




ABSTRAK 

DIAH NIDYA DILO.  Gambaran Sanitasi Pada Sekolah Dasar di Desa Salongo 

Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi 

Utara. Skripsi Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olah Raga dan 

Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Lintje Boekoesoe, Dra., 

M.Kes,  Pembimbing II Ekawaty Prasetya, S.Si, M.Kes. 

Sekolah dan lingkungan sekolah yang sehat sangat kondusif untuk berperilaku 

sehat bagi anak-anak. Untuk membiasakan hidup bersih dan sehat di lingkungan 

sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penyediaan sarana 

sanitasi lingkungan khususnya lingkungan sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi sarana sanitasi 

dasar pada Sekolah Dasar di Desa Salongo Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Desain penelitian adalah 

deskriptif observasional untuk menggambarkan atau mengidentifikasi fasilitas-

fasilitas sarana sanitasi dasar di sekolah dasar yang terdiri dari sarana air bersih 

(SAB), Jamban Sehat, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Saluran Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di Sekolah Dasar Negeri 1, 2 

dan 3 Desa Salongo. Sumber data primer didapatkan dari lembar observasi.  

Hasil Penelitian: Sarana air bersih (SAB) di SDN 1 termasuk pada kategori 

kurang, sementara itu, di SDN 2 dan 3 termasuk pada kategori baik. Sarana tempat 

pembuangan sampah (TPS) di SDN 1 dan 3 termasuk pada kategori baik sementara 

itu di SDN 2 termasuk pada kategori cukup. Sarana jamban sehat di SDN 1 termasuk 

pada kategori kurang, sementara itu di SDN 2 dan 3 termasuk pada kategori baik. 

Sarana saluran pembuangan air limbah (SPAL) di SDN 1 termasuk pada kategori 

kurang, sementara itu di SDN 2 dan 3 termasuk pada kategori baik, Sarana cuci 

tangan pakai sabun (CTPS) di SDN 1 dan 2 termasuk pada kategori cukup, sementara 

itu di SDN 3 termasuk pada kategori baik. 

Saran: Kiranya pihak sekolah dapat memperbaiki sarana sanitasi dasar di 

sekolah sehingga dapat memenuhi standar kesehatan sehingga tidak menjadi sumber 

penyakit bagi siswa dan guru. 
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