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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan 

penjelasan dari bab sebelumnya sampai dengan pembahasan hasil penelitian. 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian tentang gambaran tingkat kecemasan 

Mahasiswa tingkat tiga D-III Keperawatan dalam menghadapi uji kompetensi 

di Universitas Pendidikan Indonesia, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Program Studi D-III 

Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia tingkat kecemasan secara 

umum mahasiswa tingkat tiga D-III Keperawatan Universitas Pendidikan 

Indonesia dalam menghadapi uji kompetensi dari 25 sampel yang diteliti, 

hampir setengah dari mahasiswa (44.0%) tidak mengalami gejala 

kecemasan, hampir setengah dari mahasiswa (48,0%) mengalami tingkat 

kecemasan ringan, sebagian kecil dari mahasiswa (8,0%) mengalami 

tingkat kecemasan sedang dan tidak ada seorangpun dari mahasiswa (0%) 

yang mengalami tingkat kecemasan berat. 

2.  Tingkat kecemasan berdasarkan respon afektif mahasiswa tingkat tiga D-

III Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia dalam menghadapi uji 

kompetensi dari 25 sampel yang diteliti 5 orang mahasiswa (20,0%) tidak 

mengalami gejala kecemasan, 13 orang mahasiswa (52,0%) mengalami 

tingkat kecemasan ringan, 7 orang mahasiswa (28,0%)  mengalami tingkat 

kecemasan sedang dan tidak ada mahasiswa (0%) yang mengalami tingkat 

kecemasan berat. 

3.  Tingkat kecemasan berdasarkan respon kognitif mahasiswa tingkat tiga 

mahasiswa tingkat tiga D-III Keperawatan Universitas Pendidikan 

Indonesia dalam menghadapi uji kompetensi dari 25 sampel yang diteliti 8 
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orang mahasiswa (32,0%) tidak mengalami gejala kecemasan, 15 orang 

mahasiswa (60,0%)  mengalami tingkat kecemasan ringan, 2 orang 

mahasiswa (8,0%) mengalami tingkat kecemasan sedang dan tidak ada 

mahasiswa  (0%) mengalami tingkat kecemasan berat. 

4. Tingkat kecemasan berdasarkan respon fisiologi mahasiswa tingkat tiga 

mahasiswa tingkat tiga D-III Keperawatan Universitas Pendidikan 

Indonesia dalam menghadapi uji kompetensi dari 25 sampel yang diteliti 

14 orang mahasiswa (56,0%) tidak mengalami gejala kecemasan, 10 orang 

mahasiswa (40,0%) mengalami tingkat kecemasan ringan, 1 orang 

mahasiswa (4,0%) mengalami tingkat kecemasan sedang dan tidak ada 

mahasiswa (0%)  yang mengalami tingkat kecemasan berat. 

5. Tingkat kecemasan berdasarkan respon perilaku mahasiswa tingkat tiga D-

III Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia dalam menghadapi uji 

kompetensi dari 25 sampel yang diteliti 14 orang mahasiswa (56,0%)  

tidak mengalami gejala kecemasan, 7 orang mahasiswa (28,0%)  

mengalami tingkat kecemasan ringan, 4 orang mahasiswa (16,0%) 

mengalami tingkat kecemasan sedang dan tidak ada mahasiswa ( 0% ) 

yang mengalami tingkat kecemasan berat. 

 

B. Saran 

Hasil penelitian didapatkan sebagian besar mahasiswa Tingkat tiga D-III 

Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia  mengalami tingkat kecemasan 

sedang. Kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan bagi 

Mahasiswa tingkat tiga D-III Keperawatan. Jika kecemasan pada tingkat ringan 

tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan akan meningkat menjadi tingkat 

kecemasan berat karena dapat mengganggu kinerja fungsi-fungsi kognitif 

mahasiswa. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Institusi 

Saran bagi pihak institusi agar lebih memperhatikan kecemasan yang 

dialami oleh mahasiswa. Rekomendasi peneliti adalah dengan cara lebih 
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mempersiapkan mahasiswa D-III Keperawatan dalam menghadapi uji 

kompetensi yaitu dengan cara mengadakan Try out atau  mengerjakan 

latihan-latihan soal uji kompetensi dan membahas soal uji kompetensi 

bersama-sama dengan dosen sesuai bidang mata kuliah, lebih jauh sebelum 

uji kompetensi akan segera dilaksanakan dan perlu membantu mahasiswa 

mengembangkan coping skill. Hal ini dapat membantu mahasiswa agar 

lebih siap dan menurunkan tingkat kecemasan mahasiswa dalam 

menghadapi uji kompetensi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama 

dengan penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan populasi yang lebih luas dan meneliti mengenai Coping 

Skill untuk mengatasi kecemasan mahasiswa tingkat tiga D-III 

Keperawatan dalam menghadapi uji kompetensi.  

 


