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Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Adapun yang disebut miskin adalah orang yang tidak 

berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak saja karena mereka tidak 

memiliki asset sebagai sumber pendapatan, akan tetapi juga karena faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi seperti struktur sosial ekonomi, sosial budaya dan juga 

sosial politik yang tidak membuka peluang bagi mereka untuk keluar dari 

lingkungan kemiskinan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemiskinan menjadi 

salah satu problem sosial, karena persoalan ini mempengaruhi setiap kehidupan 

manusia dan tidak menutup kemungkinan kemiskinan akan menjadi bahaya besar 

terhadap ketaatan beribadah. Ketaatan adalah ketundukan, kepatuhan, kesetiaan 

dan kesalehan. Sangat dipuji agama. Ibadah mempunyai tujuan pokok yaitu 

menghadapkan diri kepada Allah Yang Maha Esa dan mengkonsentrasikan niat 

kepada-Nya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan itu seseorang akan 

mencapai derajat yang tinggi di akhirat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu dialami setiap 

negara, Kemiskinan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yang 

berbeda.Kemiskinan adalah kondisi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan 

hidup yang sehat dan juga kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak. Adapun 

yang disebut miskin adalah orang yang tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, tidak saja karena mereka tidak memiliki asset sebagai sumber 

pendapatan, akan tetapi juga karena ada faktor-faktor lain yang memepengaruhi 

seperti struktur sosial ekonomi, sosial budaya dan juga sosial politik yang tidak 

membuka peluang bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.1 

Dalam kehidupan bermasyarakat, kemiskinan menjadi salah satu problem 

sosial, karena persoalan ini mempengaruhi setiap kehidupan manusia dan tidak 

menutup kemungkinan kemiskinan akan menjadi bahaya besar terhadap ketaatan 

beribadah. 

Secara umum kemiskinan yang melanda masyarakat merupakan sebuah 

kompleksitas yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, baik yang 

berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun peluang 

atau prasarana dan permodalan yang semuanya itu masih harus dilihat dalam 

prespektif mikro dan makro. 

Dalam prespektif mikro, kompleksitas kemiskinan terkait dengan keadaan 

individu yang relatif memiliki keterbatasan untuk keluar dari jerat kemiskinan, 

seperti lamban dalam bekerja keras, tidak memiliki keahlian, keterbatasan 

finansial dan lain sebagainya.Sedangkan dalam tatanan makro, kemiskinan 

 
1Mubyarto, Ekonomi Rakyat dan Program IDT, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 27  
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dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada dan ditandai dengan adanya 

keterbatasan kesempatan dan peluang.2 

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, akan tetapi secara 

umum penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yang pertama 

yaitu oleh struktur sosial, karena struktur yang ada membuat anggota atau 

kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas 

secara merata. Kedua, sebab struktur dimana kemiskinan timbul sebagai akibat 

sumber daya yang langka dan tingkat pengetahuan yang rendah.3 

Dari kedua kategori kemiskinan tersebut, pada dasarnya kemiskinan 

berpangkal pada masalah distribusi kekayaan yang timpang dan tidak adil agar 

ketimpangan dalam masyarakat dapat dihilangkan. 

Dengan kata lain yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan 

struktural. Sebab dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas dalam masyarakat. 

Kemiskinan jenis inilah yang menggejala di berbagai negara. Tidak hanya di 

negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju . kesalahan negara 

dalam mengatur urusan rakyat, hingga menghasilkan kemiskinan struktural, 

disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme. Akhirnya rakyat dibiarkan 

berkompetisi secara bebas dalam masyarakat. Realitas adanya orang kuat dan 

lemah, yang sehat dan yang cacat, yang tua dan yang muda, dan sebagainya, 

diabaikan sama sekali.Yang berlaku kemudian adalah hukum rimba, siapa yang 

kuat dia yang akan menang dan berhak hidup. 

Masalah kemiskinan juga sering muncul akibat randahnya kualitas sumber 

daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun dari sisi keterampilan. Inilah 

yang disebut kemiskinan kultural. Masalah ini dapat diatasi melalui penyediaan 

layanan pendidikan oleh negara. Hal ini dimungkinkan karena pendidikan 

mengarah pada dua kualifikasi penting yaitu terbentuknya kepribadian yang kuat 

dan keterampilan dalam berkarya. 

 
2Bagong Suyanto, Perangkat Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya, 

(Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 2 
3 Bagong Suyanto, Perangkat Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya, 

(Yogyakarta: Aditya Media, 1996)  h. 2-3 
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Berbagai macam agama dan aliran filsafat sejak dahulu telah berusaha 

menanggulangi problem kemiskinan dan meringankan penderitaan orang-orang 

miskin, yang ada kalanya dilakukan dengan memberikan anjuran-anjuran berbagai 

nasehat dan dorongan-dorongan yang dapat membangkitkan semangat untuk 

bekerja. 

Kemiskinan harus selalu diwaspadai, sebab dengan kemiskinan ini, akan 

timbul berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia. Bagi manusia yang 

bersabar tentu hal ini dijadikan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri 

kepada Tuhan. Namun sebaliknya, bagi orang yang tidak bersabar hal ini 

dijadikan sebagai alasan untuk menghalalkan segala cara. 

Disisi lain, kehidupan perekonomian juga sangat memperngaruhi 

kehidupan keagamaan, sebagaimana dengan kehidupan yang miskin akan 

memperngaruhi kehidupan sosial. Dengan kata lain akan timbul dan terjadi 

penyimpangan perilaku keagamaan dan sosial, dimana seseorang akan melanggar 

aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan norma-norma sosial karena himpitan 

ekonomi yang melandanya, contohnya; meninggalkan kewajiban sholat, puasa, 

mencuri dan lain sebagainya. Begitupun yang terjadi pada sebagian warga miskin 

yang ada di desa Molobog kecamatan Motongkad khususnya keluarga yang 

memiliki tingkat ekonomi yang rendah atau miskin, sangat memungkinkan 

kemiskinan dapat mempengaruhi ketaatan beribadah. 

Apabila melihat kondisi sosial keluarga miskin di Desa Molobog, terutama 

akan memungkinkan munculnya perilaku keagamaan yang berbeda antara 

keluarga miskin yang satu dan keluarga miskin yang lainnya dalam pelaksanaan 

ritual keagamaannya. 

Adapun masyarakat miskin yang ada di desa Molobog mereka tidak 

memiliki rumah sendiri dan hanya tinggal di rumah orang tua atau saudara tingkat 

pendidikan mereka pun sebagian besar hanya di Sekolah Dasar (SD). Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam 

bangku sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun ada di antara mereka 

yang hanya mengharapkan pemberian dari tetangga dan keluarga karena mereka 

tidak punya sumber daya alam seperti kebun ataupun usaha-usaha lain yang dapat 
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memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun pekerjaan yang mereka dapatkan yaitu 

menjadi buruh seperti buruh panjat kelapa yang upahnya biasanya diterima setiap 

tiga bulan sekali. 

Kemiskinan yang dialami oleh beberapa masyarakat di desa Molobog 

adalah kemiskinan bawaan atau natural dimana keadaan miskin karena dari 

awalnya memang miskin kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena 

tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya 

manusia maupun sumber daya pembangunan atau kalaupun mereka ikut serta 

dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. 

Menurut Baswir kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 

faktor-faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, atau karena bencana 

alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita disebut sebagai 

“parsisten poverty”, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. 

Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya 

alamnya atau daerah yang terisolasi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas penulis menarik rumusan masalah yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

“Apakah kemiskinan dapat mempengaruhi ketaatan beribadah?” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah terdapat hubungan 

antara kemiskinan dengan ketaatan beribadah. Sedangkan manfaat dari penelitian 

ini yaitu : 

1. Sebagaimana masukan untuk kegiatan akademik terutama untuk 

bidang sosial keagamaan. 

