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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan dan pesatnya kemajuan teknologi di berbagai

bidang telah dan akan terus menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif

pada lingkungan, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang

pada akhirnya akan berakibat pada penurunan kualitas atau degradasi lingkungan.

Kegiatan pembangunan terjadi pada berbagai sektor industri, pertanian, perikanan,

peternakan, perkebunan, pariwisata, kesehatan, pertambangan, perumahan,

perdagangan dan transportasi. Kegiatan-kegiatan tersebut diperkirakan akan dan

telah mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan pembangunan

apabila tidak memperhatikan kualitas lingkungan tentunya akan mengakibatkan

terganggunya keseimbangan ekosistem dan terjadinya degradasi lingkungan

seperti tanah longsor, erosi, sedimentasi, penggundulan hutan, peningkatan lahan

kritis, pencemaran tanah, air dan udara, abrasi pantai, instrusi air asin, serta

penurunan debit air permukaan dan air tanah.

Kondisi yang terjadi sekarang terhadap lingkungan sungguh menyedihkan.

Manusia yang seharusnya memelihara, menjaga, serta melestarikan lingkungan

malah semakin membuat tekanan yang luar biasa terhadap lingkungan. Eksploitasi

besar-besaran terhadap SDA, pertumbuhan penduduk yang meningkat,

perkembangan teknologi, ekonomi dan aktivitas sosial tanpa memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan telah menyebabkan kemerosotan

lingkungan dan pencemaran. Terkait masalah-masalah lingkungan yang makin

hari makin bertambah banyak dan beragam tersebut, sangat diperlukan adanya

suatu pengelolaan agar lingkungan yang ada yang sudah mengalami penurunan

kualitas tersebut tidak menjadi semakin parah namun terjadi pemulihan yang lebih

baik. Salah satu institusi yang bisa dijadikan salah satu penggerak demi

menjadikan lingkungan yang lestasi adalah institusi pendidikan.

Institusi pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga tingkat perguruan

tinggi sangat diharapkan untuk turut serta memberikan sumbangsih dan

peranannya di dalam mewujudkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan
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lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui

program Adiwiyata menjadi pendorong bagi sekolah-sekolah yang ada di

Indonesia untuk turut serta mengambil bagian dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan. Diharapkan bahwa menurunnya kuantitas dan kualitas

sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang diyakini akibat adanya peningkatan

kebutuhan masyarakat yang dapat menimbulkan perilaku masyarakat yang

ekploitatif terhadap pemenuhan kebutuhan SDA, dapat diatasi atau setidaknya

dapat dikurangi.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada

tahun 2006 mencanangkan Program ADIWIYATA sebagai tindak lanjut dari

MoU pada tanggal 3 Juni 2005 antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan

Menteri Pendidikan Nasional. Program Adiwiyata sendiri baru mulai tahun 2006

ini dilaksanakan dan dikhususkan untuk Pulau Jawa, karena Kementerian

Lingkungan Hidup masih mencari model untuk kriterianya. Tetapi sejak tahun

2007 program ini kemudian dilaksanakan menyeluruh ke tiap provinsi yang ada di

Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

a. Apakah yang dimaksud adiwiyata ?

b. Bagaimana contoh implementasi sekolah dengan basis adiwiyata ?

c. Bagaimana keadaan sanitasi lingkungan di SMA 5 Surabaya

sebagai    sekolah adiwiyata ?

d. Apakah sanitasi lingkungan di SMA 5 Surabaya sudah sesuai

dengan instrument ?

1.3 Tujuan

a. Mengetahui dan memahami pengertian dari adiwiyata

b. Mengetahui model atau contoh sekolah dengan basis adiwiyata

c. Mengetahui keadaan sanitasi lingkungan di SMA 5 Surabaya

sebagai sekolah adiwiyata

d. Memahami kesesuaian sanitasi lingkungan di SMA 5 Surabaya

dengan instrument
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1.4 Manfaat

Bagi pihak sekolah :

a. Mengetahui bagaimana penilaian sanitasi lingkungan sekolah

b. Mengetahui kesesuaian antara keadaan sanitasi lingkungan dengan

instrument yang ada

c. Mendapat saran perihal sanitasi lingkungan

Bagi mahasiswa :

a. Memahami cara pembuatan instrument sanitasi lingkungan

b. Mengetahui cara-cara penilaian sanitasi lingkungan di sekolah

c. Memperoleh pembelajaran dari hasil pengamatan ini
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program Adiwiyata

Kata ADIWIYATA berasal dari 2 (dua) Kata “ADI” dan “WIYATA”.

Adi memiliki makna: besar, agung, baik, ideal dan

sempurna. Wiyata memiliki makna: tempat dimana seorang mendapat ilmu

pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Jika secara

keseluruhan ADIWIYATA mempunyai pengertian atau makna: tempat yang

baik dan ideal dimana dapat diperoleh secara ilmu pengetahuan dan berbagai

norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya

kesejahteraan hidup kita menuju keada cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementrian Lingkungan

Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran

warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini

diharapakan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju

lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Tujuan Program Adiwiyata adalah : menciptakan kondisi yang baik bagi

sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah,

sehingga dikemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut

bertanggungjawab dalam upaya penyelamatan lingkungan bagi sekolah dasar

dan menengah di Indonesia. Program Adiwiyata harus berdasarkan norma-

norma Kebersamaan, Keterbukaan, Kejujuran, Keadilan, dan Kelestarian

Fungsi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Prinsi Program Adiwiyata

adalah:

a. Partisipataif: Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah

yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi sesuai tanggung Jawab.

b. Berkelanjutan: Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan

terus menerus secara komprehensif.

Keuntungan yang di peroleh sekolah mengikuti program Adiwiyata:
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a. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional

sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya .

b. Meningkatkan penghematan sumber daya dan energi

c. Meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan

kondusif bagi semua warga sekolah.

d. Menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga sekolah

e. Meningkatkan upaya menghindari berbagai resiko dampak

lingkungan negatif dimasa yang akan datang.

f. Menjadi tepat pemebelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai

pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar.

g. Mendapatkan program Adiwiyata.

Untuk menjadikan sekolah yang Peduli dan berbudaya Lingkungan maka

diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakan

kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai

dengan prinsip dasar program Adiwiyata yaitu partisipatif dan berkelanjutan.

Pengembangan kebijakan sekolah yang diperlukan untuk meujutkan Sekolah

Peduli Berbudaya Lingkungan tersebut adalah:

a. Visi dan Misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan

b. Kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran pendidikan

lingkungan hidup

c. Kebijakan peningkatan SDM (tenaga pendidikan dan non pendidikan)

dibidang pendidikan lingkungan hidup.

d. Kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya alam

e. Kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah

yang bersih dan sehat.

f. Kebijakan sekolah untuk mengalokasikan dan penggunaan dana bagi

kegiatan yang terkait dengan masalah lingkungan hidup.

2.2 SMA Negeri 5 Surabaya

Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Surabaya, yang juga dikenal dengan

nama Smalabaya, adalah sebuah Sekolah Menengah

Atas Negeri favorit di Surabaya. SMA Negeri 5 Surabaya dikenal sebagai
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salah satu sekolah yang mendapat persentase tertinggi dalam

penerimaan SNM-PTN. SMA Negeri 5 Surabaya menyandang Rintisan

Sekolah Bertaraf Internasional dan menjadi salah satu

Sekolah Adiwiyata diSurabaya.

Filosofi dari SMAN 5 Surabaya adalah “ Tuhan Yang Maha Esa telah

menganugerahkan kepada setiap Manusia jenis Kemampuan, Bakat dan

Minatnya masing-masing. Kewajiban Kita semua untuk mengembangkannya.”

Visi “Berkembangnya manusia unggul berwawasan luas dan mampu bersaing

di era baru.” Sedangkan Misi dari SMAN 5 Surabaya adalah

a. Mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

b. Meningkatkan pembelajaran yang menghasilkan sumber daya

manusia yang unggul, baik pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

c. Mengembangkan dasar dan program belajar menuju belajar mandiri

yang penuh kesadaran, bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan.

d. Mengembangkan Life skill melalui kegiatan intrakurikuler maupun

ekstrakurikuler.

e. Memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan, Teknologi dan seni budaya untuk

warga sekolah.

