
 

 

 

ABSTRAK 

Teti Nurwindasari: Peranan Kampung KB Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan. (Studi 

Deskriptif di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten  Bandung, Jawa Barat). 

Manusia sebagai makhluk mulia yang diberikan amanah oleh Allah SWT sebagai Khalifah di 

muka bumi. Salah satu tugas manusia ialah melestarikan lingkungan dan menjaga pelanet bumi tempat 

dimana manusia berpijak. Dahulu,masyarakat sangat arif dan bijaksana dalam melestarikan lingkungan, 

Namun seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dari tradisional kemodern menjadikan 

perubahan yang signifikan terhadap rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup 

yang bersih dan sehat. Begitu juga dengan menjaga kesehatan lingkungan. Dalam agama Islam 

dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang mengatur kesehatan masyarakat  yang disebut juga 

‘‘At Thibbul Wiqo’I” adalah ilmu yang berfungsi untuk menjaga normalitas kesehatan terutama 

mengenai sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan baik perorangan dan masyarakat. 

Tujuan penelitian ini adalah agar bisa mengetahui lebih dalam tentang program kampung KB 

dalam meningkatkan kesehatan limgkungan, upaya-upaya yang dilalakukan kampung KB dalam 

meningkatkan kesehatan lingkungan dan hasil dari peranan kampung KB dalam meningkatkan kesehatan 

lingkungan. 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka peneliti mengambil karangka berfikir tentang 

kesehatan Lingkungan dari Soedjono Notoatmodjo kesehatan Lingkungan adalah suatu kondisi atau 

keadaan lingkungan yang seimbang sehingga semuanya berdampak positif terhadap tercapainya suatu 

kesehatan yang optimal.  

Metode penelitian yang yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dan sebagai prosedur dalam memecahkan masalah yang diteliti dengan memaparkan yang sebenarnya dari 

objek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, sedangkan subjek penelitian ini adalah pendiri kampung KB Panca Lestari Sabilulungan, 

fasilitator, masyarakat, dan kepala Desa Tanjungsari. Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini 

dengan dibantu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah display data, reduksi data dan pengambilan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil peneltian menunjukan bahwa dengan adanya program STBM (Sanitasi total 

berbasis masyarakat) masyarakat di kampung KB meningkat dari mulai pembuangan sampah, air bersih 

dan pembuangan limbah rumah tangga masyarakat mulai menerapkan hidup sehat dan bersih. 
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