2. Sebagai masukan untuk mahasiswa untuk dijadikan suatu rujukan 

dalam mengkaji ulasan tentang kemiskinan dan sikap keberagamaan 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah salah satu usaha untuk memperoleh sebuah data 

yang sudah ada, karena data merupakan salah satu hal yang terpenting dalam ilmu 

pengetahuan. Kajian puataka merupakan daftar referensi dari semua referensi 

seperti buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang penulis 

kutip dalam penulisan skripsi ini.4 

Alasan diambilnya penelitian yang relevan, yaitu karena dari tiga 

penelitian yang diambil ada sedikit kaitannya dengan judul penelitian Kemiskinan 

dan Ketaatan Beribadah Pada Masyarakat Muslim di Desa Molobog. 

Adapun penelitian ini nantinya akan sangat membantu peneliti dalam 

merancang bab 3 metode penelitian dan bab 4 hasil penelitian. 

Pertama penelitian dari Ida Nurjanah dari Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung yang berjudul Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan 

Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam (studi kasus di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu) dalam pembahasannya tentang 

kemiskinan didapatkan bahwa dalam prespektif ekonomi Islam faktor-faktor 

penyebab kemiskinan dapat digolongkan pada perbedaan pemerolehan rezeki 

yang diusahakan masyarakat, dimana seseorang yang mau berusaha dan bekerja 

keras itulah yang akan mendapatkan rezeki oleh Allah. Kedua, perbedaan 

kapasitas dan bakat dalam diri manusia. Serta menipisnya sifat sosial diantara 

kaum muslimin yang memperparah kondisi kemiskinan.5  

Kedua penelitian dari Siti Jaojah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

dengan judul Pengaruh Kemiskinan Terhadap Perilaku Keberagamaan Kaum 

Buruh Tani (studi kasus Kampung Keusik Desa Sukamanah Kecamatan Rajeg-

Tangerang). Dalam pembahasannya yaitu bagi kaum buruh tani yang mengatakan 

 
4 Fatkhan Amirul Huda, Definisi kajian pustaka (http://fatkhan.web.id) di akses pada 9 

September 2019 
5 Ida Nurjanah, “Analisis Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Ditinjau Dari Prespektif 

Ekonomi Islam” Digital library UIN Raden Intan Lampung (repository.radenintan.ac.id) di akses 

pada 9 September 2019 

http://fatkhan.web.id/
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kemiskinan sangat berpengaruh terhadap ibadah yang mereka jalankan 

dikarenakan mereka beranggapan bahwa ekonomi mempunyai peranan penting 

bagi mereka untuk dapat beribadah dengan baik karena mereka beranggapan 

bahwa kondisi yang tidak baik sangat mengganggu kekhusukan dalam beribadah.6 

Skripsi yang kedua ini juga sudah menjawab pertanyaan saya, karena skripsi ini 

juga hampir mirip dengan skripsi yang saya tulis bedanya skripsi ini 

respondennya hanya kaum buruh tani saja.Adapun komentar mereka bahwa bagi 

kaum buruh tani kemiskinan sangat berpengaruh terhadap ibadah yang mereka 

jalankan dikarenakan mereka beranggapan bahwa ekonomi mempunyai peranan 

penting bagi mereka untuk dapat beribadah dengan baik. 

Ketiga penelitian dari Lilis Suaedah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

dengan judul Kemiskinan dan Perilaku Keagamaan (studi kasus di Desa Cinangka 

Ciampea Bogor). Secara individual seseorang atau kelompok memahami 

kemiskinan sebagai ketertundaan keberhasilan yang kemudian melahirkan 

semangat dan kerja keras, tanpa melupakan agama karena agama adalah media 

transcendental yang dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk teologis. Disisi 

lain kemiskinan dipahami sebagai akibat rendahnya pendidikan dan kurang 

produktif pada sebagian keluarga miskin yang lain, yang kemudian menghasilkan 

sifat putus asa bahkan pemberontakan terhadap realitas yang ada. Mengenai 

kehidupan warga miskin dalam keagamaan, seperti shalat, puasa, zakat, shadaqah 

dan pengajian-pengajian semua dikembalikan kepada tingkat keimanan dan 

kesadaran mereka masing-masing. Komentar mereka bahwa  disisi lain 

kemiskinan dipahami sebagai akibat rendahnya pendidikan dan kurangnya 

produktif pada sebagian keluarga miskin yang lain, yang kemudian menghasilkan 

sifat putus asa bahkan pemberontakan terhadap realitas yang ada. Mengenai 

kehidupan warga miskin dalam ritual keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, 

sedekah dan pengajian-pengajian semua dikembalikan kepada tingkat keimanan 

dan kesadaran pada diri mereka masing-masing. 

 
6 Siti Jaojah, “Pengaruh Kemiskinan Terhadap Perilaku Keberagamaan Kaum Buruh 

Tani” Digital library UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (repository.uinjkt.ac.id) di akses pada 9 

September 2019  
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Dari beberapa hasil penelitian yang sudah ada tentang kemiskinan belum 

ada yang membahas tentang bagaimanahubungan antara keluarga miskin dengan 

sikap keberagamaannya, maka dari itu penulis mengangkat judul Kemiskinan Dan 

Sikap Keberagamaan Pada Masyarakat Muslim : Studi Kasus di Desa Molobog 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur guna melengkapi dan menambah 

penelitian yang sudah ada dibidang sosiologi agama. 

E. Kerangka Teori 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya 

kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak 

orang di dunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun 

negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan.kemiskinan bukan hanya 

dijumpai di Indonesia, India, Sri Lanka dan Argentina, melainkan pula ditemukan 

juga di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia dan juga Hongaria. Semua 

negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan 

yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet 

ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.7 

Kemiskinan memiliki banyak definisi, sebagian orang memahami istilah 

kemiskinan dari prespektif subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya 

melihatnya dari segi moral dan evaluative. Meskipun sebagian besar konsepsi 

mengenai kemiskinan sering dikatikan dengan aspek ekonomi, kemiskinan 

sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional dan 

struktural. Piven dan cloward (1993) dan swanson (2001), misalnya, menunjukkan 

bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya 

penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. 

a. Kekurangan materi. Kemiskinan menggambarkan adanya 

kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan 

 
7 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, cet II, (Bandung 

Alfabeta, 2013) h.14 
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dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan 

perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai 

situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh 

barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar. 

b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. 

Makna “memadai” di sini sering dikaitkan dengan standar 

atau garis kemiskinan (poverty line) yang berbeda-beda dari 

satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunitas 

ke komunitas lainnya dalam satu negara. Badan Pusat 

Statistik di Indonesia menetapkan garis kemiskinan 

berdasarkan “pengeluaran” yang merupakan perkiraan 

untuk menggambarkan pendapatan seseorang untuk 

memenuhi sejumlah kebutuhan minimum yang diukur 

berdasarkan asupan kalori (2.100 kalori) yang diperlukan 

manusia untuk mampu bertahan hidup (Suharto 2007). 

Garis kemiskinan BPS selain berbeda untuk wilayah 

pedesaan dan perkotaan, juga berbeda untuk setiap provinsi 

setiap tahunnya. Selama maret 2006 sampai dengan maret 

2007, garis kemiskinan di Indonesia naik sebesar 9,67%, 

yaitu dari Rp.151.997 per kapita per bulan pada maret 2006 

menjadi Rp.166.697 per kapita per bulan pada maret 2007 

(TKPK, 2007). 

c. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk 

keterkucilan sosial (social exclusion), ketergantungan, dan 

ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. 

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi 

kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksebilitas 

lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga 

pendidikan, kesehatan, dan informasi.8 

 
8 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia….. h. 15  
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Dengan demikian, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi 

kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat 

ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat 

ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada 

warganya. 