Akreditasi:

a. Nilai Akreditasi: 98.30

b. Peringkat Akreditasi: A

c. Tanggal Penetapan: 28 November 2008

Daftar Kepala sekolah:

Periode Nama

1957 - 1966 Ibnu Darmawan

1966 - 1978 Soepeno

1978 - 1983 Aris Moenandar

1983 - 1989 Soehartojo
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1989 - 1992 Achmad Rohadi

Januari - Juni 1992 Soeparto (PLH)

1992 - 1997 I.K. Trioka Adnjana.

1997 - Juli 2002 H. Abdul Mukti

Juli - Oktober 2002 Abdul Latif (PLH)

Oktober 2002 - 2007 Drs. H. Wahid Abdul Rachman, M.Si

2007 - Maret 2012 Drs. Suhariono, M.M.

Maret 2012 - sekarang Hj. Sri Widiati, S.Pd, M.M.

Fasilitas sekolah:

a. 31 Ruang Kelas

b. Aula

c. Ruang Kepala Sekolah

d. Ruang Wakil Kepala Sekolah

e. Ruang Tata Usaha

f. Ruang Guru

g. Ruang BP

h. Ruang BK

i. Ruang Serbaguna

j. Ruang Sekretariat

1) Ruang Sekretariat OSIS dan MPK

2) Ruang Sekretariat Pecinta Alam

3) Ruang Sekretariat SS Kerohanian Islam

4) Ruang Sekretariat Greenish

5) Ruang Sekretariat Pararela

k. Lapangan Olahraga

1) lapangan voli

2) lapangan basket

3) lapangan futsal

l. Galeri Seni
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m. Laboratorium

1) Laboratorium Fisika

2) Laboratorium Kimia

3) Laboratorium Biologi

4) Laboratorium Bahasa

5) Laboratorium Komputer

n. Perpustakaan

o. Masjid An-Nur

p. UKS

q. Smalane's Cafe

r. Kamar Mandi

s. Sentral Audio-Visual

t. Ruang TRRC (Teachers Research and Reference Center)

u. Koperasi Siswa

v. Dapur

w. Pendopo besar

x. Pendopo karawitan

y. Studio band

z. Bank sekolah
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Kegiatan

a. Lembar Observasi

Lembar observasi yang digunakan dalam pengamatan sanitasi SMAN 5

Surabaya ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Republik

Indonesia No. 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Lingkungan Sekolah. Lembar observasi ini menilai

tentang sanitasi sekolah beserta seluruh bagian-bagian sekolah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data pengamatan yang sulit

dilakukan dengan pengamatan saja. Narasumber atau responden dari

wawancara ini adalah warga SMAN 5 Surabaya (guru, siswa dan

tukang kebun). Wawancara ini membantu melengkapi hasil

pengamatan, yaitu mengenai:

1) Jumlah siswa SMA 5 Surabaya

2) Keadaan  atau lingkungan dari SMA 5 Surabaya

3) Perilaku dan siswa SMA 5 Surabaya

4) Ada atau tidaknya binatang penular penyakit

5) Kondisi pekarangan dari SMA 5 Surabaya

Dari kedua metode kegiatan tersebut maka dapat diketahui bahwa jenis

data yang digunakan merupakan jenis data primer yang didapat langsung dari

observasi dan wawancara.

3.2 Sasaran

Observasi dilakukan di lingkungan SMA Negeri 5 Surabaya yang terletak

di jalan Kusumabangsa no. 21, Surabaya

3.3 Sampel

Dalam kegiatan penilaian ini akan dilakukan pengambilan sampel terhadap

titik-titik observasi (fasilitas sekolah) yang berjumlah lebih dari satu, misalnya
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ruang kelas, laboratorium dan toilet. Untuk fasilitas yang lain akan dilakukan

full pengamatan.

3.4 Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan observasi yang dilakukan antara lain:

a. Permohonan surat ke Departemen Kesling : 15 November 2012

b. Permohonan surat ke Bakesbangpol & Linmas Surabaya : 19

November 2012

c. Permohonan surat ke Dinas Pendidikan : 21 November 2012

d. Pelaksanaan observasi : 26 November 2012 (mulai jam 02.00 – 04.30)

3.5 Instrumen penilaian

Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar checklist observasi.

Lembar observasi dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia

No. 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Lingkungan Sekolah. Adapun langkah-langkah untuk membuat instrumen

tersebut adalah:

a. Menelaah pedoman Kepmen No. 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Lingkungan Sekolah.

b. Membuat instrumen berdasarkan komponen-komponen di peraturan

tersebut.

c. Membuat pembobotan tiap komponen. Adapun bobot (dalam %)

ditentukan berdasarkan prioritas yang disepakati tim penilai. Dalam

instrumen yang telah kami buat terdapat 17 komponen. Adapun

komponen dan pembootanya terlampir.

d. Membuat kriteria penilaian. Adapun kriteria yang telah kami buat

antara lain:

Sangat baik : nilai > 8

Baik : nilai 7-7,9

Cukup : nilai 6-6,9

Buruk : nilai 5 -5,9

Sangat buruk : nilai < 5
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1) Penilaian dirumuskan dengan cara:

Nilai = Skor x Bobot

Dimana:

Skor: tertera pada setiap pilihan jawaban

Bobot: Presentase yang ditetapkan peneliti

2) Untuk melakukan penilaian, observer memberi angka pada kolom skor

sesuai dengan yang tertera pada setiap pilihan jawaban dan sesuai

dengan keadaan lingkungan SMA Negeri 5 Surabaya.

3) Setelah penilaian selesai, selanjutnya dilakukan penghitungan nilai.

4) Untuk membantu dan memperkuat hasil pengamatan observer juga

melakukan wawancara dengan guru, siswa dan tukang kebun.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan yakni :

a. Membuat lembar checklist instrumen berdasarkan referensi yang ada

(dalam hal ini Keputusan Menteri Republik Indonesia No.

1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Lingkungan Sekolah)

b. Melakukan pengamatan pada objek observasi, yaitu SMA Negeri 5

Surabaya.

c. Pembagian komponen untuk penilaian di lingkungan sekolah.

d. Setiap anggota kelompok (dalam hal ini observer) melakukan

pengamatan sesuai komponen.

e. Tiap-tiap observer mengamati kondisi lingkungan berdaraskan

komponen yang diamati dengan melakukan pengukuran dengan alat

(hanya menggunakan meteran) dan mendokumentasikan gambar

dengan kamera digital.

f. Hasil observasi yang telah dituliskan dalam lembar observasi

kemudian dikalkulasi dengan cara mengalikan skor sesuai pengamatan

dengan bobot per komponen. Kemudian hasil pengalian tiap komponen

(17 komponen) dijumlah. Maka akan didapat nilai akhir dari penilaian

instrumen.
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g. Hasil kalkulasi dan analisis kemudian disusun dalam sebuah laporan

hasil observasi dan dipresentasikan.
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BAB 4

HASIL PENGAMATAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi

SMA Negeri 5 Surabaya adalah salah satu Sekolah Menengan Atas Negeri

Adiwiyata di kota Surabaya. Sekolah ini beralamatkan di jalan Kusumabangsa

21, Surabaya. Surabaya terletak di Jawa Timur, Indonesia. SMA Negeri 5

Surabaya memiliki sebuah perpustakaan, masjid, labolatorium IPA,

labolatorium bahasa, ruang internet,ruang komputer, aula yang besar, dua

kelas bahasa Jerman, kantin, koperasi siswa, dan ruang pameran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber (pada Wakasek

Kesiswaan) dapat diketahui jumlah siswa di sekolah tersebut yaitu 904

siswa/siswi. Setiap kelas rata-rata terdiri dari 29 siswa/siswi. SMA Negeri 5

Surabaya terdapat 31 kelas. Kelas X terdiri dari X kelas (X-1 sampai X-9 dan

kelas Akselerasi). Kelas XI terdiri dari XI IPA 1 sampai XI IPA 9 plus kelas

Akselerasi dan satu kelas XI IPS. Sedangkan kelas XII terdiri dari XII IPA 1

sampai denagn XII IPA 9 dan satu kelas XII IPS. SMA Negeri 5 Surabaya

memiliki 105 orang guru (74 orang guru) beserta karyawan.

