu hamil melakukan vaksinasi saat keadaan sebelum hamil 
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sebanyak 41 responden (68,3%) dengan jenis vaksin yang diperoleh itu 

sinovac sebanyak 45 responden (75%) sedangkan ibu hamil yang belum 

pernah melakukan vaksin COVID-19 sebanyak 12 responden (20%). 

g. Berdasarkan analisis uji wilcoxon dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

edukasi terhadap pengetahuan, sikap dan motivasi dalam penerimaan 

vaksin sebelum dan sesudah diberikan edukasi dengan nilai nilai p value 

(Asymp. Sig 2 tailed) sebesar 0.000 (p < 0.05) 

 

V.2 Saran  

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti terdapat beberapa saran yang bisa 

dijadikan rekomendasi bagi penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini 

yaitu: 

a. Bagi Ibu Hamil 

Penelitian berharap agar ibu hamil lebih aktif mendalami informasi 

mengenai vaksinasi COVID-19 dan meningkatkan rasa kepercayaan serta 

sikap yang positif terhadap pentingnya menerima vaksinasi COVID-19 

mengingat bahaya dan resikonya ibu hamil untuk terkena COVID-19. Dan 

meningkatkan motivasi ibu hamil dalam melakukan vaksinasi COVID-19 

agar ibu hamil dapat menghindar resiko penularan COVID-19 dan sebagai 

upaya untuk melangkah ke kehidupan yang normal. 

b. Bagi Pelayanan Kesehatan 

Peneliti berharap tenaga kesehatan dapat lebih giat melakukan penyuluhan 

terkait penyakit COVID-19 dan manfaat vaksinasi COVID-19 khususnya 

untuk ibu hamil. Dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini 

menunjukan bahwa masih terdapat beberapa ibu hamil yang belum 

melakukan vaksinasi COVID-19, agar dari pihak kesehatan lebih 

menggencarkan kembali program vaksinasi COVID-19 agar capaian 

vaksin terpenuhi.  

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti berharap agar penelitian terkait pengaruh edukasi dengan 

vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dapat dikembangkan lebih dalam 

lagi serta menambahkan variabel berbeda lainnya, serta menambahkan 
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jangkauan area penelitian guna mendapatkan data yang lebih baik. Dan 

pemberian edukasi dapat dilakukan menggunakan metode kelompok, 

dengan menggabungkan ibu hamil dalam satu tempat dan juga bisa dengan 

menggunakan kelompok intervensi dan kelompok kontrol 
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