Berdasarka studi SMERU, Suharto (2006: 132) menunjukkan Sembilan 

kriteria yang menandai kemiskinan: 

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, 

sandang dan papan); 

2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; 

3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan soaila (anak terlantar, 

wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok 

marjinal dan terpencil); 

4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya 

pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber 

alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, 

listrik, air); 

5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya 

pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, 

ketiadaan fasilitas umum); 

6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

memadai dan berkesinambungan; 

7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi); 

8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 

pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari 

negara dan masyarakat); 

9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.9 

 

 
9 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia ….. h.16 
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a. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun 

situasi kolektif masyarakat. Sebuah bangsa atau negara secara keseluruhan bisa 

pula dikategorikan miskin. Guna menghindari stigma, negara-negara ini tidak 

dinamakan lagi sebagai negara miskin (poor country) atau negara terbelakang 

(underdeveloped country), melainkan disebut sebagai negara berkembang 

(developing country). 

Kemiskinan yang bersifat massal dan parah pada umumnya terdapat di 

negara berkembang. Namun, terdapat bukti bahwa kemiskinan juga hadir di 

negara maju. Di negara-negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan 

aspek struktura. Misalnya akibat system ekonomi yang tidak adil, merajalelanya 

KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), adanya diskriminasi sosial, atau tidak 

adanya jaminan sosial. 

Di negara-negara maju, kemiskinan lebih bersifat individual. Misalnya 

akibat mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah dan 

berkepanjangan, atau kecanduan alcohol. Kondisi ini biasanya melahirkan kaum 

tuna wisma yang berkelana ke sana kemari atau keluarga-keluarga tunggal (single 

parents atau single families, dan umumnya dialami ibu-ibu tunggal atau single 

mothers) yang hidupnya tergantung pada bantuan sosial dari pemerintah, seperti 

kupon makanan (food stamp) atau tunjangan keluarga yang di AS disebut program 

TANF (Temporary Assistance for Needy Families) atau di Indonesia dinamakan 

PKH (Program Keluarga Harapan)10 

2. Ketaatan Beribadah 

Ada du kalimat yang menjadi bahasan dalam bagian ini, yaitu pengertian 

ketaatan dan beribadah.Keduanya mempunyai pengertian yang jauh berbeda, 

namun mempunyai keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam aplikasinya.Taat 

menurut bahasa Arab merupakan kalimat masdar dari Tha’a, Yathi’u, Tho’aton 

 
10 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia ….. h. 16-17 
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dengan arti kata tunduk atau patuh11. Sedangkan menurut istilah, taat mempunyai 

pengertian sama dengan Al-Islam, yaitu kepatuhan dan kerajinan menjalankan 

ibadah kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintah dan aturan-Nya, 

serta menjauhi segala larangan-Nya. 

Selanjutnya arti ibadah secara harfiah ialah Al’Abdu artinya pelayan dan 

budak.Menurut alim ibadah berarti berbakti manusia kepada Allah SWT karena 

didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid, sedangkan menurut Al-Maududi 

ibadah mempunyai pengertian penghambaan dan perbudakan.Ibadah juga 

mempunyai arti kepatuhan yang timbul dari jiwa yang menyadari keagungan yang 

diibadati (Allah) karena mempercayai kekuasaan-Nya yang hakikatnya tidak 

dapat diketahui dan diliput oleh akal pikiran manusia12. 

Sedangkan yang dimaksud dengan ibadah disini ialah perbuatan yang 

diridhoi Allah yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah berfirman dalam Al-

Qur’an Surat Adz-Dzariyat 51:56 : yang artinya “ Aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (Mushaf Sahmalnour, 

2007:523). 

Alim menambahkan bahwa ibadah dalam Islam terbagi dalam dua macam 

yaitu ibadah khusus (mahdhah) dan umum (ghoiru mahdha).Nursi dalam 

Zaprulkhan juga menyatakan ibadah terbagi menjadi ibadah aktif dan pasif.Ibadah 

aktif mencakup ibadah mahdhah seperti shalat, zakat, puasa, haji, membaca Al-

Qur’an dan ghoiru mahdhah seperti sedekah, silaturrohim, berbakti kepada kedua 

orang tua, membantu fakis miskin dan amal-amal kebijakan lainnya yang bersifat 

sosial. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang 

dilaksanakan dengan niat mengharapkan keridhoan Allah bernilai ibadah. Hanya 

saja, ada ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada 

perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablum minallah da nada 

 
11 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penterjemah Penafsir Al-Qur’an, 1973) h. 272  
12 Dawam Mahfud dkk, “Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental 

Mahasiswa UIN Walisongo Semarang”, (journal.walisongo.ac.id), Vol. 35, No. 1, diakses pada 23 

Januari 2020 
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yang ibadah secara tidak langsung, yakni semua berkaitan dengan masalah 

muamalah, yang disebut dengan hablum minannaas, hubungan antara manusia. 

Secara umum, bentuk perintah beribadah kepada Allah dibagi menjadi dua 

, yaitu: 

a. Ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas 

secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah 

ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat (qth’iah-dilalah), misalnya 

perintah sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci dari hadis kecil dan 

hadis besar. Hasan Ridwan (2009 : 69-71) 

b. Ibadah ghoiru mahdhah, yaitu ibadah yang cara pelaksanaannya dapat 

direkayasa oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti 

situasi kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya perintah 

melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan 

melakukan perdagangan yang gharar, mengandung unsur penipuan, dan 

sebagainya. Dalam praktik perdagangannya, baik bentuk maupun objeknya 

dibebaskan, misalnya Rasulullah SAW berdagang hasil pertanian maka 

bukan berarti semua umat Islam wajib berdagang hasil pertanian, tetapi 

merupakan bentuk kebolehan untuk umat Islam melakukan perdagangan, 

baik hasil pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya.13 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan dan 

mengurutkan secara sistematika pembahasan yang akan dibahas, yaitu : Bab 

pertama merupakan pendahuluan yang berisirencana penelitian. Pada bab ini 

terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, analisis 

data dan sistematika pembahasan, Bab kedua berisi tentang landasan teori 

Kemiskinan dan Ketaatan Beribadah pada Masyarakat Muslim, Bab ketiga berisi 

metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

 
13 Syekhnurjati, “Teori Tentang Keteladanan Dalam Ketaatan Beribadah Dan Deviasi 

Moral Remaja”, (sc.syekhnurjati.ac.id) diakses pada 24 Januari 2020 
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pengumpulan data dan analisis data, Bab keempat merupakan hasil penelitian 

untuk menjawab rumusan masalah diatas dan Bab kelima merupakan penutup 

yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KEMISKINAN DAN KETAATAN BERAGAMA PADA 

MASYARAKAT 

 

A. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Secara harfiah menurut Poerwadarminta (1976), kemiskinan berasal 

dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian 

yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi 

ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga 

kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.14 

Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun 

kartasasminta (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam 

pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang 

kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut senada dengan yang 

dikatakan Friedmann (1992) bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan 

kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya. 

Akan tetapi, Brendley (dalam Ala, 1981) menyatakan bahwa 

kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan 

pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang 

terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim (dalam Ala, 1981) yang menyatakan bahwa 

kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk 

memeperoleh kebutuhan hidup yang pokok. 

Ensiklopedia Internasional Meriam Webster (1990) mendefinisikan 

kemiskinan adalah tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki harta 

 
14 Bambang Rustanto, “Menangani Kemiskinan”, Cet I, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015), h.1 
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benda atau uang, sedangkan World Bank (2000) menyatakan kemiskinan adalah 

istilah untuk kekurangan dalam kesejahteraan. 

Narayan (2007) mendefinisikan kemiskinan berikut: miskin disini 

dimaknai dengan ketiadaan asset/kekayaan dan kemampuan, kekayaan harta, 

kesehatan, integritas, emosi, penghormatan, rasa memiliki sosial identitas budaya, 

imajinasi, informasi, dan pendidikan, kemampuan berorganisasi dalam ranah 

politik dan akuntabilitas. 

Berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan 

bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga 

untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Contohnya seperti 

pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang menganggur dan tidak bekerja 

serta banyak warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan 

pemerintah sehingga sulit memenuhi kebutuhannya.15 

2. Ciri-ciri Kemiskinan 

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak 

mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial 

yang bermakna akses di ruang public dengan rendahnya pendidikan dan 

keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan 

terutama pada keluarga fakir miskin yaitu: 

a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar; 

b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental; 

c. Tidak mampu berfungsi sosial; 

d. Rendahnya sumber daya manusia; 

e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa; 

f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian 

yang berkesinambungan; 

 
15 Bambang Rustanto, Menangani Kemiskinan ….. h. 2 



 

16 
 

g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan 

dan lain-lain); 

h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan 

dalam masyarakat.16 

 

3. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan 

kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga 

miskin disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti 

mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau 

keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pension, 

kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan 

infrastruktur yang terbatas.17 

Menurut Houghton dan Kandker (2009) ada empat elemen 

karakteristik penyebab kemiskinan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Karakteristik 

Regional 

➢ Terisolasi terpencil termasuk di dalamnya buruknya 

infrastruktur dan tertinggal sehingga tidak mampu 

mengakses pasar dan pelayanan publik. 

➢ Sumber daya alam termasuk di dalamnya kemampuan 

lahan dan kualitas tanah. 

➢ Cuaca termasuk iklim, kondisi lingkungan, dan 

lainnya. 

➢ Tata kelola wilayah dan ketidakmerataan manajemen. 

Karakteristik 

Komunitas 

➢ Infrastruktur (air bersih, jalan, listrik, dan lainnya). 

➢ Distribusi lahan. 

 
16 Bambang Rustanto, Menangani Kemiskinan …… h. 4 
17 Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia ….. h.17 
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➢ Akses terhadap barang dan jasa (pendidikan, 

kesehatan dan lainnya). 

➢ Struktur sosial dan modal sosial. 

Karakteristik 

Rumah Tangga 

➢ Ukuran rumah. 

➢ Rasio ketergantungan (anggota keluarga yang 

menganggur termasuk yang belum kerja). 

➢ Jenis kelamin kepala keluarga termasuk yang berusia 

dini. 

➢ Asal (tanah, peralatan, alat produksi, rumah, 

perhiasan, dan lainnya). 

➢ Pekerjaan dan income. 

➢ Kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. 

Karakteristik 

Individu 

➢ Usia. 

➢ Pendidikan. 

➢ Status perkawinan. 

➢ Suku / daerah. 

 

Penyebab kemiskinan sangat beragam bergantung pada kondisi 

demografis, sosiografis, dan geopolitik sebagaimana yang disampaikan oleh 

Coombs (Ahmad 1980) menyebutkan bahwa yang terkait dengan (1) penduduk 

(2) perumahan dan (3) pekerjaan. Hal inoi terlihat dari bertambahnya jumlah 

penduduk, semakin tumbuhnya pemukiman yang tidak terkendali dan kesempatan 

kerja yang terbatas karena pendidikan yang rendah. 

Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor 

penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan), seperti (1) kemiskinan natural, (2) 

kemiskinan kultural, (3) kemiskinan struktural, (Kartasasmita 1997) dan Baswir 

(1997) sebagai berikut: 
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1) Kemiskinan Natural 

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya 

memang miskin kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak 

memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya 

manusia maupun sumber daya pembangunan atau kalaupun mereka ikut serta 

dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. 

Menurut Baswir kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 

faktor-faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, atau karena bencana 

alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita disebut sebagai 

“parsisten poverty”, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. 

Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya 

alamnya atau daerah yang terisolasi. 

2) Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau 

kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan 

budaya dimana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan. 

Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam 

pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat 

kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang 

dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Baswir bahwa ia 

miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, apatis, dan 

sebagainya. 

3) Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-

faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset 

produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang 

cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Baswir, 

munculnya kemiskinan struktural disebabakan oleh adanya upaya menanggulangi 

kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakannya bermacam-macam program 
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dan kebijakan. Namun, karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilik sumber 

daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan 

masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan struktur masyarakat 

yang timpang. Menurut Kartasasmita hal ini disebut “accident poverty”, yaitu 

kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakana tertentu yang menyebabkan 

menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Masalah kemiskinan tersebut di atas disebut sebagai suatu lingkaran 

setan kemiskinan yang meliputi enam unsur, yaitu: keterbelakangan, kekurangan 

modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi 

rendah. Lain halnya dengan pendapat Chamber yang mengatakan bahwa inti dari 

masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya disebut “deprivation trap” atau 

jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan, kelemahan 

jasmani, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling 

kait antara satu dengan yang lainnya dan saling memengaruhi.18 

4. Teori Kemiskinan Struktural 

Kita pasti sering mendengar atau mengucapkan istilah ini; wong deso, 

wong cilik, dan orang udik, kampungan dan sebagainya. Labeling (pemberian 

julukan, cap, etiket, merek) yang diberikan masyarakat kepada orang-orang 

miskin menunjukkan bahwa kemiskinan sudah sangat lama mendera mereka dan 

memunculkan istilah-istilah baru dalam penyebutan kondisi mereka. Julukan-

julukan tersebut telah melahirkan situasi yang sangat sulit bagi mereka dan seolah 

memosisikan mereka pada status yang permanen. 

Menurut teori fungsional yang dinyatakan George Ritzer (1985) bahwa 

semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya pada 

fungsi suatu faktor sosial terhadap faktor sosial. Sementara dalam teori yang sama 

Thomas O’dea (1985) menyatakan bahwa teori fungsional adalah segala yang 

tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. O’dea memisalkan agama, sejak 

 
18 Bambang Rustanto, Menangani Kemiskinan ….. h. 4-7 
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dulu sampai saat ini masih ada, jelas bahwa agama mempunyai fungsi bahkan 

memerankan sejumlah fungsinya. 

Berangkat dari teori tersebut dapat dinyatakan bahwa kemiskinan salah 

satu unsur dalam sistem sosial, artinya keberadaan orang miskin dapat menjaga 

eksistensi dari unsur lain dalam suatu sistem, dengan perkataan lain bahwa 

keberadaan orang miskin memperkuat posisi mereka sebagai orang kaya. 

Kemiskinan akan tetap ada sampai fungsi kemiskinan itu hilang dalam sosial. 

Menurut Herbert Gans, kemiskinan memiliki fungsional dalam sistem. Dalam 

sistem sosial di Amerika, Gans melihat adanya lima belas fungsi kemiskinan yang 

direduksi menjadi empat kriteria, masing-masing fungsi kemiskinan, meliputi 

ekonomi, sosial, kultural, dan politik, sedangkan Zastrow (2000) berpendapat 

bahwa sedikitnya terdapat dua belas fungsi kemiskinan bagi kelompok kaya. 

Kedua belas fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kaum miskin bersedia melakukan pekerjaan yang tidak 

menyenangkan 

2. Kaum miskin dapat membantu kelompok kaya 

3. Kaum miskin membantu menciptakan lapangan pekerjaan 

4. Kaum miskin membeli kualitas makanan yang buruk dan tidak 

layak jual 

5. Kaum miskin melakukan hal-hal menyimpang yang membuat 

mayoritas masyarakat mengerutkan kening sehingga memperkuat 

norma-norma yang dominan dalam masyarakat 

6. Kaum miskin memberikan kesempatan bagi kelompok mampu 

lainnya untuk mempraktikkan ‘tugas agama’ dalam membantu 

kelompok yang kurang beruntung 

7. Kaum miskin memungkinkan mobilitas bagi kelompok lain karena 

kelompok miskin telah dikeluarkan dari kompetisi untuk 

memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik 

8. Kaum miskin memberikan kontribusi bagi kegiatan kebudayaan 
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9. Kaum miskin menciptakan kesenian. Contoh music reggae, blues, 

dan lain-lain 

10. Kaum miskin berperan sebagai symbol perlawanan bagi kelompok 

politik lainnya 

11. Kaum miskin dapat menyerap biaya perubahan (misalnya 

tingginya pengangguran sebagai hasil peningkatan teknologi) 

12. Kaum miskin secara psikologis membantu kelompok lain dalam 

masyarakat untuk mambuat mereka merasa baik. 

