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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan uraian dari segi kepustakaan maupun dari hasil 

pengamatan nyata  pada pasien tuberkulosis paru di ruang Pear Rumah Sakit 

Paru Surabaya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Pengkajian 

1)  Pengumpulan data  

Pada tahap pemgumpulan data tidak ada perbedaan antara tinjauan 

pustaka dan tinjauan kasus. 

2)  Analisa data  

Analisa data sangat mendukung pada suatu masalah. Dalam analisa 

data ini diperlukan ketelitian dan wawasan yang luas dari penulis.  

3) Diagnosa  yang muncul pada tinjauan kasus tidak slalu sama dengan 

tinjauan pustaka karena aplikasi langsung pada pasien 

4)  Perencanaan 

Rencana keperawatan harus sesuai dengan tujuan, realistis, dapat 

dicapai dan pilihan tindakan yang tepat dengan memperhatikan sumber 

daya perawat dan pasien. 

5.1.2 Pelaksanaan 

Tidak semua rencana tindakan pada tinjauan pustaka dapat dilaksanakan 

pada tahap pelaksanaan pada tinjauan kasus karena harus disesuaikan 
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dengan kondisi pasien,  pada tinjauan kasus semua rencana tindakan dapat 

dilakuakan tidak ada hambatan. 

5.1.3 Evaluasi  

Pada tahap evaluasi tidak semua tujuan tercapai dalam waktu yang telah 

ditentukan, tergantung kondisi dan sejauh mana kemampuan dan kemauan 

pasien dalam mewujudkan perilaku yang diharapkan dan keadaan faktor 

penyebab. 

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kesempatan ini adalah:  

5.2.1 Kepada masyarakat  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar masyarakat, khususnya 

penderita tuberkulosis hendaknya minum obat secara teratur dan sampai 

waktu yang telah ditentukan. Apabila penderita tuberkulosis jika batuk 

hendaknya ditutupi dan ludah ditempatkan pada wadah khusus untuk 

mencegah penularan. Masyarakat agar menciptakan kondisi rumah yang 

sehat seperti: rumah yang berventilasi, mendapat penyinaran matahari 

yang cukup. 

5.2.2 Kepada instansi kesehatan  

Agar tetap berperan aktif dalam pemberian informasi dengan 

menagadakan penyuluhan tentang penularan dan pencegahan penyakit 

tuberkulosis. Serta meningkatkan pelayanan dan mengembangkan 

keterampilan para tenaga medis maupun para medis serta meningkatkan 
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fasilitas (sarana dan prasarana) demi keberhasilan dalam memberikan 

pengobatan pada penderita. 

5.2.3 Kepada instansi pendidikan  

Diharapkan untuk memilih lahan praktek yang dapat menunjang bagi 

mahasiswa praktek keperawatan medikal bedah agar dapat memperluas 

wawasan bagi mahasiswa dan juga efektif dalam memberikan bimbingan 

kepada masyarakat. 

 


