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ABSTRAK 

 
 Demam berdarah merupakan salah satu jenis penyakit tropis yang penyebarannya 
berada di derah yang memiliki iklim tropis, seperti Surabaya. Vektor penyebaran 
penyakit ini adalah serangga yaitu nyamuk. Vektor tersebut membawa virus yang dapat 
ditularkan kepada manusia maupun hewan. Cara penularan yang mudah terjadi yaitu 
dengan gigitan nyamuk yang telah membawa virus demam berdarah tersebut. Insidensi 
penyakit demam berdarah dipengaruhi beberapa faktor seperti lingkungan fisik, ekonomi, 
dan budaya masyarakat dapat. 
 Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengapa penyakit demam 
berdarah menjadi penyakit yang endemik di wilayah tersebut dan bagaimana adaptasi 
budaya yang dilakukan masyarakat Madura di Kecamatan Semampir terhadap upaya 
pencegahan serta pengobatan endemik demam berdarah. Berdasar permasalahan seperti 
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi budaya masyarakat Madura di 
kecamatan Semampir terkait dengan endemik penyakit tropis yaitu demam berdarah yang 
ada di wilayah tersebut. 
 Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan 
data yaitu dengan wawancara mendalam kepada informan atau orang-orang yang 
memiliki kapasitas tentang permasalahan yang diteliti dan melakukan observasi di 
wilayah penelitian. 
 Berdasarkan data di lapangan dapat disimpulkan bahwa endemik penyakit demam 
berdarah di kawasan tersebut karena beberapa faktor yaitu lingkungan tempat tinggal 
yang padat dan tidak tertata rapi, sanitasi yang kurang baik, saluran pembuangan air yang 
tidak lancar, banyaknya tumpukan sampah dan barang bekas. Faktor-faktor tersebut 
menyebabkan nyamuk dapat berkembang biak dengan pesat, termasuk nyamuk aedes 
aegypti.  
 Meskipun demikian, masyarakat Madura yang ada di Kecamatan Semampir 
hingga saat ini belum mampu membentuk suatu adaptasi budaya untuk menangani 
penyakit demam berdarah yang endemik di daerah tersebut. Ketidakmampuan ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kekuatan ekonomi, 
kepercayaan atau agama, dan nilai-nilai budaya. Faktor-faktor tersebut dapat 
mempengaruhi pemikiran atau persepsi mereka dalam menanggapi suatu fenomena. 
Pemikiran atau persepsi ini yang menjadi pedoman dalam perilaku masyarakat dalam 
menanggapi endemik penyakit demam berdarah.  
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Kata Kunci : Kesehatan, demam berdarah, niali-nilai budaya.   
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