
81 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa arti dan makna pengalaman 

ibu merawat anak dengan tuberkulosis paru di Kecamatan Babakan Ciparay 

Kota Bandung teridentifikasi dalam 5 tema, sebagai berikut: 

1. Kesedihan yang mendalam selama merawat anak dengan TB paru 

tergambarkan dalam tiga sub tema yaitu kesedihan saat anak sakit TB 

paru, kesedihan saat anak minum obat TB paru, dan kesedihan saat 

anak diguncingkan. 

2. Harga diri rendah karena stigma masyarakat tergambarkan dari dua sub 

tema yaitu harga diri rendah dan reaksi negatif dari masyarakat. 

3. Kepasrahan ibu saat anak sakit TB paru tergambarkan dari sub tema 

menerima. Menerima teridentifikasi dari developing meaning pasrah. 

Pasrah yang dinyatakan oleh ibu yaitu pasrah terhadap nasib yang 

dialami hingga pasrah harus menjalani pengobatan. 

4. Mencari kekuatan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan teridentifikasi 

dari developing meaning berdoa. ibu melakukan berdoa kepada Tuhan 

memohon kesembuhan anaknya. 

5. Sikap baik pelayanaan kesehatan teridentifikasi dari developing meaning 

semangat, dan ramah. Partisipan menyatakan bahwa pelayanan 

kesehatan memberi semangat kepada partisipan untuk terus menjalani 
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pengobatan anak hingga sembuh, selain itu sikap pelayanan kesehatan 

ramah pada saat memberikan penjelasan setiap konsul. 

 

B. Saran 

1. Ilmu Keperawatan Anak 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang upaya orang tua 

meningkatkan perawatan anak dengan tuberkulosis dengan pendekatan 

kualitatif untuk mendukung pemberian pelayanan keperawatan yang 

berdasarkan fakta. 

 

2. Pelayanan Keperawatan Anak 

a. Perlu adanya pengembangan instrument pengkajian aspek psikologis 

pada orang tua yang anaknya sedang menjalani pengobatan 

tuberkulosis paru. Selain itu, perlu adanya metode self help group 

untuk meningkatkan kepercayaan diri, menurunkan kekhawatiran dan 

membantu mereka. 

b. Perlu adanya peningkatan kompetensi perawat anak dalam teknik 

mengkaji untuk menggali masalah pada orang tua dan anak yang 

sedang menjalani pengobatan tuberkulosis paru. 

c. Perlu adanya teknik wawancara yang dilakukan oleh perawat anak 

untuk melakukan metode indepth interview kepada orang tua dalam 

menggali masalah yang dihadapai selama pengobatan tuberkulosis 

paru pada anak dan aspek psikologis orang tua dan anak agar lebih 

tergali secara mendalam. 