Sejumlah fungsi tersebut di atas menunjukkan kemiskinan merupakan 

suatu asset bagi kelompok kaya yang menjadikan mereka sebagai sumber 

keuntungan untuk terus memperkaya diri mereka dan memperkuat eksistensi 

mereka. 

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem, di mana masing-masing 

subsistem saling ketergantungan dan mempunyai fungsi masing-masing. Teori ini 

memandang kemiskinan sebagai akibat dari ketidakberfungsian ekonomi. 

Perkemabngan industrialisasi telah menghancurkan sistem ekonomi. Kemiskinan 

disebabkan oleh sistem, di mana ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, di 

mana struktur yang kuat mengakibatkan yang lemah menjadi tak berdaya karena 

kekuasaannya. Berbicara tentang teori ini pastinya terkait dengan struktur 

masyarakat, status, dan stratifikasi manusia. Fungsionalisme kemasyarakatan 

(Societal Functionalism), sebagai salah satu pendekatan fungsionalisme struktural, 

paling dominan digunakan para fungsionalis struktural. Perhatian utama dari 

fungsionalisme kemasyarakatan ini adalah struktur sosial dan institusi masyarakat 

secara luas, hubungannya dan pengaruhnya terhadap anggota masyarakat 

(individu/pemain). 

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang 

terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu 

dalam keseimbangan. Secara ekstrem teori ini beranggapan bahwa semua 

peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi seluruh masyarakat. Dengan 
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demikian, apabila ada suatu konflik pada masyarakat, maka penganut teori 

fungsionalisme struktural ini memusatkan perhatiannya pada masalah tersebut 

dengan tujuan untuk menyelesaikannya agar tetap dalam keseimbangannya. 

Penganut teori fungsioanal memang memandang segala pranata sosial 

yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam artian positif 

dan negatif. Herbert Gans (1972) menilai kemiskinan saja fungsional dalam suatu 

sistem sosial. Oleh karena itu, Gans menyimpulakan tiga alas an bahwa 

kemiskinan itu berfungsi dalam masyarakat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kemiskinan masih tetap fungsional terhadap berbagai unit dalam 

masyarakat 

2. Belum adanya alternatif lain atau baru untuk berbagai pelaksanaan 

fungsi bagi orang msikin 

3. Alternatif yang ada masih lebih mahal daripada imbalan 

kesenangan yang diberikan 

Meskipun Gans mengemukakan bahwa kemiskinan mempunyai 

fungsi, namun implikasi dari Gans ini adalah jika orang ingin menyingkirkan 

kemiskikan, maka orang tersebut harus mampu mencari alternatif baru. Seperti 

halnya otomatisasi. Otomatisasi disini merupakan suatu yang semula 

pekerjaannya kotor dan gajinya pas-pasan, kemudian dialihkan pada pekerjaan 

yang lebih bersih dan gajinya lebih tinggi. 

Dalam mempelajari kemiskinan struktural-fungsioanal dapat dilihat 

dari berbagai prespektif berikut ini: 

a. Prespektif Patologi Sosial (Durkheim) Kemiskinan 

dipandang sebagai penyakit sosial, di mana orang gagal 

berfungsi sosial dalam peran yang diharapakan struktur sosial 

yang terus berubah sehingga tertekan oleh struktur yang lain. 

Orang-orang menjadi miskin karena gagal mengikuti atau gagal 

beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah tersebut 

sehingga mengganggu keberfungsiannya, seperti akses akan 
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informasi terbatas, tidak mampu mengikuti pendidikan, 

hubungan sosialnya terbatas. Hal ini yang membuat orang tetap 

menjadi miskin karena kalah bersaing (disfungsi). 

b. Prespektif Disorganisasi Sosial/Disintegrasi Sosial (Parson) 

Kemiskinan disebabkan kesalahan dalam aturan, salah 

mengorganisasi serta kebijakan yang tidak memihak pada 

orang miskin akibat dari penyelewengan institusi karena 

kurangnya control sosial. Disorganisasi terjadi ketika 

masyarakat seluruh/sebagiannya mengalami 

ketidaksempurnaan dalam mengorganisasi/mengintegrasikan 

tujuan, harapan-harapan, dan aturan-aturan serta tidak menjaga 

stabilitas atau keseimbangan. Hal ini mungkin terjadi karena 

perubahan begitu cepat dan orang tidak mampu mengikutinya, 

sehingga kemungkinan terjadi ketidakseimbangan dalam 

masyarakat dan orang-orang miskin tetap miskin dan yang kaya 

tetap kaya. 

c. Prespektif Penyimpangan Perilaku Berkaitan dengan 

patologi sosial, prespektif ini menimbulkan orang berontak dan 

melakukan penyimpangan sebagai wujud perlawanan dan 

mencari perhatian untuk menyesuaikan diri dengan situasi 

sosial. Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai 

dan harapan-harapan yang dimiliki oleh seseorang dengan 

nilai-nilai dan harapan-harapan kelompok/masyarakat tempat ia 

tinggal sehingga ia berperilaku menyimpang. Perilaku 

menyimpang tersebut yang menyebabkan ia tidak dapat 

memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan yang terdapat 

pada masyarakat tempat ia berada, sehingga ia miskin.19 

 

 

 

 
19 Bambang Rustanto, Menangani Kemiskinan….. h.27-28 
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B. Ketaatan Beribadah 

1. Pengertian Ketaatan 

Taat menurut bahasa Arab merupakan kalimat dari Isim masdar dari 

Tha’a, Yath’u, Thou’an dengan arti kata tunduk/patuh.20Menurut istilah taat yaitu 

perintah-perintah Allah yang harus ditaati, menghendaki keikhlasan dan ketulusan 

hati dalam melaksanakannya.Sedangkan ketaatan merupakan upaya untuk 

menampilkan arahan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an yang memerintahkan orang mukmin 

untuk taat, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisaa ayat 59 yang artinya 

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri diantara 

kamu (Q.S An-Nisaa : 59)” 

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT memerintahkan kepada orang-

orang yang beriman supaya taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan ulil 

amri (pemimpin). 

2. Perintah Ketaatan 

Perintah ketaatan itu dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut : 

a. Taat kepada Allah SWT 

Taat kepada Allah SWT berarti bahwa setiap mukmin harus 

melaksanakan segala perintah-Nya sebagaimana yang terdapat 

didalam Al-Qu’an dan menjauhi larangan-Nya. Karena apapun 

yang diperintahkan Allah SWT itu mengandung maslahat 

(kebaikan) dan apa yang dilarang oleh Allah SWT mengandung 

mudarat (keburukan). 

b. Taat kepada Rasul-Nya 

Taat kepada rasulnya berarti setiap mukmin harus melaksanakan 

ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad 

 
20 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1990) h.242 
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SAW.Sebagai rasul Allah SWT, beliau mempunyai tugas 

menyampaikan amanah kepada umat-Nya. Oleh karena itu, bagi 

setiap muslim yang taat kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad 

SAW). 

c. Taat kepada Ulul Amri 

Taat kepada ulul amri berarti setiap makmin harus taat kepada 

peraturan-peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari 

ajaran-ajaran islam. Bahkan tidak hanya terhadap pemimpin, tetapi 

juga orang-orang mempunyai yang kuasa atau kedudukan lebih 

tinggi, seperti anak kepada orang tua, murid kepada guru, istri 

kepada suami, dan masyarakat kepada pemimpin setempat. 

