
BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada 30 sampel Darah Pasien Positif TB Paru di 

Rumah Sakit Paru kota Surabaya : 

1. Didapatkan nilai Rata-rata keseluruhan sampel dengan jumlah leukosit sebesar 

14.726 /mm³ darah dan berdasarkan pada harga normal maka dikatakan 

mengalami peningkatan dari harga normal leukosit. 

2. Didapatkan sampel 20 pasien dengan presentasi 66,6% di antaranya adalah pria 

dan sampel 10 pasien dengan presentasi 33,3%  adalah wanita. 

3. Rata-rata Kadar Leukosit Pasien positif TB Paru , 8 sampel pasien diketahui rata-

rata jumlah leukosit sebesar 8.025 /mm³ darah , berdasarkan pada harga normal 

maka dikatakan normal. Dan untuk 22 sampel pasien diketahui rata-rata jumlah 

leukosit sebesar 17.168 /mm³ darah ,berdasarkan pada harga normal maka 

dikatakan tidak normal atau mengalami peningkatan. 

4. Persentase dengan Nilai Leukosit darah meningkat atau diatas normal 73% atau 22 

orang, sedangkan persentase dengan nilai Leukosit Normal 27%  atau 12 orang. 

5. Hasil ini membuktikan bahwa terjadi peningkatan jumlah leukosit terhadap 

insidensi pasien TB Paru. 
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6.2 Saran 

1. Bagi Para Pasien Positif TB Paru 

Diharapkan kepada masyarakat surabaya khususnya pasien positif TB Paru 

agar lebih memperhatikan kondisi perkembangan dan pengobatan secara berkala dan 

menghindari kontak langsung dengan keluarga ataupun kerabat dirumah untuk 

mencegah terjadinya penularan. 

2. Bagi Masyarakat  

Kepada masyarakat surabaya khususnya pasien positif TB Paru agar lebih 

memahami pentingnya kebersihan rumah terutama dalam hal kepadatan hunian yang 

juga menjadi salah satu faktor mewabahnya penyakit TB Paru.  

3. Bagi Tenaga Kesehatan 

Diharapkan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan , Rumah Sakit ataupun 

Puskesmas setempat) agar lebih memperhatikan kesehatan lingkungan masyarakat. 

Pemberian Penyuluhan-penyuluhan tentang Kesehatan, penyuluhan tentang gambaran 

penyakit TB Paru, kondisi lingkungan  dan fisik rumah yang sesuai dengan syarat 

kesehatan akan lebih membantu masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat . 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Perlunya dilakukan peneltian lebih lanjut dengan menekan pada responden 

yang lebih banyak dan komplek, sehingga penelitian selanjutnya dapat menghasilkan  

data yang lebih signifikan. 

 


