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Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan,kemauan dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 
yang optimal,salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui peningkatan 

kualitas lingkungan dengan pola peningkatan Desa Percontohan Keehatan 

Lingkungan. Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan di desa Kalisalak 
merupakan yang pertama dilaksanakan di kabupatan Batang, sedangkan 

pemilihan lokasi Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan ditentukan 

berdasarkan kriteria-kritera tertentu sehingga desa Kalisalak dan desa 

Kalangsono merupakan pilihan I,yang pada akhirnya hanya di desa Kalisalak 
yang terpilih. Untuk itu Penulis ingin mengetahui tentang perbedaan keadaan 

kesehatan lingkungan antara desa dengan pendekatan Desa Percontohan 

Kesehatan Lingkugan yaitu desa Kalisalak dan desa Non Pendekatan Desa 
Percontohan Kesehatan Lingkungan di desa Kalangsono.  

Penelitian ini merupakan penelitan explanotory dengan metode survei dan 
pendekatan secara Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

rumah dan lingkungan kelurga binaan yang ada di desa Kalisalak sebesar 356 

rumah dan di desa Kalangsono sebesar 342 rumah,yang keseluruhan 
berjumlah 698 rumah. Penentuan besarnya sampel secara acak sederhana 
menurut Vincent Gaspers dari populasi sebanyak 698 rumah di peroleh 

sampel sebanyak 150 rumah.  

Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mendapatkan data adalah dengan 
menggunakan daftar pertanyaan dan untuk analisa data dengan metode 

statistik Man Witny U-test dan Chi Squeare dengan ( = 5% menggunakan 
fasilitas Program SPSS.  

Hasil penelitian tentang keadaan kesehatan lingkungan di desa Kalisalak dan 
desa Kalangsono ternyata dari tigabelas variabel yang diteliti,duabelas 
variabel menunjukkan perbedaan yang bermakna. Satu variabel menunjukkan 

tidak adanya pengaruh dari Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan itu 

karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi,antara lain; kurangnya 
pengertian masyarakat tentang efek dari asap dapur dan strategi penyuluhan 
hanya dengan modal ceramah.  

Hasil penelitian yang di lakukan serta uji statistik dapat disimpulkan bahwa 

Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan mempengaruhi keadaan kesehatan 

lingkungan di desa Kalisalak.Untuk peningkatan keadaan kesehatan 
lingkungan melalui pola pendekatan Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan 

perlu mengoptimalkan kerjasama lintas sektor dan lintas program,khususnya 



dalam pembinaan kesehatan lingkungan dan penyuluhan kesehatan 

masyarakat,juga perlu ditingkatkan peran serta dari masyarakat.  
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