Jadi ketaatan diartikan sebagai kepatuhan dan kesetiaan hamba kepada 

Allah SWT untuk menjalankan perintah dan meninggalkan segala 

larangannya.Sebagai orang yang beriman diharuskan untuk taat kepada Allah 

SWT, Rasul dan Ulil Amri. 

C. Ibadah  

1. Pengertian Ibadah 

Menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh (al-tha’ah), tunduk (al-

khudu), ubudiyah artinya tunduk (al-khudlu) dan merendahkan diri  (al-tazallul). 

Menurut Al-Azhari, kata ibadah adalah untuk kepatuhan kepada Allah. 

Ibadah wujud ketundukan dan pemujaan manusia kepad Tuhan.Hanya 

dengan Tuhanmulah manusia bisa menjalin hubungan semacam itu, tidak dengan 

yang lainnya.Jika ketahui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan penguasa 

alam semesta, kita harus mengabdi kepadanya dan tidak menyekutukannya 

dengan sesuatu pun.Al-Qur’an menegaskan bahwa ibadah hanya wajib dilakukan 

untuk Allah.Karenanya, dosa paling besar dan tak terampuni adalah syirik. 

Ketaatan beribadah merupakan bentuk pengabdian (berserah diri) 

hamba kepada khaliq, yakni senantiasa menjalankan segala perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. Ibadah-ibadah islam yang masyur ada empat seperti 
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shalat, zakat, puasa dan haji. Dan islam membersihkan ibadah-ibadah ini dari 

segala noda, meninggikannya sehingga mancapai tujuannya, memusatkan 

didalamnya rahasia-rahasia, mengingatkan dengan sentuhan-sentuhan dan 

menjadikannya berpengaruh didalam kehidupan. Semuanya itu selaras dengan 

agama yang umum dan kekal yang bertujuan memperbaiki setiap individu, 

membahagiakan rumah tangga, menentramkan jamaah, mengarahkan negara dan 

sebagai petunjuk bagi seluruh alam.Jadi tujuan hakiki dari ibadah adalah 

menghadapkan diri kepada Allah SWT saja dan menjadikannya sebagai tumpuan 

dan harapan dalam segala hal. 

2. Ruang Lingkup dan Sistematika Ibadah 

Ibadah itu mensyukuri nikmat Allah.Atas dasar inilah tidak diharuskan 

baik oleh syara maupun oleh akal beribadat kepada selain Allah, karena Allah 

sendiri yang berhak menerimanya.Lantaran Allah sendiri yang memberikan 

nikmat yang paling besar kepada kita yaitu hidup, wujud dan segala yang 

berhubungan dengan-Nya. 

Meyakini benar, bahwa Allah yang telah memberikan nikmat, maka 

mensyukuri Allah itu wajib, salah satunya dengan beribadah kepada Allah, karena 

ibadah adalah hak Allah yang harus dipatuhi. 

Untuk mengetahui ruang lingkup ibadah ini tidak terlepas dari 

pemahaman terhadap pengertian itu sendiri. Oleh sebab itu, menurut Ibnu 

Taimiyah seperti dikutip oleh Ahmad Ritonga, ibadah mancakup semua bentuk 

cinta dan kerelaan kepada Allah SWT, baik dalam perkataan maupun perbuatan, 

lahir dan batin, maka yang termasuk kedalam hal ini adalah shalat, puasa, zakat, 

haji, benar dalam pembicaraan, menjalankan amanah, berbuat baik kepada orang 

tua, menghubungkan silahturahmi, memenuhi janji, amar ma’ruf nahi munkar, 

jihad terhadap orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, 

fakir miskin, berdoa,berdzikir, membaca Al-Qur’an, ikhlas, sabar, syukur, rela 
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menerima ketentuan Allah SWT, tawakal (berharap ats rahmat), khauf (takut 

terhadap azab) dan lain sebagainya.21 

Ruang lingkup yang dikemukakan Ibnu Taimiyah di atas cakupannya 

sangat luas, bahkan menurut beliau semua ajaran agama itu termasuk ibadah. 

Bilamana diklasifikasikan kesemuanya dapat menjadi beberapa kelompok saja, 

yaitu: 

a. Kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syariat seperti shalat, 

puasa, zakat dan haji. 

b. Yang berhubungan dengan (tambahan dari) kewajiban-kewajiban 

diatas dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, membaca 

Al-Qur’an, doa dan istigfar. 

c. Semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak 

manusia seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, 

menghubungkan silahturahmi, berbuat baik kepada anak yatim, 

fakir miskin. 

d. Akhlak insaniyah (bersifat kemanusiaan) seperti benar dalam 

berbicara menjalankan amanah dan menepati janji. 

e. Akhlak rabbaniyah (bersifat ketuhanan) seperti mencintai Allah 

SWT, dan Rasul-rasul-Nya, takut kepada Allah SWT, ikhlas dan 

sabar. 

 

3. Tujuan Ibadah 

Ibadah mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan.Tujuan 

pokoknya adalah menghadapkan diri kepada Allah yang Maha Esa dan 

mengkonsentrasikan niat kepada-Nya dalam setiap keadaan. Dengan adanya 

tujuan itu seseorang akan mencapat derajat yang tinggi di akhirat. 

Sedangkan tujuan tambahan adalah agar terciptanya kemaslahatan diri 

manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Shalat misalnya, pada dasarnya shalat 

 
21 Rahmat Ritonga, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama), cet 2, h. 6 
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diisyaratkan bertujuan untuk menundukkan diri kepada Allah SWT dengan ikhlas, 

mengingatkan diri dengan berzikir. Dan tujuan tambahannya antara lain adalah 

untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan munkar. 

4. Ciri-ciri Orang Yang Taat Beribadah 

Orang yang memahami arti hakekat penciptaan manusia, maka dapat 

memiliki ketaatannya dalam beribadah. Orang yang taat beribadah dapat dilihat 

dari segi bagaimana ia berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia dan 

dengan makhluk lainnya. 

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT 

Secara akal dan wahyu wajib berhubungan dengan Allah (hablum 

minallah).Berhubungan dalam arti mengabdikan dirinya.Hidup dan 

matinya hanya kepada Allah, yaitu dengan beribadah seperti 

menjalankan shalat, puasa dan amalan yang baik. 

b. Hubungan manusia dengan sesama 

Pada hakikatnya, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri tanpa 

berhubungan dengan orang lain. Manusia memiliki naluri untuk 

hidup berkelompok dan berinteraksi dengan orang lain. Karena 

pada dasarnya, setiap manusia memiliki kemampuan dasar yang 

berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri yang dapat 

dijadikan sebagai alat tukar menukar pemenuhan kebutuhan hidup. 

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk 

bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal dan 

pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan.Dalam 

hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia 

selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan 

masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu manampakkan 

dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya 

manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. 

c. Hubungan manusia dengan alam 
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Manusia dapat hidup dibumi karena Allah telah menetapkan 

keadaan bumi yang ada pada posisi sekarang.Pemikiran yang 

murni berdasarkan kenyataan dan tanpa prasangka dapat dengan 

mudah memahami alam semesta diciptakan dan dikendalikan oleh 

Allah yang semuanya diperuntukkan pada manusia.22 

 

5. Manfaat Ibadah 

Ibadah yang dilakukan setiap hamba memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Memperoleh ridho Allah; ibadah yang dilakukan oleh seorang 

hamba, dilakukan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap 

apapun kecuali hanya untuk memperoleh ridho Allah. 

b. Menumbuhkan kesadaran tanggung jawab; dengan melakukan 

ibadah dengan istiqomah akan membentuk jiwa yang sadar akan 

tanggung jawab. 

c. Perwujudan dan pemeliharaan keimanan; ibadah yang dilakukan 

oleh seorang hamba secara konsisten merupakan perwujudan dan 

pemeliharaan keimanan. 

d. Meningkatkan harkat dan martabat; dengan ibadah manusia dapat 

dibedakan harkat dan martabatnya dengan hewan. Karena dengan 

akal dan fitrahnya, yang mengarah kepada ketaatan kepada 

Tuhannya manusia dapat beribadah dengan baik. 

e. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah; takwa merupakan tujuan 

yang utama dalam beribadah. Karena dengan ketakwaannya 

manusia akan memperoleh derajat yang mulia disisi Tuhannya. 

f. Tawajjuh (menghadap); menghadap Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan 

yang disembah, dan meng-Esakannya dengan niat ibadah dalam 

setiap keadaan, hal itu diikuti dengan tujuan penyembahan guna 

memperoleh kedudukan yang mulia. 