4.2 Gambaran Umum Aktivitas

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu siswa, aktivitas utama di

SMA Negeri 5 Surabaya adalah kegiatan belajar mengajar. Pada hari Senin

hingga Kamis kegiatan belajar mengajar berlangsung mulai pukul 06.30

hingga 15.00, sedangkan pada hari Jum’at kegiatan belajar mengajar berakhir

pada pukul 11.25. Pada umumnya, siswa SMA Negeri 5 Surabaya berangkat

ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, tetapi ada juga siswa yang

mengendarai mobil atau dijemput. Mereka juga memiliki akstivitas-aktivitas

setelah jam pelajaran sekolah berakhir. Contohnya pergi kursus,

ekstrakurikuler, atau mengikuti kelas intensiv bahasa Jerman. Ada juga

pelajaran bahasa asing lain yang diajarkan di sekolah ini, yaitu bahasa Jepang,

bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Selain itu ada juga pelajaran untuk
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semua agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Pada hari Sabtu,

kegiatan di SMA Negeri 5 Surabaya adalah kegiatan Ekstrakulikuler seperti

basket, voli, dance, paduan suara, taekwondo, dll.

4.3 Lokasi SMA Negeri 5 Surabaya

Pada komponen ini, bobot yang diberikan adalah 5 %. Berdasarkan

peraturan, lokasi sekolah harus tidak terletak didaerah rawan bencana (dalam

hal ini kami memilih daerah rawan bencana banjir), tidak terletak pada bekas

tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan tidak terletak dibekas lokasi

pertambangan. Dari ketiga hal tersebut SMA Negeri 5 Surabaya sudah

memenuhi.

4.4 Konstruksi bangunan

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 8 %.  Adapun

subkomponen adalah sebagai berikut:

a. Atap

berdasarkan peraturan atap harus kuat, tidak bocor dan tidak memungkinkan

terjadinya genangan air. Adapun hasil pengamatan menunjukan hasil yang

sesuai dengan peraturan.

b. Langit-langit

berdasarkan peraturah langit-langit harus kuat, mudah dibersihkan dan

ketinggian lebih dari 3 meter dari lantai. Adapun hasil pengamatan kami

adalah langit-langit kuat terbuat dari semen (lantai 1) dan ada yang terbuat

dari asbes, kondisinya bersih (tidak ada sarang laba-laba atau kotoran yang

lain, langit-langit mudah untuk dibersihkan  dan ketinggian sekitar 4 meter.

Dengan demikian langit-langit memenuhi kriteria.

c. Dinding

Berdasarkan peraturan, dinding bangunan harus bersih, kedap air dan

berwarna terang. Adapun hasil pengamatan kami menunjukan hal yang

sama. Dinding bangunan SMA Negeri 5 Surabaya berwarna putih salju,

kedap air (dibuktikan dengan tidak adanya rembesan air didinding) dan

kondisi dinding yang bersih.
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d. Lantai

Berdasarkan peraturan, lantai harus rata, mudah dibersihkan, berwarna

terang dan pertemuan antara lantai dan dindingnya lengkung. Hasil

pengamatan kami menunjukan kriteria tersebut memenuhi hanya saja

pertemuan antar lantai dan dindingnya tidak lengkung sehingga kami

memberi skor 1 dari range nilai 0-2.

e. Tangga

Berdasarkan peraturan, tangga terdapat pegangan tangan, lebar tangga >150

cm, lebar anak tangga >30 cm dan tingginya <20 cm. Berdasarkan

pengamatan dan pengukuran yang telah dilakukan lebar tangga adalah 120

cm, lebar anak tangga 35 cm dan tinggi anak tangga 17 cm dan tangga

terdapat pegangan. Dari hasil tersebut kami memberi skor 2 dari range 0-2

meskipun ada satu kriteria yang masih tidak memenuhi (lebar tangga).

f. Pintu

Adapun berdasarkan peraturan pintu terdiri dari dua pintu dengan arah buka

keluar. Berdasarkan hasil pengamatan SMA Negeri 5 Surabaya memenuhi

kriteria pintu.

g. Jendela dengan fungsi sirkulasi udara dan cahaya

Berdasarkan peraturan, jendela harus ada dan berfungsi sebagai sirkulasi

udara dan pencahayaan. Adapun hasil pengamatan sama dengan kriteria

peraturan, dalam hal ini memenuhi.

h. Pembuangan air hujan dengan menggunakan sistim terpisah atau gabungan

Berdasarkan peraturan, pembuangan air hujan dengan menggunakan sistim

terpisah atau gabungan dan diresapkan ketanah atau keluar (sungai

terdekat/drainase kota). Hasil pengamatan kami pembuangan air hujan di

SMA negeri 5 Surabaya menggunakan sistim terpisah. Pembuangan air

hujan ada sendiri dan tidak tergabung dengan pembuangan air limbah lain.

Air hujan disalurkan melaluhi got dan disalurkan lagi keluar sekolah

melaluhi drainase kota. Jadi, pembuangan air hujan memenuhi syarat.

4.5 Ruang Bangunan
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Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 10 %.  Adapun

subkomponen adalah sebagai berikut:

a. Ruang Kelas

Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1429 tahun 2006 tentang

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, ruang kelas harus memiliki

Kepadatan > 1,75 m2/murid, ketinggian lantai dari papan tulis 40 cm dari

lantai sekitarnya, jarak papan tulis dengan meja paling depan > 2,5 m dan

dengan meja paling belakang < 9m. Berdasarkan pengamatan yang kami

lakukan, ruang kelas di SMAN 5 Surabaya memiliki luas 8 x 7 m2 dengan

jumlah siswa 30 orang, sehingga kepadatan > 1,75 m2/murid, ketinggian

lantai dari papan tulis < 40 cm dari lantai sekitarnya, jarak papan tulis

dengan meja paling depan > 2,5 m dan dengan meja paling belakang < 9m.

Sehingga, kami memberikan skor 1.

Selain itu, ruang kelas harus memiliki 1 tempat cuci tangan  yang

digunakan untuk 2 kelas. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan,

ruang kelas di SMAN 5 Surabaya memiliki tempat cuci tangan, berfungsi,

dan digunakan untuk 2 kelas. Sehingga, kami memberikan skor 2.

b. Ruang BK

Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1429 tahun 2006 tentang

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, sekolah harus memiliki

ruang BK yang terpisah dari ruang lainnya. Berdasarkan pengamatan yang

kami lakukan, SMAN 5 Surabaya memiliki ruang BK yang terpisah dari

ruang lainnya.

c. Ruang UKS

Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1429 tahun 2006 tentang

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, sekolah harus memiliki

ruang UKS yang di dalamnya terdapat tempat cuci tangan, dan memiliki luas

>27 m2. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, SMAN 5 Surabaya

memiliki ruang UKS yang di dalamnya terdapat tempat cuci tangan,

berfungsi, dan memiliki luas 6 x 5 m2 yang artinya >27 m2. Sehingga kami

memberikan skor 2.

d. Ruang Laboratorium
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Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1429 tahun 2006 tentang penyelenggaraan

kesehatan lingkungan sekolah, Laboratorium sekolah harus memiliki tempat

cuci peralatan, dilengkapi lemari asam dan pancuran air, kepadatan < 4

m2/murid. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, Laboratorium

SMAN 5 Surabaya memiliki tempat cuci peralatan, berfungsi baik,

dilengkapi lemari  asam dan pancuran air, kepadatan < 4 m2/murid dengan

rincian memiliki luas 8 x 8 m2 dan jumlah siswa 30 orang. Sehingga kami

memberikan skor 2.

e. Kantin

Berdasarkan Kepmenkes RI No. 1429 tahun 2006 tentang

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, Kantin sekolah harus

memiliki tempat cuci peralatan, tempat cuci tangan, tempat penyimpanan

peralatan dan bahan makanan, serta jarak kantin dengan TPS > 20 m.

Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, kantin SMAN 5 Surabaya

memiliki tempat cuci peralatan, tempat cuci tangan, tempat penyimpanan

peralatan dan bahan makanan, serta jarak kantin dengan TPS > 20 m.

Sehingga, kami memberikan skor 2.

4.6 Kualitas Udara Ruang

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 7 %. Berdasarkan

Kepmenkes RI No. 1429 tahun 2006 tentang penyelenggaraan kesehatan

lingkungan sekolah, Ruang sekolah tidak boleh berbau, dan termasuk pada

kawasan bebas rokok. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, SMAN 5

Surabaya tidak berbau, dan termasuk pada kawasan bebas rokok. sehingga,

kami memberikan skor 2.

