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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hubungan pengetahuan dan 

sikap tenaga kesehatan dengan pencapaian target cakupan penemuan kasus TB anak 

di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Depok, maka didapatkan hasil simpulan, 

antara lain: 

a. Sebagian besar tenaga kesehatan memiliki tingkat pengetahuan yang 

baik. 

b. Sebagian besar tenaga kesehatan memiliki sikap yang baik dalam 

melaksanakan program TB. 

c. Sebagian besar tenaga kesehatan dengan pencapaian penemuan TB anak 

≤15%. 

d. Ada hubungan antara pengetahuan tenaga kesehatan dengan pencapaian 

target cakupan penemuan kasus TB anak. 

e. Ada hubungan antara sikap tenaga kesehatan dengan pencapaian target 

cakupan penemuan kasus TB anak. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Depok 

 Dinas Kesehatan Kota Depok diharapkan meningkatkan kegiatan 

pembinaan atau pelatihan bagi petugas yang melaksanakan program TB paru, 

meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih sesuai dengan kebutuhan 

program TB paru, mengevaluasi petugas setelah diberikan pelatihan serta 

memaksimalkan penggerakan kader.  

 

V.2.2 Bagi Kepala Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Puskesmas Kota Depok 

a. Diharapkan kepala puskesmas untuk mengupayakan pelaksanaan 

pelatihan atau orientasi kepada petugas program TB ke Dinas Kesehatan 

serta melakukan evaluasi bagi petugas melalui supervisi.
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b. Diharapkan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuanya 

mengenai TB dengan mengakses informasi-informasi mengenai TB 

terutama TB anak. 

c. Diharapkan lebih meningkatkan promosi program TB paru di 

masyarakat, sehingga peran serta masyarakat menjadi semakin aktif, 

dalam membantu memutuskan rantai penularan TB paru terutama dari 

dewasa ke anak.  

d. Memaksimalkan kerjasama dengan kader kesehatan, jika perlu dibentuk 

kader khusus untuk TB, sehingga tugas menjadi lebih spesifik dalam 

membantu pengendalian kasus TB, serta memaksimalkan kerjasama 

dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penanggulangan TB 

paru. 

 

V.2.3 Bagi Peneliti 

a. Bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor lainnya seperti tugas 

rangkap, motivasi, banyaknya pelatihan, stress kerja, penjaringan 

suspek yang dilakukan tenaga kesehatan yang mungkin mempengaruhi 

kegiatan pencapaian target cakupan penemuan TB anak. 

b. Penelitian berikutnya dapat menggunakan metode lainnya seperti 

penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang dialami oleh 

tenaga kesehatan selama melakukan tugas di program TB paru melalui 

observasi. 

 

V.2.4 Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat diharapkan dapat semakin aktif untuk ikut serta dalam 

kegiatan program penanggulangan TB, dengan segera melakukan 

pelaporan kepada puskesmas atau melalui kader jika ditemukannya 

suspek TB di masyarakat. 

b. Masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mengenai TB paru, 

sehingga dapat membekali diri untuk segera menerapkan perilaku sehat 

demi mencegah terjadinya penularan ke keluarga yang kontak terutama 

anak. 



61 

 

 
 

V.2.5 Bagi FK UPNVJ 

 Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dapat dijadikan 

sebagai informasi dan pengetahuan tambahan mengenai pentingnya pengetahuan 

dan sikap yang baik dalam melaksanakan program penanggulangan TB terutama 

pada TB anak. 

 

 

 


