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BAB 7 

PENUTUP  

7.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada responden drop out dan tidak 

drop out Tuberkulosis di Puskesmas kota Malang, maka peneliti menyimpulkan 

beberapa yaitu: 

1. Persepsi keparahan penyakit kelompok drop out diperoleh 15 orang 

(18,28%) mempunyai persepsi keparahan penyakit baik, dan 3 orang 

(3,65%) mempunyai persepsi keparahan penyakit buruk. Sedangkan 

kelompok tidak drop out diketahui 64 orang (96,32%) mempunyai persepsi 

keparahan penyakit baik. 

2. Hasil penelitian Hubungan persepsi keparahan penyakit dengan 

menggunakan uji analisis Chi square (95%) didapatkan hasil p value = 0,001 

(<0,05) artinya terdapat hubungan antara persepsi keparahan penyakit 

dengan kejadian drop out pada penderita Tuberkulosis di Kota Malang. 

3. Hasil penelitian Hubungan persepsi keparahan penyakit dengan 

menggunakan uji analisis Chi square (95%) terdapat perbedaan antara 

persepsi keparahan penyakit pada kelompok drop out dan tidak drop out 

pada penderita Tuberkulosis di Kota Malang. Dimana pada kelompok 

(responden) yang mempunyai persepsi keparahan penyakit buruk lebih 

berisiko untuk drop out dibandingkan dengan responden yang mempunyai 

persepsi keparahan penyakit baik  
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7.2 Saran  

7.2.1 Bagi Profesi Keperawatan 

Melihat adanya perbedaan persepsi keparahan penyakit pada penderita 

yang drop out dan tidak drop out Tuberkulosis, maka perawat sebagai edukator 

perlu menekankan pentingnya menjalani pengobatan secara teratur, terutama 

pada penderita drop out Tuberkulosis. Hal tersebut meliputi pemahaman tentang 

penyakit tuberkulosis dan lamanya pengobatan yang berkaitan dengan dampak 

yang akan terjadi pada individu ketika tidak melakukan pengobatan secara 

teratur. Ketika penderita mengetahui dampak putus obat, maka diharapkan 

penderita akan lebih mengerti bagaimana harus bersikap, yaitu menjalani 

pengobatan secara teratur hingga waktu yang ditentukan. Perawat dapat 

memberikan motivasi kepada penderita Tuberkulosis baik yang mengalami drop 

out ataupun yang tidak drop out supaya penderita Tuberkulosis semangat untuk 

menjalani pengobatan 

7.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya mengenai variabel yang sama diharapkan dapat 

meneliti lebih spesifik mengenai sumber informasi yang didapatkan oleh 

responden. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi keparahan 

penyakit pada penderita tuberkulosis dapat dilakukan kontrol dengan seksama 

sehingga tidak mempengaruhi secara signifikan pada hasil penelitian 

selanjutnya.  

 


