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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang ditarik dalam analisis yang telah dilakukan telah 

disesuaikan dengan tujuan penelitian, adalah sebagai berikut: 

1. Berdasar karakteristik responden diketahui sebagian besar responden adalah 

berusia dewasa dini (18-40 tahun), menempuh pendidikan menengah 

(SMA), memiliki gizi yang baik, memiliki pengetahuan yang yang cukup, 

telah patuh dalam menjalani pengobatan, memiliki dukungan keluarga yang 

baik dan kategori jenis kelamin lebih banyak berjenis kelamin perempuan. 

2. Keberhasilan pengobatan tuberkulosis paru dihitung dari hasil sembuh dan 

pengobatan lengkap di RS Islam UNISMA menunjukkan bahwa sebagian 

besar telah berhasil menjalani pengobatannya sesuai dengan target SDGs.  

3. Pengetahuan, kepatuhan dan dukungan keluarga berhubungan signifikan 

dengan keberhasilan. Sedangkan variabel yang lain tidak ada hubungan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan dalam penelitian analisis faktor yang 

berhubungan dengan keberhasilan pengobatan tuberkulosis paru di wilayah kerja 

RS Islam UNISMA Malang. Ada beberapa saran yang peneliti harap dapat 

membangun dan memberikan kebermanfaatan, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagi Penderita Tuberkulosis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada 

penderita TB paru untuk memperhatikan pengetahuan tentang TB dan 

kepatuhan minum obat yang terbukti berhubungan signifikan dengan 

keberhasilan pengobatan TB paru sekaligus bagi keluarga untuk 

memberikan dukungan pada penderita dalam menjalani pengobatan secara 

tuntas sehingga menacapai keberhasilan pengobatan. Mengingat 

keberhasilan pengobatan TB paru tidak hanya penting bagi penderita tetapi 

juga bagi orang-orang di sekitar pasien. 

2. Bagi Tenaga Medis atau Kesehatan 

Berdasar hasil penelitian ini diharapkan tenaga medis dapat 

mensosialisasikan pentingnya keberhasilan pengobatan TB paru untuk 

meningkatkan pengetahuan pasien ataupun keluarganya sehingga kesadaran 

untuk patuh dalam menjalani pengobatan terjaga yang mana hal tersebut 

terbukti berhubungan signifikan dengan keberhasilan pengobatan TB paru. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai sumber informasi dan menambah referensi pada perpustakaan 

tentang faktor–faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pengobatan 

TB paru serta mendorong pihak institusi untuk dapat berperan dalam 

masyarakat dengan melakukan edukasi atau penyuluhan tentang pentingnya 

keberhasilan pengobatan TB paru. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian dengan melakukan penelitian serupa dengan 

metode penelitian kualitatif dengan deepinterview supaya didapatkan 

penelitian dengan hasil yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang 

berhubungan dengan keberhasilan pengobatan TB paru. 

 