4.7 Kebisingan

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 3 %. Tingkat

kebisingan yang ada di lingkungan SMAN 5 surabaya ini termasuk ke dalam

kategori tidak bising.  Di lingkungan SMAN 5 Surabaya ini memang

suasananya cukup tenang dan kondusif untuk proses belajar mengajar.

Meskipun SMAN 5 Surabaya ini terletak dekat dengan jalan raya yang
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menimbulkan kebisingan dari kendaraan bermotor yang melintas, namun di

dalam lingkungan sekolah sama sekali tidak terdapat kebisingan yang berarti.

Baik yang diakibatkan oleh kebisingan dari kendaraan bermotor yang melintas

di jalan raya depan sekolah, atau dari dalam lingkungan sekolah itu sendiri.

Disaat jam masuk kelas suasananya sangat tenang karena semua sedang

melakukuan kegiatan belajar mengajar. Saat jam istirahat sekolah tentu saja

suasananya lebih ramai, namun kebisingan yang terjadi masih dalam kategori

wajar dan tidak sampai mengganggu pendengaran.

4.8 Pencahayaan

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 3 %. Tingkat

pencahayaan dietiap ruang diukur tingkat gelap atau terangnya dengan

menutup pintu dan jendela pada siang hari, apakah penerangannya termasuk

dalam kategori gelap atau terang. Ruangan di lingkungan SMAN 5 Surabaya

ini termasuk ke dalam kategori terang. Karena disaat pintu dan jendela

ruangan ditutup, ruang kelas maupun ruangan yang lain masih cukup terang

dan bisa digunakan untuk membaca atau menulis. Namun hal ini berbeda saat

terjadi hujan atau suasana mendung, saat keadaan tersebut pencahayaannya

kurang sehingga membutuhkan lampu tambahan.

Pencahayaan di ruang kelas sekolah ini terang karena terdapat ventilasi

yang besar sehingga cahaya matahari dari luar yang masuk cukup banyak

sehingga mampu menerangi ruangan pada siang hari tanpa menggunakan

bantuan lampu.

4.9 Ventilasi

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 3 %. Ruangan-

ruangan di sekolah ini terdapat ventilasi yang cukup baik. Baik ventiasi alami

maupun ventilasi mekanis. Ventilasi alami yang berupa lubang udara dan

vetilasi mekanis yang berupa pintu dan jendela ini ada di setiap ruangan. Di

ruangan kelas tempat belajar mengajar ventilasi alami tersedia dan berukuran

relatif besar, sehingga udara bisa keluar masuk dengan lancar, bahkan cahaya

matahari dari luar juga bisa masuk. Ventilasi mekanis yeng berupa pintu dan
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jendela juga bisa berfungsi dengan baik. Sehingga tidak mengganggu kegiatan

yang ada.

4.10 Fasilitas sanitasi Sekolah

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 12 %. Dalam

fasilitas sanitasi sekolah ini meliputi air bersih, keberadaan toilet, sarana

pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah.

a. Ketersediaan air bersih di SMAN 5 surabaya ini memenuhi standar

kebutuhan. Dimana kebutuhan air bersih adalah 15 liter/orang/hari. Di

sekolah ini kebutuhan air bersih tersedia karena dari hasil wawancara

tidak ditemukan responden yang menyatakan kekurangan air. Dan di

dalam kamar mandi selalu tersedia air yang cukup setiap harinya.

Kualitas air yang ada telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam

Kepmenkes No. 416 tahun 1990. Jarak sumber air (sumur atau

tandon) dengan sumber pencemaran sperti sarana pembuangan

limbah, septic tank, TPA, dll lebih dari 10m. Hal ini sesuai dengan

peraturan Kepmenkes RI No. 1429 tahun 2006.

b. Keberadaan toilet terpisah dari ruang kelas, ruang UKS, ruang guru,

perpustakaan, dan ruang BK. Toilet di sekolah ini juga dibedakan

antara toilet untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jumlah toilet untuk

siswasebanyak 8 buah, toilet siswi 8 buah, toilet karyawan, guru, dan

kepala sekolah ada 6 buah dimana 3 buah untuk laki-laki dan 3 buah

untuk perempuan.

Dalam Kepmenkes No. 1429 disebutkan bahwa proporsi jumlah WC

adalah 1 WC untuk 40 siswa, dan 1 WC untuk 25 siswi. Di

lingkungan sekolah ini kebutuhan jumlah WC untuk siswa sudah

memenuhi syarat. Dimana jumlah siswa ada 287 sehingga jumlah WC

yang ada sudah memenuhi kebutuhan sesuai peraturan. Sedangkan

jumlah siswi ada 614 sehingga kebutuhan toiletnya tidak memenuhi

standar. Dengan jumlah siswi sebanyak itu seharusnya memerlukan

toilet sebanyak 24 buah, namun ketersediaannya di sekolah hanya 8

buah. Keadaan toilet terlihat bersih karena rutin dibersihan setiap hari
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oleh petugas kebersihan. Namun terlihat ada genangan air di lantai

toilet. Setiap toilet terdapat sarana ventilasi yang langsung

berhubungan dengan udara luar. Sehingga pertukaran udara

berlangsung dengan baik. dalam bak penamungan air di toilet

ditemukan beberapa jentik nyamuk. Hal ini karena pembersihaan bak

penampungan air tidak dilakukan setip hari sehingga bisa menjadi

tempat perkembangbiakan jentik nyamuk.

c. Sarana pembuangan air limbah

1) Sarana pembuangan air limbah yang berupa saluran terpisah dari

saluran pembuangan air hujan. Dan saluran air limbah ini kedap

air karena terbuat dari semen namun tidak tertutup karena bagian

atasnya dibiarkan terbuka.

2) Fasilitas sanitasi sekolah yang ada di SMA 5 Surabaya terdapat

keberadaan SPAL  yang tidak mencemari lingkungan, saluran

pembuangan air limbah yang selalu mengalir dengan lancer, air

limbah dibuang melalui tanki septic, dan kemudian diresapkan

kedalam air mengalir dengan lancar, pembuangan air limbah dari

(laboratorium, dapur, dan WC) yang harus memenuhi syarat

kesehatan kedap air, tertutup dan di beri bak control pada jarak

tertentu sudah mengalir dengan lancar. Fasilitas-fasilitas yang di

sebutkan tersebut sudah memenuhi kriteria yang sudah di tentukan

pada KEPMENKES NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006.

Yang menentukan bahwa pada setiap fasilitas dari sanitasi sekolah

tersebut haruslah terdapat pembuangan yang tepat dan haruslah

mengalir dengan lancer.

d. Sarana Pembuangan Sampah

Fasilitas sanitasi sekolah yang ada pada sekolah SMA 5 Surabaya yaitu

pada sarana pembuangan sampah sudah memenuhi kategori yang sudah

ada di KEPMENKES NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006. Karena

sudah tersedianya tempat sampah yang di lengkapi dengan penutup,

tempat pengumpulan tempat sampah semtara TPS dari semua ruangan
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yang sudah tersedia dan jarak peletakan tempat sampah sementara yang

berjatak minimal 10 m dari ruang kelas yang ada.

4.11 Sarana Olah Raga dan Sarana Ibadah

Sekolah SMA 5 Surabaya ini sudah terdapat keberadaan tempat olah raga

yang bersih dan sudah adanya tempat ibadah yang bersih. Dari sarana yang

ada di SMA 5 Surabaya tersebut sudah sesuai standart dalam kategori

KEPMENKES NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006 yang di haruskan

adanya sarana akses untuk olah raga dan akses untuk beribadah yang harus

sesuai standart.

4.12 Halaman

Halaman yang ada di SMA 5 Surabaya ini sudah sesuai standart yang ada

di KEPMENKES NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006, yaitu adanya

pembatas yang jelas pada lahan sekolah yang di lengkapi dengan pagar yang

kuat sehingga aman dari bahaya dari luar sekolah, keadaan halaman pada

sekolah yang ada di SMA 5 Surabaya yang selalu bersih, tidak becek jika

terjadi hujan, namun terdapat 1 kategori yang tidak sesuai pedoman

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah yaitu adanya tempat

perkembang biakan serangga yaitu nyamuk yang ada di di sudut-sudut

sekolah tersebut contohnya pada kolong-kolong tempat duduk siswa dan

pada kolong tempat ruang tunggu yang ada di SMA 5 tersebut.

