
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kebijakan pemberian label rumah tangga miskin telah menimbulkan persepsi 

positif dan persepsi negatif bagi masyarakat Kelurahan Limau Manis. Persepsi positif 

yang diungkapkan oleh masyarakat terhadap pemberian label rumah tangga miskin 

yaitu agar bantuan yang datang dari pemerintah tepat sasaran, dengan adanya label 

tersebut nantinya bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah sudah jelas akan 

diberikan kepada orang-orang yang telah menerima label tersebut jadi tidak ada lagi 

orang yang mengaku-ngaku miskin yang semata hanya untuk mendapatkan bantuan. 

Sedangkan persepsi negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap 

pemberian label rumah tangga miskin yaitu mereka merasa malu diberikan label 

tersebut karena label tersebut terlihat mencolok kalau dilihat oleh orang lain, mereka 

juga berpikir kalau pemberian label tersebut seperti mengumumkan kepada orang 

banyak kalau mereka tersebut adalah orang miskin. Persepsi yang lain yang 

diungkapkan oleh masyarakat bahwa pemberian label tersebut tidak memberikan 

perubahan dalam bantuan yang diterima oleh masyarakat yang menerima label 

tersebut, mereka mengatakan bahwa bantuan yang diterima setelah memasang label 

masih sama saja dengan bantuan yang diterima sebelum memasang label tersebut. 

Selanjutnya masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin juga 

memberikan persepsi yang positif terhadap masyarakat yang menerima serta 

memasang label. Persepsi yang diberikan oleh masyarakat yang tidak termasuk 



 

 

kategori miskin tersebut yaitu bahwa masyarakat yang menerima label rumah tangga 

miskin tersebut memang masyarakat yang benar-benar miskin dan mereka adalah 

orang yang layak untuk mendapatkan semua bantuan kemiskinan yang diberikan oleh 

pemerintah. Selain itu meskipun sebagian masyarakat di Kelurahan Limau Manis 

tersebut adalah masyarakat miskin, namun hal tersebut tidak mengubah interaksi yang 

terjadi antara masyarakat yang tidak miskin dengan masyarakat yang termasuk 

kategori miskin tersebut. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas maka saran-saran 

yang dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak adalah : 

1. Bagi masyarakat Kelurahan Limau Manis agar sadar untuk tidak lagi mengaku-

ngaku miskin untuk mendapatkan bantuan karena itu sama saja kita mengambil 

apa yang bukan menjadi hak kita. 

2. Bagi perangkat Kelurahan Limau Manis agar membentuk badan khusus terkait 

dengan pengelolaan bantuan kemiskinan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

pelaksanaan dan pemberian bantuan kemiskinan. 

3. Dalam kebijakan pemberian label rumah tangga miskin harus dijelaskan lagi 

secara lebih detail apa reward dan punishment yang akan diterima oleh 

masyarakat yang menerima label supaya masyarakat bisa paham dengan 

kebijakan yang diberikan tersebut. 

4. Agar perangkat kelurahan dan anggota masyarakat dapat bekerjasama dalam 

upaya mengentaskan kemiskinan 


