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ABSTRAK 
  

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemukiman kumuh di sepanjang bantaran Kali Jagir 

sehingga mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran. 

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada persoalan kesehatan termasuk dalam persepsi 

sehat-sakit dan bagaimana pula preferensi kesehatan keluarga yang tinggal di pemukiman 

kumuh. Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk mendeskripsikan persepsi sehat-

sakit. Teori tindakan Weber untuk menjelaskan keterkaitan persepsi sehat-sakit dengan 

pengembangan perilaku kesehatan berdasarkan tindakan rasional yang diambil warga yang 

tinggal di sekitar bantaran kali. Sedangkan teori pengambilan keputusan Suchman untuk 

pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang bersinggungan dengan pengembangan perilaku 

kesehatan sehari – harinya.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tipe kualitatif dan pendekatan deskriptif, 

dengan memilih lokasi di pemukiman kumuh sepanjang bantaran kali Jagir, Kecamatan 

Wonokromo, Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

menggunakan pedoman guide interview (wawancara mendalam), dengan sampel 6 informan 

yang tinggal di pemukiman kumuh dan data sekunder; internet dan media cetak. Teknik 

analisa data yang dilakukan adalah penyortiran dan pengklasifikasian data untuk mengetahui 

karakteristik dan struktur sosial yang sesuai judul penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sehat-sakit menurut masyarakat yang tinggal di 

pemukiman kumuh sepanjang bantaran Kali Jagir dalam persepsinya tentang sehat apabila 

fisik tidak merasa sakit dan tidak ada aktifitas sehari-hari yang terganggu, sedangkan persepsi 

sakit menurut masyarakat adalah perasaan sakit pada bagian tubuh tertentu yang mngganggu 

aktifitas sehari-hari. Persepsi tersebut berimbas pada tindakan perilaku kesehatan sehari-

harinya sebagai tindakan rasional dengan memanfaatkan air kali dan penempatan bantaran 
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kali. Latar belakang sosial, struktur sosial, dan ekonomi mempunyai peran penting dalam 

pemeliharaan kesehatan dan memilih pelayanan kesehatan.  

Kata kunci : Perilaku Kesehatan Masyarakat di Pemukiman Kumuh, Persepsi Sehat-

Sakit, Pengambilan Keputusan Berobat. 
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