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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan:

· Pengetahuan, sikap dan perilaku responden yang berkenaan dengan

penyakit TBC masih kurang memuaskan. Dari 187 respond en, hanya

34,22% yang berpengetahuan cukup, 30,48% yang bersikap cukup, dan

21,93% yang berperilaku cukup.

· Penyuluhan yang berkenaan dengan penyakit TBC yang diterima oleh

responden masih kurang memuaskan, yaitu hanya 20,86% respond en yang

menyatakan pemah mendapatkan penyuluhan mengenai TBC. 98,40%

responden mengatakan masih membutuhkan penyuluhan, dengan tTekuensi

penyuluhan yang diinginkan responden adalah 1 bulan sekali, petugas

kesehatan sebagai penyuluh, bertempat di Balai Desa, waktu penyuluhan

sore hari, dengan bentuk penyuluhan berupa ceramah dan gambar.

Kesulitan terbanyak yang dialami responden dalam mengikuti penyuluhan

selama ini adalah waktu yang tidak tepat.

5.2. Saran

· Untuk mengatasi masalah masih kurang memuaskannya pengetahuan, .

sikap dan perilaku responden yang berkenaan dengan penyakit TBC, maka

penulis menyarankan perlu ditingkatkannya pengetahuan sikap dan

perilaku masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Salam mengenai

penyakit TBC, dengan cara memberikan penyulup.an kepada masyarakat

dan pemasangan poster-poster mengenai penyakit TBC. Penyuluhan

mengenai penyakit TBC hendaknya dilakukan oleh petugas kesehatan

yang mengerti betul masalah TBC, dilakukan dengan cara yang sederhana

dan mudah dimengerti oleh masyarakat awam, dengan jadwal waktu dan

tempat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Perlu dipikirkan
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lmtuk merangkul para Toga dan Toma dalam memberikan penyuluhan

kepada masyarakat.

. Untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan tingginya angka

kejadian penyakit TBC di Wilayah Kerja Puskesmas Salam, maka penulis

menyarankan digalangnya kerjasama lintas sektoral dengan kader

kesehatan, TomafToga dan LSM agar turnt serta dalam pencarian kasus

Tuberkulosa, turnt serta menjadi PMO, dan mengadakan pos pengambilan

obat yang berlokasi lebih dekat secara kongkret.

http://www.maranatha.edu

	page 59
	Titles
	5.1. Kesimpulan 
	5.2. Saran 
	· Untuk mengatasi masalah masih kurang memuaskannya pengetahuan, . 
	46 


	9110090-2.pdf
	page 1
	Titles
	47 




	Master Index: 
	Back to TOC: 
	Help: 
	UK Maranatha Logo: 