 
22 Juairiyah, “Ketaatan Beribadah Anak Didik Di Yayasan Bina Insan Mandiri (YABIM) 

Masjid Terminal Depok”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam repository.uinjkt.ac.id, diakses 

pada 27 Januari 2020 
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g. Untuk perbaikan jiwa dan mencari anugerah; seluruh ibadah 

mempunyai fungsi ukhrawiyah, termasuk memperoleh 

keberuntungan dengan nikmat surge dan selamat dari azab neraka. 

 

D. Masyarakat 

1. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara 

bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka 

maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi didalamnya adalah antara 

individu-individu yang ada dikelompok tersebut. 

Secara etimologis kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu: 

“musyarak” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat 

adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama disuatu tempat dan 

saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. 

a. Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli 

1) Paul B Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia 

yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif 

cukup lama, mandiami suatu wilayah tertentu, memiliki 

kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan 

dalam kelompok manusia tersebut. 

2) Ralp Linton, pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia 

yang hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. 

3) Jhon J Macionis, pengertian masyarakat adalah orang-orang yang 

berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya 

bersama. 

4) Soerjono Soekanto, pengertian masyarakat adalah proses terjadinya 

interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi 
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apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu interaksi sosial dan 

komunikasi. 

5) Selo Sumardjan, pengertian masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. 

 

b. Ciri-ciri Masyarakat 

Suatu masyarakat dapat dikenali dari karakteristik yang ada 

didalamnya. Adapun ciri-ciri masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Berada di Wilayah Tertentu. Mengacu pada pengertian di atas, 

suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu 

secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur 

hubungan antar individu 

2. Hidup Secara Berkelompok. Manusia adalah makhluk sosial dan 

akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. 

Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi 

suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. 

3. Terdapat Suatu Kebudayaan. Suatu kebudayaan hanya dapat 

tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia 

yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan 

suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan 

diwariskan secara turun-temurun. 

4. Terjadi Perubahan. Suatu masyarakat akan mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat 

memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat 

akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada. 

5. Terdapat Interaksi Sosial. Interaksi sosial akan selalu terjadi di 

dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu-

individu saling bertemu satu dengan lainnya. 

6. Terdapat Pemimpin. Aturan dan norma dibutuhkan dalam suatu 

masyarakat agar kehidupan harmonis dapat terwujud. Untuk itu, 
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maka dibutuhkan pemimpin untuk menindaklanjuti hal-hal yang 

telah disepakati dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

7. Terdapat Stratifikasi Sosial. Di dalam masyarakat akan terbentuk 

golongan tertentu, baik berdasarkan tugas dan tanggungjawab, 

maupun religiusitasnya. Dalam hal ini stratifilasi dilakukan dengan 

menempatkan individu pada posisi tertentu sesuai dengan keahlian 

dan kemampuannya. 

 

c. Unsur-unsur Masyarakat 

Masyarakat terbentuk dalam beberapa unsur penting didalamnya. 

Adapun unsur-unsur masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Sekumpulan Orang Banyak 

Dalam hal ini orang banyak (crowd) adalah sekelompok orang 

banyak yang berada di suatu tempat tertentu. Adapun karakteristik 

orang banyak adalah: 

a) Terbentuk karena adanya suatu pusat perhatian bersama. 

b) Terjadi Tanya-jawab di sekitar objek yang menjadi pusat 

perhatian. 

c) Proses terbentuknya membutuhkan waktu lama. 

d) Adanya perasaan sebagai satu kesatuan 

2. Golongan 

Pengelompokkan dilakukan di dalam masyarakat berdasarkan 

karakteristik yang dimiliki, baik objektif maupun subjektif. Ciri-

ciri suatu golongan mencakup: 

a) Terdapat perbedaan status dan peran. 

b) Terdapat pola interaksi yang beragam. 

c) Terjadi distribusi hak dan kewajiban masing-masing 

anggota. 

d) Terdapat sanksi dan penghargaan. 

3. Perkumpulan Asosiasi 
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Perkumpulan adalah kesatuan banyak individu yang terbentuk 

secara sadar dan punya tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Pembentukan asosiasi dilakukan berdasarkan minat, 

kepentingan, tujuan, pendidikan, agama, dan profesi. 

4. Kelompok 

Berbeda dengan asosiasi, kelompok merupakan unsur 

masyarakat yang lebih kecil. Adapun beberapa karakteristiknya 

adalah sebagai berikut: 

a) Terdapat struktur, kaidah, dan pola tertentu. 

b) Terdapat interaksi antar anggota kelompok. 

c) Adanya kesadaran setiap anggota bahwa mereka adalah 

bagian dari suatu kelompok. 

d) Terdapat faktor pengikat, yaitu kepentingan, tujuan, 

ideologi, nasib dari srtiap anggota. 

 

d. Macam-macam Masyarakat 

Secara umum, masyarakat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

masyarakat primitif dan masyarakat modern. 

1. Masyarakat Primitif/Sederhana 

Ini adalah jenis masyarakat yang didalamnya belum terjadi 

perkembangan yang berarti dalam hal ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam kehidupan mereka. Umumnya masyarakat ini 

masih terisolasi dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakata 

lainnya diluar komunitas mereka. 

Adapun ciri-ciri masyarakat primitif/sederhana adalah sebagai 

berikut: 

a) Masyarakatnya masih miskin ilmu dan harta. 

b) Masih berpatokan kepada budaya nenek moyang. 

c) Menolak budaya asing di dalam komunitasnya 

d) Pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan. 
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2. Masyarakat Modern 

Ini adalah jenis masyarakat yang sudah mengenal ilmu 

pengetahuan dan teknologi terbaru, serta menggunakannya sehari-

hari. Umumnya masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru 

dan sering berinteraksi dengan masyarakat luar. 

Adapun ciri-ciri masyarakat modern adalah sebagai berikut: 

a) Masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru. 

b) Setiap individu di dalam masyarakat modern sangat 

menghargai waktu. 

c) Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya. 

d) Lebih mangandalkan logika dan tindakan rasional. 

e) Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan golongan.23 

 

Masyarakat muslim sebagaimana dijelaskan oleh Islam adalah 

masyarakat yang istimewa, tidak seperti masyrakat-masyarakat yang dikenal oleh 

manusia sepanjang sejarah, hal ini karena dia adalah masyarakat yang dibentuk 

oleh syariat Islam yang kekal, yang diturunkan oleh Allah dengan sempurna sejak 

hari pertama, dimana Allah berfirman dalam kitabNya: “Pada hari ini telah 

kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-

Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (Q.S Al-Maidah: 3) 

 

2. Masyarakat Setempat (Community) 

Istilah community dapat dijelaskan sebagai “masyarakat setempat”, yang 

menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-

anggota sesuai kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama 

sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi 

kepentingan-kepentingan hidup yang utama, kelompok tadi disebut masyarakat 

setempat.Sebagai suatu perumpamaan, kebutuhan, seseorang tidak mungkin 

secara keseluruhan terpenuhi apabila dia hidup bersama-sama rekan lainnya yang 

 
23http://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html di akses pada 30 

September 2019 

http://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html
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sesuku.Dengan demikian, kriteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat 

setempat adalah adanya social relationshipantara anggota suatu kelompok.Dengan 

menagmbil pokok-pokok uraian diatas, dapat dikatakan bahwa masyarakat 

setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu 

wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu dimana faktor utama 

yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, 

dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.Dapat disimpulkan 

secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial 

yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu.Dasar-dasar 

masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat 

tersebut. 