Pada halaman sekitar sekolah SMA 5 Surabaya ini juga tersedia tempat

parker yang luas yang di pakai untuk murid dan guru yang cukup memadai,

tedapat juga tempat upacara yang cukup untuk di gunakan seluruh siswa

untuk di gunakan pada saat upacara, terdapat lahan apoteh hidup, dan juga

tersedia saluran air hujan yang di salurkan ke aliran umum atau tanah yang

sudah sesuai dengan kategori KEPMENKES NOMOR

1429/MENKES/SK/XII/2006.

4.13 Bebas Jentik Nyamuk dan Nyamuk
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Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 5 %.  Adapun

subkomponen adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan sekolah bebas jentik nyamuk

Lingkungan sekolah ini terbagi atas 3 bagian, antara lain :

1. Halaman sekolah

2. Saluran pembuangan air limbah

3. Saluran air hujan

Pada lingkungan ini terlihat bersih dan asri, akan tetapi pada beberapa

titik yang terlihat sebagai tempat perindukan jentik nyamuk.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

1429/MENKES/SK/XII/2006 disebutkan bahwasanya lingkungan

sekolah  harus bebas jentik nyamuk, akan tetapi berbeda dengan yang

terlihat pada saat observasi. hasil dari observasi di SMAN 5 Surabaya

adalah pada halaman sekolah masih terdapat tempat yang menjadi

perindukan jentik nyamuk. Selain itu terlihat pada saluran pembuangan

limbah juga menjadi tempat perindukan nyamuk. Perlu diketahui bahwa

limbah yang dimaksud disini adalah limbah domestic yang berasal dari

dapur, kantin maupun sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh siswa-

siswi SMAN 5 Surabaya.

Sedangkan untuk pembuangan limbah yang berasal dari kamar mandi/

toilet langsung dibuang di septic tank. Hal ini memungkinkan bahwa

tidak adanya jentik nyamuk, dikarenakan tempat septic tank serta

salurannya berada didalam tanah. Ketika musim hujan, saluran yang

menjadi penampung air hujan ini menjadi satu dengan saluran

pembuangan limbah domestic (air bekas dapur, kantin dan sisa-sisa

makanan). Kondisi saluran ini terbuat dari semen yang berada didekat

halaman sekolah yang hijau dan asri, selain itu terdapat air mancur kecil

yang menambah daya tarik halaman tersebut. Akan tetapi, kondisi aliran

air yang tidak berjalan serta air yang cukup terbilang bening dan

banyaknya pohon-pohon di halaman tersebut, menjadikan tempat

tersebut sebagai perindukan jentik nyamuk. Berdasarkan hasil observasi
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tersebut, lingkungan dari SMAN 5 Surabaya ini terbilang belum

memenuhi criteria sekolah bebas jentik nyamuk.

b. Keberadaan nyamuk

Temapt-tepat yang menjadi bahan observasi adalah :

1. Ruang kelas

2. Taman/ kebun

3. Ruang guru

4. Tempat ibadah

Pada ruang kelas ini terlihat terang, sehingga ketika orang yang

berlalu lalang di ruang kelas ini tidak menyangka bahwasanya di

ruangan ini menjadi tempat perindukan nyamuk. Berdasarkan Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

1429/MENKES/SK/XII/2006 mengenai ruang kelas adalah di setiap

ruangan pada siang hari , harus terlihat terang untuk menghindari

ruangan sebagai tempat peristirahatan nyamuk. Akan tetapi pada hasil

observasi diketahui walaupun pada siang hari ruangan kelas ini terlihat

terang, masih tetap dijumpai nyamuk didalamnya. Terlebih lagi pada

taman/ kebun dari SMAN 5 Surabaya ini juga terlihat banyaknya

nyamuk yang ada. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya pohon yang

ada di taman ini sehingga banyak nyamuk yag besembunyi atau

mempunyai tempat perindukan di pohon-pohon tersebut.

Selain itu ruang lain yang menjadi focus observasi adalah tempat

ibadah. Pada tempat ini juga terdapat nyamuk meskipun frekuensinya

lebih sedikit jika dibandingkan dengan taman/ kebun. Berdasarkan hasil

observasi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tempat-tempat yang

tediri dari ruang kelas, taman/ kebun, serta ruang guru masih belum

memenuhi karena masih terdapat nyamuk di tempat-tempat tersebut.

Akan tetapi berbeda dengan ketiga tempat tersebut, ruang guru di SMAN

5 Surabaya ini terbilang bebas dari nyamuk. Dikarenakan ruangan ini

difasilitasi dengan AC yang menjaga kelembaban ruangan. Sehingga

untuk ruangan guru dapat dikategorikan memenuhi karena tidak adanya

nyamuk di berada di ruangan tersebut.
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4.14 Pemeliharaan Ruang Bangunan

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 4 %.  Adapun

subkomponen ada pemeliharaan ini dibagi menjadi 4 :

1. Frekuensi pembersihan ruang dan halaman sekolah lebih dari 1x/

hari dan kurang dari 1x/ hari

2. Pelaksanaan pembersihan debu menggunakan kain pel

3. Penggunaaan larutan disinfektan untuk membersihkan lantai

4. Pembaharuan cat dinding bila cat pudar

Pada SMAN 5 Surabaya, pembersihan ruang dan halaman sekolahnya

dilakukan lebih dari 1x/ harinya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 yang

menyebutkan bahwa pembersihan ruang dan halaman sekolah

harusdilakukan minimal sehari satu kali. Selain itu untuk pembersihan debu

pada sekolah ini tidak menggunakan kain pel dan juga menggunakanlarutan

disinfektan juga untuk membersihkan laintainya. Terlihat kondisi dari lantai

pada saat observasi adalah bersih dan tidak licin. Dari hasil observasi ini

dapat disimpulkan bahwa untuk pemeliharaan ruang dan halaman serta

pembersihan debu lantai menggunakan disinfektan sudah memenuhi.

Berbeda dengan pengkondisian lantai, pembaharuan cat dinding bila cat

pudar tidak dilakukan. Kemungkinan pembaharua cat ini kan dilakukan

ketika akan mengikuti lomba sekolah mengenai lingkungan. Sehingga untuk

pengkondisian dinding ini terbilang belum memenuhi syarat yand di

tentukan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

1429/MENKES/SK/XII/2006 yaitu dinding bangunan harus dicat ulang

apabila sudah kotor atau catnya sudah pudar.

4.15 Pencahayaan

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 3 %. Pada

pencahayaan, hal yang diobservasi adalah intensitas pencahayaan untuk

ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan cukup dan merata (dengan

lampu). Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
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nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 mengenai pencahayaan adalah terutama

untuk ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan harus mempunyai

intensitas yang cukup dan merata sesuai dengan fungsinya.  Selain itu juga

harus dilengkapi dengan penerangan buatan ntuk antisipasi cuaca mendung

dan penggunaan di malam hari. Jika disesuaikan dengan hasil observasi di

lapangan, SMAN 5 Surabaya terbilang memenuhi karena pada setiap ruangan

dilengkapi penerangan buatan yaitu lampu. Selain itu pada siang haripun

ruangan kelas terlihat terang.

4.16 Ventilasi

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 4 %.Pada

ventilasi, hal yang di observasi adalah :

1. Ventilasi silang yang cukup udara segar

2. Keberadaan jendela yang dapat dibuka dan ditutup pada ruangan ber-

AC

3. Perawatan filter AC

Pada ventilasi ini, ketiga criteria tersebut sudah terbilang memenuhi,

karena hal tersebut memang dilakukan pada SMAN 5 Surabaya. Untuk

keberadaan jendela pada ruangan ber-AC, yaitu tepatnya diruang. Pada

ruangan tersebut memang terdapat jendela yang masih berfungsi. Sehingga

penggunaannya masih tetap bisa dipakai, baik dibuka maupun ditutup.

Sedangkan untuk perawatan filter AC dicuci lebih dari 3 bulan sekali

sehingga sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 yang menyebutkan

filter AC harus dicuci secara periodic minimal 3 bulan sekali.

4.17 Fasilitas Sanitasi Umum

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 12 %.  Adapun

subkomponen adalah sebagai berikut:

a. Toilet

Toilet pada SMAN 5 Surabaya terlihat bersih serta tidak berbau. Pada

lantainya juga tidak terasa licin. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri
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Kesehatan Republik Indonesia nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006

bahwa toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau.

Sehingga untuk penilaian toilet ini dapat dikatakan memenuhi.

Keberadaan selogan atau peringatan tentang kebersihan tersedia disana.

