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ABSTRAK

Fenomena anak-anak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten
Sidoarjo yang putus sekolah menjadi menarik untuk diteliti. Pemenuhan
kebutuhan pendidikan melalui PKH ternyata tidak menjamin keberlanjutan
pendidikan mereka. Sebagai wujud komitmen mereka, maka penerima PKH wajib
mendorong dan memotivasi anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan.
Pemahaman mereka tentang pendidikan terutama bagi anak-anaknya menjadi
menarik untuk diungkap. Penelitian ini bertujuan untuk : (i) Mengidentifikasi
modal sosial yang dimiliki penerima PKH di Kabupaten Sidoarjo; dan (ii)
Mengetahui konstruksi sosial tentang pendidikan pada penerima PKH di
Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan paradigma kualitatif untuk
memahami realitas sosial yang ada. Dalam upaya memperoleh informasi secara
komprehensif maka Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Krembung dipilih
sebagai lokasi penelitian. Sumber data penelitian berupa data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan
yang ditentukan secara snowball. Adapun data sekunder berupa dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan PKH di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari
TKPKD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan UPPKH
Kabupaten Sidoarjo. Teori Modal Sosial dari Robert Putnam serta teori
Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckamann digunakan untuk
menganalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Penerima PKH memiliki
ketiga unsur modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan sosial, dan norma. Modal
sosial yang dimiliki penerima PKH juga memberikan berperan dalam membentuk
konstruksi mereka tentang pendidikan; (ii) Konstruksi sosial tentang pendidikan
pada penerima PKH di Kabupaten Sidoarjo terjadi melalui tiga momen yaitu
eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Adapun makna sosial tentang
pendidikan yang dimiliki penerima PKH di kedua kecamatan tersebut tidak
terdapat perbedaan dan terbagi dalam empat kategori yaitu pendidikan dimaknai
sebagai modal eksistensi sosial; pendidikan dimaknai sebagai modal memutus
rantai kemiskinan; pendidikan dimaknai sebagai modal mencari pekerjaan; dan
pendidikan dimaknai sebagai warisan.
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