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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian dengan judul pengaruh teknik batuk efektif terhadap kualitas pengeluaran 

sputum untuk penemuan MTB pada pasien TB Paru sebelum dan sesudah dilakukan 

teknik batuk efektif di Ruang Rajawali 6B RSUP Dr.Kariadi didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kualitas pengeluaran sputum pada pasien TB Paru sebelum dilakukan teknik batuk 

efektif di Ruang Rajawali 6B RSUP Dr.Kariadi dilihat dari jumlah sputum yang 

dikeluarkan adalah berada pada kategorik tidak baik sebanyak 20 responden (66,7%) 

2. Kualitas pengeluaran sputum pada pasien TB Paru sesudah dilakukan teknik batuk 

efektif di Ruang Rajawali 6B RSUP Dr.Kariadi dilihat dari jumlah sputum yang 

dikeluarkan adalah berada pada kategorik baik sebanyak 26 responden (86,7%). 

3. Ada pengaruh pengaruh teknik batuk efektif terhadap kualitas pengeluaran sputum 

untuk penemuan MTB pada pasien TB Paru sebelum dan sesudah dilakukan teknik 

batuk efektif di Ruang Rajawali 6B RSUP Dr.Kariadi dengan nilai p value  0,001 

(<0,05) 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan simpulan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan saran 

untuk kemanfaatan dan penyempurnaan penelitian ini, yakni : 

1. Bagi profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tehnik 

penanganan dalam pengeluaran sputum dengan melakukan teknik batuk efektif dan 

penemuan MTB. 

2. Bagi Institusi Penelitian RSUP Dr.Kariadi Semarang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu/wawasan mengenai 

penanganan pengeluaran sputum yang baik dengan melakukan batuk efektif dan 

penemuan MTB sehingga dapat diaplikasikan di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

3. Bagi Institusi pendidikan 
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Mahasiswa dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk peneliti 

selanjutnya dengan modifikasi yang lebih dari penelitian sebelumnya yakni dapat 

mengontrol responden pada pagi hari, sehingga hasil dari penelitian ini bisa lebih baik. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian sejenis namun ditempat yang berbeda. 

4. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan peneliti terkhusus dalam pengeluaran sputum untuk 

menemukan MTB pada pasien TB paru dengan melakukan batuk efektif. 

5. Bagi pasien TB paru 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi klien TB paru agar dapat 

mengeluarkan sputumnya dengan baik sehingga mudah dalam pemeriksaan serta 

mempermudah dalam penemuan MTB. 

6. Bagi masyarakat 

Dapat menambah wawasan masyarakat dalam pengaplikasian batuk efektif untuk 

pengeluaran sputum secara baik dan untum menemukan MTB pada klien TB paru. 
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