Frekuensi pengurasan bak penampungan air adalah sebanyak lebih dari

1x per minggu. Disana juga menggunakan disinfektan untuk

membersihkan toilet  dan tersedia sabun untuk cuci tangan.

b. Sarana Pembuangan air limbah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan tukang kebun SMA

Negeri 5 Surabaya diketahui frekuensi pembersihan pada pembuangan air

limbah dilakukan sebanyak lebih dari 1x per minggu, hal ini memenuhi

syarat berdasarkan peraturan. Saluran pembuangan air limbah tidak

menjadi sarang perindukan nyamuk.

c. Sarana pembuangan sampah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan tukang kebun SMA

Negeri 5 Surabaya diketahui frekuensi pengumpulan sampah ke TPS

dilakukan sebanyak 2 hari sekali, hal ini tidak memenuhi syarat di

peraturan. Adapun frekuensi pembuangan sampah yang sudah

dikumpulkan dilakukan sebanyak 2 hari sekali, hal ini memenuhi kriteria.

Sekolah tersebut tidak menggunakan alternatif lain pembuangan sampah

selain ke TPA (dikubur atau dibakar).

4.18 Kantin

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 7 %. Dari

penilaian kantin/warung sekolah ini ada beberapa hal yang kami observasi

melihat dari pedoman KEMENKES RI Nomor

1429/MENKES/SK/XII/2006 yaitu tentang Keadaan Makanan yang Dijual,

Tempat Penyimpanan Makanan, Tempat Penyiapan atau Pengolahan

Makanan, serta Tentang sanitasi Peralatan yang digunakan.

a. Tempat Penyimpanan Makanan

Makanan yang dijual di kantin SMAN 5 Surabaya ini dari segi kemasan

sudah memenuhi syarat karena makanan yang dijual sudah dikemas
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dengan baik dan sesuai dengan peraturan dimana seharusnya jajanan yang

dijual harus dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup (terlindung dari

alat atau binatang lain dan debu). Untuk makanan dalam kemasan yang

dijual tidak ada yang melampaui tanggal kadarluarsa. Selalu diperbarui,

tanpa menunggu tanggal kadarluarsa habis, bahkan jika ada makanan

yang sekitar 2-3 bulan hampir mendekati tanggal kadarluarsa maka

makanan tersebut ditarik dari peredaran penjualan. Kantin SMAN 5

Surabaya tidak hanya menjual makanan dalam kemasan (snack)

melainkan ada makanan basah disajikan dengan keadaan tertutup, namun

dalam pengambilan tidak menggunakan alat (capit), melainkan dengan

tangan dimana tidak bisa diketahui apakah tangan tersebut steril atau

tidak.

b. Tempat Penyimpanan Makanan

Untuk tempat penyimpanan dari makanan-makanan yang dijual di kantin

tersebut sudah ditempatkan di tempat yang sebisa mungkin terlindung

dari debu. Sedangkan untuk makanan yang disajikan atau dijual yaitu

tidak mengandung bahan-bahan berbahaya bagi tubuh. Untuk keberadaan

serangga/hewan pada lingkungan kantin SMAN 5 Surabaya ini terdapat

serangga seperti semut namun sedikit, tidak sampai menganggu siswa

yang membeli makanan di kantin.

c. Tempat Penyiapan Makanan

Tempat penyiapan atau pengoalahan makanan di kantin ini tergolong

bersih, dengan pembuangan sampah yang sesuai peraturan dan tidak

dibiarkan kotor, karena saat menyiapkan untuk makanan yang akan

disajikan tempat harus bersih dan setelah memasak makanan pun harus

dibersihkan dengan segera. Dengan dapur yang bersih dan lingkungan

kantin bersih maka siswa akan merasa nyaman, tidak was was dalam

membeli dan mengonsumsi makanan dari kantin tersebut.

d. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan makanan diharuskan dalam

keadaan steril. Maka dari itu perawatan dari peralatan sendiri dilakukan

dengan baik seperti dicuci dengan air bersih yang mengalir, disini para
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penjual mencuci peralatan seperti gelas, sendok, dll dengan air kran yang

dibiarkan mengalir sehinggatidak bisa digunakan berulang. Pada saat

mencuci menggunakan sabun cuci untuk peralatan memasak agar kotoran

bisa hilang dan bersih tidak menempel pada peralatan tersebut. Untuk

penyimpanan peralatan tersebut ditempatkan ditempat yang bersih, bebas

dari pencemaran debu, karena diharapkan tidak menyajikan makanan

yang tidak bersih. Sedangkan peralatan yang ada digunakan sesuai

dengan fungsi yang seharusnya.

4.19 Bebas Asap Rokok

Pada komponen ini bobot yang diberikan adalah sebesar 5 %. Dari

peraturan pemerintah bahwa setiap sekolah diharuskan bebas dari asap

rokok, dan setelah diobservasi bahwa lingkungan SMAN 5 Surabaya bebas

dari asap rokok, karena adanya peraturan sekolah yang ditujukan kepada

guru, karyawan bahkan siswa untuk tidak merokok di lingkungan sekolah.

Maka untuk point kawasan bebas asap rokok, SMAN 5 Surabaya memenuhi

kriteria.
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementrian Lingkungan

Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran

warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini

diharapakan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju

lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Salah satu Sekolah Menengah Atas dengan program Adiwiyata adalah SMA

Negeri 5 Surabaya.

Pembuatan Instrumen dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Republik

Indonesia No. 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Lingkungan Sekolah. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan tim penilai

dengan acuan instrumen yang telah dibuat maka didapat:

a. SMA Negeri 5 Surabaya beralamatkan di jalan Kusumabangsa 21,

Surabaya. Surabaya terletak di Jawa Timur, Indonesia. Sekolah

tersebut memiliki 904 siswa/siswi dan 105 orang guru (74 orang

guru) beserta karyawan.

b. Dari segi lokasi dan konstruksi sekolah, mayoritas sudah

memenuhi dan bisa dikatakan sangat baik

c. Dari segi ruang bangunan, SMA Negeri 5 Surabaya telah mayoritas

memenuhi kriteria .

d. Dari segi kualitas udara ruang, kebisingan, pencahayaan dan

ventilasi, SMA Negeri 5 Surabaya telah memenuhi kriteria .

e. Dari segi halaman, SMA Negeri 5 Surabaya telah memenuhi

kriteria .
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f. Dari segi lingkungan sekolah, SMA Negeri 5 Surabaya memiliki

lingkungan yang bersih. Dari segi fasilitas sanitasi, SMA Negeri 5

Surabaya telah memenuhi syarat sanitasi berdasarkan peraturan.

g. Dari segi sarana pra sarana (tempat ibadah, sarana olah raga,

kantin, laboratorium, kelas, dll) mayoritas sudah memenuhi acuan

instrumen yang kami buat.

h. Dari segi kebebasan akan nyamuk dan jentik nyamuk, SMA Negeri

5 Surabaya masih banyak ditemukan banyak nyamuk lingkungan

sekolah seperti di ruang tunggu, kantin, lobi sekolah, kamar mandi,

dan beberapa tempat yang lain. Keberadaan jentik nyamuk pun

masih ditemukan di pot bunga dan kamar mandi.

Skor atau nilai yang dihasilkan dari proses penilaian adalah sebesar 8,08.

