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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pengkajian Keperawatan 

a. Pengumpulan Data 

 Adanya persamaan antara dasar yang ada pada tinjauan pustaka dari 

tinjaun kasus. 

b. Analisa Data 

 Hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat kelompok penderita 

Tuberculosis secara nyata. 

5.1.2 Diagnosa Keperawatan 

Pada tinjauan kasus ditemukan diagnosa keperawatan sebagai berikut : 

1. Resiko terjadinya penularan berhubungan dengan Kurangnya kesadaran 

kelompok penderita Tuberculosis tentang pentingnya kebersihan lingkungan. 

2. Ketidakpatuhan dalam pengobatan Tuberculosis berhubungan dengan 

Kurangnya kesadaran kelompok penderita Tuberculosis tentang pentingnya 

pemeriksaan kesehatan. 

5.1.3 Pencanaan Keperawatan 

 Rencana tindakan yang direncanakan dalam hal ini di antaranya 

penyuluhan tentang Tuberculosis yang meliputi Definisi, Gejala, Komplikasi dan 

Pengobatan, Cara penularan serta Pencegahan. 
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5.1.4 Pelaksanaan Keperawatan 

 Semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi 

kelompok penderita Tuberculosis. Pelaksanaan dari tindakan ini, penulis 

bekerjasama dengan lintas program dan sektor : Petugas Puskesmas dan kader 

dalam kegiatan penyuluhan. 

5.1.5 Evaluasi Keperawatan 

 Evaluasi dapat di ukur tercapainya suatu tujuan sesuai dengan kriteria hasil 

yang diharapkan apabila ada kelompok penderita Tuberculosis secara nyata. 

5.2 Saran 

Pada penulis karya tulis ini, ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan kepada beberapa pihak yang terkait : 

a. Diharapkan para responden penderita Tuberculosis yang ada di wilayah 

Puskesmas Tambak Wedi Surabaya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, 

pemeriksaan kesehatan secara rutin kontrol ke dokter/puskesmas, serta 

pengobatan secara teratur. 

b. Diharapkan pada keluarga untuk merawat salah satu keluarga yang sakit dengan 

pengawasan minum obat agar responden mampu keteraturan dalam minum obat 

dan memotivasi untuk kontrol secara rutin ke dokter/puskesmas.  

c. Pada Peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik perlu 

dilaksanakan penelitian lebih lanjut dengan jumlah responden yang lebih banyak, 

sehingga hasil penelitian dapat lebih di pertanggung jawabkan. 
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d. Diharapkan pada pihak puskesmas untuk ditingkatkannya program kesehatan 

secara optimal sehingga pembinaan kesehatan dari berbagai segi dapat mencapai 

tujuan. 

e. Diharapkan adanya dukungan dari Instansi pemerintahan kelurahan Tambak 

Wedi untuk mendukung kerja petugas kesehatan untuk meningkatkan derajad 

kesehatan. 


