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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

1. Dari Hasil pengambilan data sample yang di ambil di wlayah puskesmas 

Sekardangan ada 43,6 % rumah tangga yang rumahnya tidak memenuhi 

syarat rumah sehat. 

2. Rumah tangga yang tidak ber-Perilaku Hidup bersih dan Sehat ada 47,9 % 

rumah tangga dari seluruh sampel 

3. Keluarga yang salah satu anggota keluarga yang sakit tuberkulosis 1 (satu) 

tahun terakhir ada 18,81% rumah tangga dari seluruh sampel 

4. Ada pengaruh rumah sehat terhadap penularan dan terjangkitnya penyakit 

TBC yaitu Tingkat kekuatan hubungan antara variabel rumah sehat dengan 

kejadian TBC adalah sebesar 0,424, artinya semakin tinggi rumah sehat 

maka semakin rendah kejadian TBC pada rumah tangga 

5. Ada pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat terhadap penularan dan 

terjangkitnya penyakit TBC di tunjukkan nilai koefisien β pada variabel 

PHBS  adalah sebesar 0,310 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel rumah sehat merupakan variabel yang signifikan dan paling 

berpengaruh terhadap variabel kejadian TBC 

B. Saran  

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan 

khususnya dalam hal penelitan yang bisa di gunakan dalam pemberantasan 

dan pengendalian penyakit tubekulosis.  

2. Bagi Pasien dan rumah tangga  

Penelitian ini diharapkan dijadikan masukan bagi para pasien dan rumah 

tangga agar selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

dalam kehidupan keseharian dan dalam membangun rumah menerapkan 

syarat rumah sehat sehingga bisa terhindar dari penyakit menular terutama 

TBC paru.  
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3. Bagi institusi 

Memberikan informasi dan masukan bahwa dalam pengedailian TBC tidah 

bisa dilakukan satu program saja tapi harus beritegrasi dan kerjasama 

dengan program lain yang berkaitan terutama dengan kesehatan 

lingkungan dan promosi kesehatan. 

4. Bagi Profesi 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi profesi untuk 

mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyaraka . 

b. Diharapkan dapat memberikan penyuluhan tentang pentingnya PHBS 

dan penerapan rumah sehat di masyarakat. 

c. Diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi sarjana Kesehtan 

Masyarakat dalam mengabdikan diri pada masyarakat.  

  


