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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi kasus tentang Gambaran 

Perilaku Pencegahan Penularan TB Paru Pada Penderita TB Paru Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 

dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

1. Perilaku batuk atau bersin dengan menutup mulut atau hidung pada Tn. B 

lebih baik dari pada Tn. G disebabkan karena sikap Tn. B lebih peduli 

terhadap pencegahan penularan TB Paru. 

2. Perilaku membuang dahak atau ludah pada wadah khusus pada Tn. B lebih 

baik dari pada Tn. G disebabkan karena perilaku Tn. B yang sudah 

menyediakan kaleng penutup dengan berisi larutan deterjen untuk 

menampung dahak dengan tujuan menghindari menularan kuman. 

3. Perilaku memisahkan makanan dan alat makanpada Tn. B lebih baik dari 

pada dengan Tn. G masih makan dengan anggota keluarga lain, bahkan alat 

makan yang mereka gunakan sama dengan anggota keluarganya. Karena 

dipengaruhi oleh faktor perilaku pada individu pasien dan keluarga. 

4. Perilaku tidur terpisah dengan anggota keluarga pada Tn. B lebih baik dengan 

tidur teripisah dengan anggota keluarga dari pada Tn. G tidur bersama dengan 

anggota keluarga. Karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu kepadatan 

hunian dan juga kondisi rumah. 

5. Perilaku membuka jendelapada pasien Tn. B lebih baik dengan sering 

membuka jendela rumah pada pagi dan siang hari dibandingkan dengan Tn. G 
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karena faktor lingkungan yaitu keterbatasan ventilasi serta pencahayaan 

rumah. 

5.2 Saran 

1. Bagi puskesmas 

Diharapkan untuk tetap memberikan pendidikan secara berkala tentang 

pencegahan penularan TB Paru. Dan diharapkan untuk memfasilitasi sarana 

prasana seperti pengadaan tempat sampah tertutup agar bisa dijadikan 

alternatif pembuangan dahak. 

2. Bagi pasien 

Diharapkan bagi penderita agar berperilaku lebih baik lagi untuk 

pencegahan penularan TB Paru ke orang lain. Seperti halnya mempunyai 

kain atau masker penutup mulut yang selalu digunakan, mempunyai tempat 

penampungan dhak pribadi, dan mempunyai alat makan sendiri. 

3. Bagi peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai tindakan 

dalam pencegahan penularan TB Paru di rumah disarankan agar 

menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan etnografi karena dalam 

penelitian ini budaya juga dapat memberi pengaruh yang cukup besar. 

 

 


