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BAB V 

PENUTUP 

 

V.1. Kesimpulan 

a. Rentang usia responden dari 23 sampai 32 tahun, dengan responden 

terbanyak pada usia 27 tahun (18,4%), berpendidikan terakhir 

SMA/Sederajat (47,4%), dan responden yang bekerja (57,9%). 

b. Pengetahuan tentang COVID-19 memiliki hubungan yang signifikan 

dengan tingkat kecemasan ibu hamil trimester ketiga. 

c. Status ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat 

kecemasan ibu hamil trimester ketiga. 

d. Dukungan sosial memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat 

kecemasan ibu hamil trimester ketiga. 

e. Faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kecemasan ibu hamil 

trimester ketiga pada penelitian ini adalah pengetahuan tentang COVID-19. 

 

V.2. Saran 

V.2.1. Bagi Responden 

Responden diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai 

kecemasan dalam kehamilan serta dampaknya pada ibu dan janinnya. Responden 

dapat mengkomunikasikan keluhan kecemasannya kepada suami, keluarga, bidan, 

maupun dokter. Adanya pandemi COVID-19 responden diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan mengenai COVID-19 dan dampaknya pada kehamilan 

agar nantinya dapat meningkatkan kesadaran diri untuk melakukan protokol 

kesehatan sehingga terhindar dari virus ini. 

 

V.2.2. Bagi Puskesmas Limo 

Puskesmas diharapkan dapat lebih meningkatkan edukasi, melakukan 

penyebaran pamphlet serta mengadakan sesi konseling terkait dengan kecemasan 

dalam kehamilan, faktor-faktor penyebabnya serta cara mengatasinya, kepada 
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suami dan keluarga, tidak hanya untuk ibu hamil saja. Terkait hal tersebut, besar 

harapan bagi puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan kehamilan bagi 

para ibu hamil yang bertempat tinggal di Wilayah Kerja Puskesmas Limo sehingga 

terhindar dari dampak buruk yang akan timbul akibat dari kecemasan tersebut. 

 

V.2.3. Bagi Peneliti 

Peneliti yang ingin meneliti topik serupa diharapkan untuk meneliti variabel 

lain yang belum di teliti pada penelitian ini, kemudian memilih subjek yang lebih 

luas, khususnya di Wilayah Kerja Puskesmas Limo, agar nantinya dapat 

meningkatkan sumber referensi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kecemasan ibu hamil. 
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