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TESIS REPRODUKSI MAKNA KEMISKINAN ARDI ANINDITA 

ABSTRAK 

 

 

Meningkatnya pengguna SKTM setiap tahun menjadi hal yang menarik untuk 

diteliti, apalagi jika menilik fakta yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten 

Sidoarjo bahwa hampir 80% pengguna SKTM tidak tepat sasaran. Makna 

kemiskinan bagi para pengguna SKTM dengan demikian menjadi menarik untuk 

dikupas. Selain itu penelitian ini juga berupaya mengetahui mekanisme reproduksi 

makna kemiskinan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk : (i) Mengidentifikasi 

makna kemiskinan bagi masyarakat pengguna program perlindungan sosial bidang 

kesehatan di Kabupaten Sidoarjo; dan (ii) Mengidentifikasi mekanisme reproduksi 

makna kemiskinan dalam program perlindungan sosial bidang kesehatan di 

Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan paradigma kualitatif untuk 

memahami realitas sosial yang ada. Dalam upaya memperoleh informasi secara 

komprehensif maka Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Tarik 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 monitoring dan evaluasi pemberian SKTM di Kabupaten Sidoarjo yang 

berasal dari RSUD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan 

Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Teori Strukturasi dari Anthony 

Giddens digunakan untuk menganalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) 

Makna kemiskinan yang dimiliki penggunaa SKTM di kedua kecamatan tersebut 

tidak terdapat perbedaan dan terbagi dalam tiga kategori yaitu kemiskinan dimaknai 

sebagai keadaan tanpa pekerjaan; kemiskinan dimaknai sebagai sebagaimana ketentuan 

dari pemerintah; dan kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan membiayai 

kebutuhan hidup; (ii) Reproduksi kemiskinan dilakukan oleh lingkungan sosial, 

pihak RSUD Kabupaten Sidoarjo, tenaga medis di luar RSUD Kabupaten Sidoajro, 

dan perangkat Desa/Kelurahan. 
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