Berdasarkan kriteria maka SMA Negeri 5 Surabaya memiliki katagori sanitasi

yang sangat baik.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan untuk lebih meningkatkan sanitasi

SMAN 5 Surabaya adalah ;

a. Mengoptimalkan program pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk

misalnya dengan 3M plus dan pemeriksaan jentik nyamuk rutin, karena

masih banyak ditemui nyamuk di lingkungan sekolah.

b. Peningkatan perawatan beberapa fasilitas sekolah karena masih ditemukan

beberapa fasilitas yang rusak.

c. Tetap menjaga dan merawat sekolah, baik lingkungan, sanitasi dan sarana

prasarana.
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LAMPIRAN INSTRUMEN

No. Komponen Item yang Dinilai Kategori Skor Nilai

1. Lokasi

(Bobot= 5 %)

Tidak terletak pada daerah rawan

bencana banjir

Tidak terletak 2 2

Terletak dekat daerah rawan bencana

banjir dengan radius < 30 m
1

Terletak di daerah rawan bencana banjir 0

Tidak terletak di bekas tempat

pembuangan akhir (TPA) sampah

Tidak terletak, tidak bau sampah 2 2

Tidak terletak, masih bau sampah 1

Terletak 0

Tidak terletak di bekas lokasi

pertambangan

Tidak terletak 2 2

Terletak < 30 m 1

Terletak 0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,3

2. Konstruksi Bangunan

(Bobot= 8 %)

Atap Kuat, tidak bocor, kemiringan tidak

memungkinkan terjadinya genangan air
2

2

Kuat, tidak bocor, kemiringan

memungkinkan terjadinya genangan air
1

Tidak kuat, bocor, kemiringan 0
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memungkinkan terjadinya genangan air

Langit-langit Langit-langit kuat, mudah dibersihkan,

ketinggian > 3 meter dari permukaan

lantai

2

2

Tidak kuat, mudah di bersihkan,

ketinggian < 3 meter dari permukaan

lantai

1

Tidak kuat, sulit dibersihkan, ketinggian <

3 meter dari permukaan lantai
0

Dinding Dinding bersih, kedap air, berwarna

terang
2

2

Dinding bersih, tidak kedap air, berwarna

terang
1

Dinding kotor, tidak kedap air, berwarna

gelap
0

Lantai Lantai rata, mudah dibersihkan, berwarna

terang, pertemuan antar lantai dan

dindingnya lengkung 2

2

1

Lantai rata, mudah di bersihkan, berwarna 1
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terang, pertemuan antar lantai dan

dindingnya tidak lengkung

Lantai tidak rata, sulit di bersihkan,

berwarna gelap, pertemuan antar lantai

dan dindingnya tidak lengkung

0

Tangga Tangga ada pegangan tangan, lebar tangga

> 150 cm, lebar anak tangga > 30 cm dan

tingginya < 20 cm

2

2

Tangga tidak ada pegangan tangan, lebar

tangga > dari 150 cm, lebar anak tangga >

30 cm dan tingginya < 20 cm

1

Tangga tidak ada pegangan tangan, lebar

tangga < 150 cm, lebar anak tangga < 30

cm dan tingginya > 20 cm

0

Pintu Terdiri dari 2 pintu, arah buka ke luar 2 2

Terdiri dari 2 pintu, arah buka ke dalam 1

Tidak terdiri dari 2 pintu, arah buka ke

dalam
0

Jendela dengan fungsi sirkulasi Ada berfungsi, buka ke luar 2 2
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udara dan cahaya Ada, berfungsi, buka ke dalam 1

Ada, tidak berfungsi, buka ke dalam 0

Pembuangan air hujan dengan

menggunakan sistem terpisah atau

gabungan

Memenuhi dan kondisi pipa saluran baik 3 3

Memenuhi dan kondisi pipa saluran

kurang baik
2

Menggunakan saluran air hujan langsung

ke tanah (tanpa sistem terpisah atau

gabungan), kondisi saluran baik

1

Menggunakan saluran air hujan langsung

ke tanah (tanpa sistem terpisah atau

gabungan), kondisi saluran kurang baik

0

Jumlah skor x bobot dalam persen 1,28

3. Ruang Bangunan

(Bobot= 10 %)

Ruang kelas Kepadatan > 1,75 m2/murid, ketinggian

lantai dari papan tulis 40 cm dari lantai

sekitarnya, jarak papan tulis dengan meja

paling depan > 2,5 m dan dengan meja

paling belakang < 9m

2

1

Kepadatan > 1,75 m2/murid, ketinggian

lantai dari papan tulis < 40 cm dari lantai
1
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sekitarnya, jarak papan tulis dengan meja

paling depan > 2,5 m dan dengan meja

paling belakang < 9m

Kepadatan > 1,75 m2/murid, ketinggian

lantai dari papan tulis < 40 cm dari lantai

sekitarnya, jarak papan tulis dengan meja

paling depan < dari 2,5 m dan dengan

meja paling belakang > 9 m

0

Ruang kelas Ada tempat cuci tangan, berfungsi,

digunakan untuk 2 kelas
2

0

Ada tempat cuci tangan, tidak berfungsi,

digunakan untuk 2 kelas
1

Tidak ada tempat cuci tangan 0

Ruang BK Ada, terpisah dari ruang lainnya 2 2

Ada, bergabung dengan ruang lainnya 1

Tidak ada 0

Ruang UKS Ada tempat cuci tangan, berfungsi, luas

>27 m2 2
2

Ada tempat cuci tangan, tidak berfungsi, 1
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luas >27 m2

Tidak ada tempat cuci tangan, luas < 27

m2 0

Ruang laboratorium Ada tempat cuci peralatan, berfungsi baik,

dilengkapi lemari asam dan pancuran air,

kepadatan < 4 m2/murid

2

2

Ada tempat cuci peralatan, kurang

berfungsi, dilengkapi lemari asam dan

pancuran air, kepadatan > 4 m2/murid

1

Tidak ada tempat cuci peralatan, tidak

dilengkapi lemari asam dan pancuran air,

kepadatan > 4m2/murid

0

Kantin Tersedia tempat cuci peralatan dan

tersedia tempat cuci tangan, ada tempat

penyimpanan peralatan dan bahan

makanan, jarak kantin dengan TPS > 20 m

2

1

Tersedia tempat cuci peralatan dan tidak

tersedia tempat cuci tangan, ada tempat

penyimpanan peralatan dan bahan

1
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makanan (saji/non saji), jarak kantin

dengan TPS < 20 m

Tidak tersedia tempat cuci tangan dan

peralatan, tidak ada tempat penyimpanan

peralatan dan bahan makanan (saji/non

saji), jarak kantin dengan TPS < 20 m

0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,8

4. Kualitas Udara Ruang

(Bobot= 7 %)

Udara Ruang sekolah berbau tidak sedap,

sekolah tidak termasuk pada kawasan

bebas rokok

0

2

Ruang sekolah tidak tercium bau tidak

sedap, sekolah tidak termasuk pada

kawasan bebas rokok

1

Ruang sekolah tidak tercium bau tidak

sedap, sekolah termasuk pada kawasan

bebas rokok

2

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,14

5. Kebisingan

(bobot= 3 %)

Kebisingan di lingkungan sekolah Bising
0

1
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Tidak bising 1

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,03

6. Pencahayaan

(Bobot=  3 %)

Pencahayaan (jika pintu dan

jendela ditutup dan lampu

dimatikan)

Terang 1 1

Gelap
0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,03

7. Ventilasi

(Bobot=  3 %)

Ventilasi sebagai sirkulasi udara Ada, berfungsi 2 2

Ada, kurang berfungsi 1

Tidak berfungsi 0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,06

8. Fasilitas Sanitasi

Sekolah

(Bobot=  12 %)

A. Air bersih

1. Air bersih 15 liter/orang/hari Tersedia 1 1

Tidak tersedia 0

2. Kuaitas air bersih sesuai dengan

Kepmenkes No. 416 Tahun 1990

Memenuhi 1 1

Tidak memnuhi 0

3.  Jarak sumber air (sumur atau

tandon) dengan sumber

pencemaran (sarana pembuangan

air limbah, septic tank, TPA, dll)

