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Abstrak 
  
 Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi semua manusia karena 
ada yang berpendapat bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang berada 
dalam kondisi sehat lahir batin. Kesehatan merupakan kewajiban dan tanggung 
jawab setiap individu dalam menjaga, merawat, menghindari, menjaga tubuh agar 
tidak diserang penyakit. Mayarakat awam mengartikan sehat dengan keadaan 
tubuh yang nyaman, enak, gembira, dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. 
Sedangkan sakit sebagai keadaan tubuh yang mengalami gangguan fisik, yang 
menimbulkan rasa tidak enak, tidak dapat melakukan aktifitas bekerja, tidak 
nyaman. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah  yang berkaitan 
dengan riset dan mencoba merumuskan masalah yang berkaitan dengan persepsi 
sehat sakit dan upaya/tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat miskin 
ketika menghadapi rasa sakit. Dan mekanisme yang dikembangkan oleh 
masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. 
 Rumusan tersebut dikaji dengan menggunakan teori Talcott Parson yang 
di dukung dengan teori mengenai sosiologi kesehatan, yaitu David Mechanic, 
Model Kosa&Robertson, Model Fabrega, Model Antonovsky&Kats. 
Dimaksudkan dengan teori tersebut, peneliti juga melihat bagaimana persepsi 
sehat sakit pada masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Kenjeran Kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya utara. Penelitian ini merupakan 
penelitian desktiptif dengan teknik pengambilan sampel systematic random 
sampling dimana sampel yang pertama diambil secara acak, sedangkan sampel 
berikutnya ditentukan dengan pola tertentu dengan jumlah responden sebanyak 
100 responden, dengan menggunakan kuesioner. Dalam melakukan analisis 
peneliti juga menggunakan tabel univariat dan bivariat sehingga dapat 
menghasilkan analisis yang lebih bervariasi. 
 Temuan penting yang dihasilkan dari penelitian ini ada tiga yakni, 
pertama, dalam menanggapi rasa sakitnya sebagai keadaan lemah dimana dia 
tidak bisa menopang tubuhnya sendiri dan rasa sehat di tanggapi sebagai keadaan 
yang masih mampu untuk menopang dirinya sendiri. Kedua, hal-hal yang 
dilakukan masyarakat miskin ketika dalam kondisi sakit yaitu istirahat yang cukup 
dan memilih pengobatan tradisional. 
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