BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Hasil penilaian sanitasi lingkungan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar
Islam Ukhuwah Al-Amanah Sidoharjo mendapatkan total skor sebesar
4.395 (75,77%) termasuk dalam kategori Laik Sehat, sedangkan di
Sekolah Dasar Negeri V Sidoharjo mendapatkan total skor sebesar
2.250 (38,79%) termasuk dalam kategori Tidak Laik Sehat.
2. Distribusi frekuensi peran serta warga sekolah dalam penerapan
pemeliharaan sarana sanitasi sekolah dari 45 responden di Sekolah
Dasar IU Al-Amanah Sidoharjo, sebanyak 71,11% ikut berperan dan
28,89% responden yang tidak berperan, sedangkan dari 45 responden
di Sekolah Dasar Negeri V Sidoharjo, sebanyak 84,44% ikut berperan
dan 15,56% responden yang tidak berperan.
3. Sekolah Dasar Islam Ukhuwah Al-Amanah (Sekolah Dasar Swasta)
memenuhi syarat kesehatan lingkungan sekolah daripada Sekolah
Dasar Negeri 5 Sidoharjo (Sekolah Dasar Negeri).
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, makan peneliti
mengemukakan saran sebagai berikut :
1.

Sekolah Dasar Islam Ukhuwah Al-Amanah Sidoharjo
a. Perlu adanya peningkatan pemeliharaan sanitasi pada setiap
indikator agar mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan
syarat kesehatan lingkungan sekolah.
b. Di depan setiap kelas perlu adanya pemberian tempat cuci tangan
(wastafel) dan kelengkapan yang harus ada di sarana cuci tangan
tersebut.
c. Membangun TPS baru mengingat masih ada lahan yang kosong
dan memungkinkan untuk dibangun TPS. Selain itu menutup pintu
samping kantin agar nyaman saat makan dan beraktifitas di kantin.
d. Memberikan sanksi kepada warga sekolah yang tidak turut
berperan dalam penerapan pemeliharaan sarana sanitasi sekolah.
e. Perlu dilakukan adanya peningkatan kualitas sarana dan fasilitas
sanitasi seperti, penambahan satu lagi tempat sampah di setiap
ruang agar dapat dilakukan pemilahan sampah baik organik dan
anorganik.

2.

Sekolah Dasar Negeri V Sidoharjo
a. Perlu adanya peningkatan pemeliharaan sanitasi pada setiap
indikator agar mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan
syarat kesehatan lingkungan sekolah.
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b. Penambahan sabun di sarana cuci tangan depan kelas.
c. Menutup pintu samping kantin agar TPS nya tidak terlihat atau
membuat TPS baru yang berjarak minimal 10 meter dari
kantin/ruang makan, mengingat masih ada lahan yang cukup untuk
membangun TPS baru.
d. Membuat peraturan dan sanksi untuk warga sekolah yang tidak
berperan dalam penerapan pemeliharaan sarana sanitasi sekolah.
e. Perlu dilakukan adanya peningkatan kualitas sarana dan fasilitas
sanitasi seperti, penambahan satu lagi tempat sampah di setiap
ruang agar dapat dilakukan pemilahan sampah baik organik dan
anorganik, penambahan 1 toilet, perbaikan dapur dan pembenahan
ruang perpustakaan agar terlihat lebih rapi.

