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ABSTRAK 

 

KEBERLANJUTAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS  

MASYARAKAT (STBM) PILAR SATU PADA PEMBUAT, PELAKSANA, 

DAN PENERIMA PROGRAM DENGAN PENDEKATAN  

MODIFIKASI ECOLOGICAL MODEL DI KABUPATEN SITUBONDO 

 
Program STBM pilar satu yang dilaksankan di Kabupaten Situbondo selama 

hampir 10 tahun masih belum maksimal dengan hasil yang masih jauh dari target RPJMN 

tahun 2019 yaitu 100% bebas BABS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis keberlanjutan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pilar 

satu pada pembuat, pelaksana, dan penerima program dengan pendekatan modifikasi 

Ecological Model di Kabupaten Situbondo.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan metode evaluatif 

melalui pendekatan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Rancang bangun 

penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Penelitian dilakukan di Kabupaten 

Situbondo. Informan penelitian diambil secara purposive sampling sebanyak 27 orang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kebijakan program yang meliputi 

komponen situasi dalam program STBM pilar satu di Kabupaten Situbondo termasuk 

dalam kategori baik begitu pula dengan komponen pertimbangan prioritas. Input program 

STBM pilar satu yang terdiri dari sumber daya pada pembuat program termasuk dalam 

kategori baik sedangkan sumber daya pada pelaksana program termasuk dalam kategori 

cukup. Faktor interpersonal dan intrapersonal pada penerima program STBM pilar satu 

diketahi bahwa masih terdapat 2 Kecamatan yang termasuk dalam kategori kurang yaitu 

di Kecamatan Kendit dan Mlandingan. Output program pada tingkat pembuat, pelaksana, 

serta penerima program STBM pilar satu termasuk dalam kategori cukup. Outcome 

program pada penerima program di Kecamatan Mlandingan termasuk dalam kategori 

kurang. Di Kecamatan Kendit dan Suboh termasuk dalam kategori cukup. Outcome pada 

pelaksana program termasuk dalam kategori cukup di Kecamatan Kendit, Mangaran, dan 

Suboh, sedangkan di Kecamatan Mlandingan termasuk dalam kategori kurang.   

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah keberlanjutan program STBM pilar satu 

pada pembuat program termasuk dalam kategori berlanjut sedangkan pada pelaksana dan 

penerima program termasuk dalam kategori kurang berlanjut. 
 
Kata kunci: Keberlanjutan program, STBM, ODF, Ecological Model 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS KEBERLANJUTAN PROGRAM SANITASI ... GLOBILA NURIKA


	1 COVER
	2 PRASYARAT GELAR
	3 PENGESAHAN 
	4 PERSETUJUAN  
	5 ORISINALITAS
	6 KATA PENGANTAR 
	7 SUMMARY 
	8 RINGKASAN 
	9 ABSTRACT 
	10 ABSTRAK 
	11 DAFTAR ISI 
	12 DAFTAR TABEL 
	13 DAFTAR GAMBAR 
	14 DAFTAR LAMPIRAN 
	15 DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN, DAN ISTILAH 
	16 BAB 1 
	17 BAB 2 
	18 BAB 3 
	19 BAB 4 
	20 BAB 5 
	21 BAB 6 
	22 BAB 7 
	23 DAFTAR PUSTAKA 
	24 LAMPIRAN



