
ABSTRAK 

 

 
  Dusun Gowah merupakan salah satu dusun yang berada di wilayah Desa 

Kedung Sumber Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik dengan jumlah 
jamban sehat  hanya sebesar 29 %, dan prevalensi diare  sebesar 5,30 % pada tahun 
2011. Perilaku stop buang air besar sembarangan (Stop BABS) dan cuci tangan 
pakai sabun (CTPS) dapat menurunkan kejadian diare. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengevaluasi pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) khususnya pilar 1 yaitu tidak buang air besar sembarangan (Stop BABS) 
dan pilar 2 yaitu mencuci tangan pakai sabun (CTPS) di Dusun Gowah Desa 
Kedung Sumber Kecamatan Balong Panggang Kabupaten Gresik. 

  Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian evaluatif terhadap   
program STBM dengan pendekatan sistem. Jumlah responden adalah total populasi 
sebanyak 85 rumah tangga dan 5 fasilitator. Teknik pengolahan data dengan 
melakukan observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner.  

 Hasil penelitian yang meliputi petugas fasilitator yang berjumlah 5 orang, 
hanya 20 % yang mengetahui adanya kebijakan pelaksanaan program STBM,    
semua fasilitator pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Gresik, advokasi dilaksanakan kepada Camat Balong 
Panggang dan Kepala Desa Kedung Sumber, rencana kegiatan disusun oleh 
fasilitator bersama masyarakat, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh fasilitator 
dengan melibatkan masyarakat, jumlah sarana jamban sehat meningkat dari 38,3 % 
menjadi  90,0 %, sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) meningkat dari 18,3 % 
menjadi 98,3 %, akses rumah tangga terhadap sarana jamban sehat dan sarana cuci 
tangan pakai sabun (CTPS) sudah mencapai 100 %. Perilaku higiene buang air besar 
yang sudah mencapai 100 % adalah kebiasaan selalu buang air besar di jamban, 
sedangkan prevalensi diare pada saat penelitian adalah sebesar 1,06 %. 

Kesimpulan dari penelitian ini  adalah pelaksanaan kegiatan STBM pilar 1 dan 
2 dapat dilaksanakan dengan baik oleh warga Dusun Gowah Kabupaten Gresik 
melalui kerjasama dengan fasilitator. Saran agar warga Dusun Gowah Kabupaten 
Gresik dapat  menindaklanjuti dengan melaksanakan pilar 3, 4, 5 dari STBM. 

 
 
 

Kata kunci : Evaluasi, STBM, Stop BABS dan CTPS   
 

 
 

 

 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI EVALUASI PROGRAM SANITASI ... JUSI RITA HANDAJANI



 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI EVALUASI PROGRAM SANITASI ... JUSI RITA HANDAJANI