> 10 m 1 1

< 10 m

0



40

B. Toilet

1. Letak tolet harus terpisah dari

ruang kelas,  ruang UKS, ruang

guru, perpustakaan, ruang BK

Terpisah 1 1

Tidak terpisah
0

2. Tersedianya toiet yang terpisah

antara laki-laki dan perempuan

Tersedia 1 1

Tidak tersedia 0

3. Proporsi jumlah WC adalah 1

WC untuk 40 siswa dan 1 WC

untuk 25 siswi

Memenuhi 2 1

Memenuhi salah satu saja 1

Tidak memenuhi 0

4. Keadaan toilet Bersih 1 1

Tidak bersih 0

5. Lantai toilet Ada genangan air 0 0

Tidak ada genangan air 1

6. Ventilasi dengan udara luar Langsung berhubungan 1 1

Tidak langsung berhubungan 0

7. Bak penampungan air Tidak ada jentik nyamuk 2 1

Ada jentik nyamuk, sedikit 1

Ada jentik nyamuk, banyak 0

C. Sarana Pembuangan Air
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Limbah

1. Saluran pembuangan air limbah

yang terpisah dengan saluran

pembuangan air hujan

Tersedia dan terpisah 2 2

Tersedia tidak terpisah 1

Tidak tersedia 0

2. Saluran pembuangan air limbah Kedap air dan tertutup 3 2

Kedap air tidak tertutup 2

Tidak kedap air dan tertutup 1

Tdak kedap air dan tidak tertutup 0

3. Keberadaan SPAL Mencemari lingkungan 0 1

Tidak mencemari lingkungan 1

4. Saluran pembuangan air limbah Mengalir dengan lancer 1 1

Tidak mengalir dengan lancer 0

5. Air limbah dibuang melalui

tangki septik dan kemudian

diresapkan kedalam air

Memenuhi 1 1

Tidak memenuhi
0

6. Pembuangan air limbah dari

laboratorium, dapur dan WC harus

memenuhi syarat kesehatan kedap

air, tertutup, dan diberi bak kontrol

Memenuhi 1 1

Tidak memenuhi

0
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pada jarak tertentu

D. Sarana Pembuangan Sampah

1. Tersedia tempat sampah yang

dilengkapi dengan tutup

Tersedia bertutup 2 2

Tersedia tidak tertutup 1

Tidak tersedia 0

2. Tempat pengumpulan sampah

sementara (TPS) dari semua

ruangan

Tersedia 1 1

Tidak tersedia
0

3. Jarak peletakan tempat

pembuangan sampah sementara

> 10 m 0 0

< 10 m 1

Jumlah skor x bobot dalam persen 2,4

9. Sarana Olahraga dan

Sarana Ibadah

(Bobot=  3 %)

A. Keberadaan tempat olahraga Tersedia, bersih 2 2

Tersedia, tidak bersih 1

Tidak tersedia 0

B. Keberadaan tempat ibadah Tersedia, bersih 2 2

Tersediah, tidak bersih 1

Tidak tersedia 0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,12

10. Halaman A. Lahan Sekolah
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(Bobot=  6 %) 1. Mempunyai batas yang jelas Tersedia 1 1

Tidak tersedia 0

2. Pagar kuat dan aman Tersedia 1 1

Tidak tersedia 0

B. Keadaan Halaman Sekolah

1. Kebersihan Bersih 1 1

Tidak bersih 0

2. Kebecekan (genangan air) Tidak becek 1 1

Becek 0

3. Menjadi tempat berkembang

biaknya serangga dan hewan

pengerat

Tidak 0 1

Ya
1

C. Tempat Parkir Kendaraan Tersedia 1 1

Tidak tersedia 0

D. Tempat Upacara Tersedia 1 1

Tidak tersedia 0

E. Lahan Apotek Hidup Tersedia 1 1

Tidak tersedia 0

F. Saluran Air Hujan yang Tersedia 1 1
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Disalurkan Ke Aliran Umum Atau

Tanah

Tidak tersedia
0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,54

11. Bebas Jentik Nyamuk

dan Nyamuk

(Bobot=  5 %)

A. Lingkungan Sekolah Bebas

Jentik Nyamuk

1. Halaman sekolah Ada 0 0

Tidak ada 1

2. Saluran pembuangan air limbah Ada 0 0

Tidak ada 1

3. Saluran air hujan Ada 0 0

Tidak ada 1

B. Keberadaan Nyamuk

1. Ruang kelas Ada 0 0

Tidak ada 1

2. Taman/kebun Ada 0 0

Tidak ada 1

3. Ruang guru Ada 0 1

Tidak ada 1

4. Tempat ibadah Ada 0 0
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Tidak ada 1

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,05

12. Pemeliharaan Ruang

Bangunan

(Bobot=  4 %)

A. Frekuensi pembersihan ruang

dan halaman sekolah

> 1x/hari 1 1

< 1x/hari 0

B. Pelaksanaan pembersihan debu

menggunakan kain pel

Ya 1 1

Tidak 0

C. Penggunaan larutan disinfektan

untuk membersihkan lantai

Ya 1 1

Tidak 0

D. Pembaharuan cat dinding bila

cat pudar

Dilakukan 1 0

Tidak dilakukan 0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,12

13. Pencahayaan

(Bobot= 3 %)

Intenitas pencahayaan untuk ruang

kelas, laboratorium dan

perpustakaan cukup dan merata

(dengan lampu)

Memenuhi 1 1

Tidak memenuhi 0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,03

14. Ventilasi

(Bobot= 4 %)

A. Ventilasi silang yang cukup

udara segar

Memenuhi 1 1

Tidak memenuhi 0



46

B. Keberadaan jendela yang dapat

dibuka dan ditutup pada ruangan

ber-AC

Tersedia, dapat dibuka dan ditutup 2 2

Tersedia, tidak dapat dibuka dan ditutup 1

Tidak tersedia 0

C. Perawatan filter AC Dicuci > 3 bulan sekali 2 1

Dicuci < 3 bulan sekali 1

Tidak dicuci 0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,16

15. Fasilitas Sanitasi umum

(Bobot=  12 %)

A. Toilet

1. Keadaan toilet Bersih dan tidak berbau 3 2

Bersih dan berbau 2

Kotor dan tidak berbau 1

Kotor dan berbau 0

2. Keberadaan slogan atau

peringatan tentang kebersihan

Tersedia 1 1

Tidak tersedia 0

3. Frekuensi pengurasan bak

penampungan air

> 1x/minggu 1 1

< 1x/minggu 0

4. Penggunaan disinfektan untuk

membersihkan toilet

Menggunakan 1 1

Tidak menggunkan 0

5. Ketersediaan sabun cuci tangan Tersedia 1 1
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Tidak tersedia 0

B. Sarana Pembuangan Air

Limbah

1. Frekuensi pembersihan pada

saluran pembuangan air limbah

> 1x/minggu 1 1

< 1x/minggu 0

2. Menjadi tempat perindukan

nyamuk

Ya 1 1

Tidak 0

C. Sarana Pembuangan Sampah

1. Frekuensi pengumpulan sampah

ke TPS

1x/hari 1 0

> 1x/hari 0

2. Frekuensi pembuangan sampah

yang sudah dikumpulkan

< 3 hari 1 1

> 3 hari 0

3. Alternatif lain pembuangan

sampah selain ke TPA (dikubur

dan dibakar)

< 3 hari 1 1

> 3 hari
0

Jumlah skor x bobot dalam persen 1,2

16. Kantin

(Bobot=  7 %)

A. Keadaan Makanan yang Dijual

1. Kemasan Terbungkus 1 1

Tidak terbungkus 0
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2. Kadaluarsa Kadaluarsa 0 1

Tidak kadaluarsa 1

3. Makanan basah Tertutup, menggunakan capit 2 1

Tertutup, tidak menggunakan capit 1

Terbuka, tidak menggunakan capit 0

B. Tempat Penyimpanan Makanan

1. Terlindung dari debu Terlidung 1 1

Tidak terlindung 0

2. Keberadaan bahan kimia dan

berbahaya

Ada 0 1

Tidak ada 1

3. Keberadaan serangga dan hewan

lain

Ada, banyak 0 1

Ada, sedikit 1

Tidak ada 2

C. Tempat Penyiapan Atau

Pengolahan Makanan

Bersih 1 1

Tidak bersih 0

D. Peralatan

1. Dicuci dengan air mengalir Ya 1 1

Tidak 0

2. Dicuci dengan sabun Ya 1 1
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Tidak 0

3. Disimpan ditempat yang bebas

pencemaran

Ya 1 1

Tidak 0

4. Penggunakan sesuai dengan

fungsi

Ya 1 1

Tidak 0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,77

17. Bebas Asap Rokok

(Bobot=  5 %)

Sekolah bebas asap rokok Ya 1 1

Tidak 0

Jumlah skor x bobot dalam persen 0,05

TOTAL 8,08

Sistim penilaian:
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Nilai = Skor x Bobot

Ket:

Skor : tertera pada setiap pilihan jawaban

Bobot : Presentase yang ditetapkan peneliti

Cara penilaian:

1. Setiap komponen diberi bobot  yang telah disepakati kelompok

2. Setiap kategori diberi skor sesuai pilihan

3. Total skor dalam satu komponen dikali dengan bobot dalam persen

4. Akan diperoleh nilai tiap komponen yang kemdian ditotal

5. Total nilai tiap komponen itulah merupakan penilaian akhir dari instrumen sanitasi sekolah.

Kriteria :

Sangat baik : nilai > 8

Baik : nilai 7-7,9

Cukup : nilai 6-6,9

Buruk : nilai 5 -5,9

Sangat buruk : nilai < 5
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