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ABSTRAK 

 

 

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) telah menjadi fokus masalah 

kesehatan masyarakat dunia. Surabaya  merupakan salah satu daerah  yang  

endemis  penyakit  DBD karena  setiap  tahun  pasti  terjadi  kasus  yang  tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku masyarakat dan 

keberadaan tempat penampungan air dengan kejadian DBD di Kelurahan Kedurus 

Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancang bangun 

cross sectional melalui pendekatan kuantitatif. Sampel di dalam penelitian ini 

terdiri dari 100 responden. Pengumpulan data keberadaan jentik dilakukan dengan 

melakukan pengamatan jentik pada tempat penampungan air yang di catat dalam 

lembar observasi. Data mengenai kejadian DBD diperoleh dengan melakukan 

wawancara pada responden menggunakan kuesioner. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah perilaku masyarakat dan keberadaan tempat penampungan 

air. Analisis hubungan menggunakan uji chi square.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara keberadaan 

tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari (p= 0,007) dan 

keberadaan jentik (p=0,000) dengan kejadian DBD di Kelurahan Kedurus. 

Sedangkan tidak ada hubungan antara perilaku masyarakat (pengetahuan 

(p=0,117), sikap (p=1,00), tindakan (p=0,065)), keberadaan tempat penampungan 

air alamiah (p=0,064), jumlah tempat penampungan air dalam satu rumah 

(p=0,732)  dengan kejadian DBD di Kelurahan Kedurus. Keberadaan tempat 

penampungan air untuk keperluan sehari-hari tidak dapat dianalisis karena nilai 

data konstan.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara keberadaan 

tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari dan keberadaan jentik 

dengan kejadian DBD di Kelurahan Kedurus. Disarankan kepada institusi terkait 

untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit DBD dan untuk 

masyarakat RW II Kelurahan Kedurus harus lebih giat melakukan pencegahan 

DBD seperti 3M plus dan pelaksanaan PSN-DBD secara mandiri sehingga dapat 

memberantas perindukan vektor dan dapat mencegah terjadinya DBD  
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