Suatu masyarakat setempat pasti mempunyai lokalitas atau tempat tinggal 

(wilayah) tertentu.Walaupun sekelompok manusia merupakan masyarakat 

pengembara, pada saat-saat tertentu anggota-anggotanya pasti berkumpul pada 

suatu tempat tertentu, misalnya bila mengadakan upacara-upacara 

tradisional.Masyarakat-masyarakat setempat yang mempunyai tempat tinggal 

tetap dan permanen biasnya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai 

pengaruh kesatuan tempat tinggalnya.Memang dalam masyarakat modern, karena 

perkembangan teknologi alat-alat perhubungan, ikatan pada tempat tinggal agak 

berkurang, tetapi sebaliknya hal itu bahkan memperluas wilayah pengaruh 

masyarakat setempat yang bersangkutan.Secara garis besar, masyarakat setempat 

berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan-

hubungan sosial denga suatu wilayah geografis tertentu. Sebagai contoh, betapa 

pun kuatnya pengaruh luar, misalnya dibidang pertanian mengenai soal cara-cara 

penanaman yang lebih efisien, penggunaan produk dan sebagainya, masyarakat 

desa masih tetap mempertahankan tradisi, yaitu ada hubungan erat dengan tanah 

karena tanah itulah yang memberikan kehidupan kepadanya. Akan tetapi tempat 

tinggal tertentu saja, walaupun merupakan suatu dasar pokok, tidak cukup untuk 

membentuk masyarakat setempat.Disamping itu, harus ada suatu perasaan 
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diantara anggota bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka 

tinggali memberikan kehidupan pada semuanya.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Prof. Dr. Soerjono Soekanto, Dra. Budi Sulistyowati, M.A, “Sosiologi Suatu 

Pengantar”, Ed. Revisi Cet 47, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 130-131 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

etnografi.Etnografi merupakan suatu metode penelitian ilmu sosial.Penelitian ini 

sangat percaya pada ketertutupan, pengalaman pribadi, dan partisipasi yang 

mungkin, tidak hanya pengamatan, oleh para peneliti yang terlatih dalam seni 

etnografi. Para etnografer ini sering bekerja dalam tim yang multidisipliner. 

Dimana titik fokus penelitiannya dapat meliputi studi intensif budaya, dan bahasa, 

bidang atau dominan tunggal, ataupun gabungan metode historis, observasi, dan 

wawancara. 

Pada awalnya etnografi berakar pada bidang antropologi dan 

sosiologi.Namun para praktisi dewasa ini melaksanakan penelitian etnografi 

dalam segala bentuk.Ahli etnografi melakukan studi persekolahan, kesehatan 

masyarakat, perkembangan pedesaan dan perkotaan, konsumen dan barang 

konsumsi, serta arena manusia manapun. 

Perlu dicatat bahwa penelitian etnografi ini juga dapat didekati dari titik 

pandang preservasi seni dan kebudayaan, dan lebih sebagai suatu usaha deskriptif 

dari pada usaha analitis. Biasanya para peneliti etnografi memfokuskan 

penelitiannya pada suatu masyarakat,namun tidak selalu secara geografis saja, 

melainkan dapat juga memerhatikan pekerjaan, pengangguran, dan aspek 

masyarakat lainnya. Beserta pemilihan informan yang mengetahui dan memiliki 

suatu pandangan atau pendapat tentang berbagai kegiatan masyarakat. 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian tentang penelitian etnografi 

salah satunya adalah Emzir (2011: 143) yang menyatakan etnografi adalah suatu 
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bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalu observasi lapangan 

tertutup dari fenomena sosiokultural.25 

Metode kualitatif juga disebut sebagai penelitian lapangan, penelitian 

lapangan ini adalah suatu metode yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti 

sosiologi dan antropologi yang kemudian diadaptasi ke dalam setting 

pendidikan.26 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara 

holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data 

secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil penelitan yang 

dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.27 

Penelitian kualitatif (qualitatif research) adalah suatu penelitian yang 

diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun 

kelompok.28 

Pada dasarnya penelitian jenis ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode ini untuk mengetahui kemiskinan dan sikap keberagamaan masyarakat 

muslim. 

Jenis penelitian kualitatif deskriptif karena jenis penelitian ini dapat 

dijadikan patokan peneliti dalam kegiatan observasi, dan wawancara. Dengan 

 
25https://dosen.perbanas.id/penelitian-kualitatif-pendekatan-etnografi/ di akses pada 

tanggal 19 januari 2020 
26 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cet. XXII (Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 8 
27 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 6 
28 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 60 

https://dosen.perbanas.id/penelitian-kualitatif-pendekatan-etnografi/
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demikian, prinsip tersebut memudahkan peneliti dalam mengambil sikap untuk 

melanjutkan pada tahap metode penelitian berikutnya dan seterusnya. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Desa Molobog  Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur. Subjek penelitian yaitu masyarakat miskin dan masyarakat 

muslim. Waktu penelitian berjalan dari bulan Oktober 2019 – November 2019 

sesuai arahan fakultas. 

Diambilnya lokasi penelitian tersebut, dikarenakan adanya pertimbangan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Pertimbangannya dari peneliti karena lokasi 

tersebut bertempat ditempat/lokasi yang sama dengan kediaman peneliti, sehingga 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan peneliti juga tahu 

bagaimana kondisi masyarakatnya. Adapun untuk menghindari bias pengambilan 

data yaitu peneliti menjelaskan maksud sesungguhnya dari penelitian serta 

meyakinkan orang yang diwawancarai bahwa informasi yang diberikan akan 

dijaga kerahasiaannya dan pada saat wawancara hanya ada peneliti dan informan 

agar informan lebih leluasa mengeluarkan jawabannya. Alasan kenapa peneliti 

mengambil ke-15 informan ini, kenapa bukan yang lain, karena ke-15 informan 

ini sudah peneliti observasi terlebih dahulu, dengan kategorinya yaitu : kondisi 

rumah, pekerjaannya, pendapatan dan pendidikan dari informan. 

C. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data 

kualitatif yaitu mengemukakan, menggambarkan, dan menguraikan secara 

menyeluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan.29 

Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data dan diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang 

bersangkutan yaitu masyarakat miskin dan masyarakat muslim di Desa Molobog 

 
29 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian ….. h. 213 
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Induk. Sedangkan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data dan data ini diperoleh dari dokumen-

dokumen maupun buku-buku yang berisikan data tentang kemiskinan dan 

masyarakat muslim tersebut.30 Data sekunder dalam hal ini adalah data yang 

didapatkan dari kantor Desa Molobog Induk. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Observasi  

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau objek permasalahan yang 

dihadapi.31 Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.32 Observasi dilakukan dengan 

mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang kegiatan harian masyarakat miskin 

dan masyarakat muslim di Desa Molobog dengan bertanya-tanya pada masyarakat 

sekitar. 

a. Ciri-ciri orang miskin di Desa Molobog: 

1) Rumah, ciri-ciri rumah yaitu lntainya masih dari tanah, 

papan/kayu, kemudian begitu juga dengan dinding rumah 

yang masih pakai kayu, begitu juga dengan  atap rumah 

yang masih menggunakan dari daun kelapa/katu 

2) Pekerjaan, adapun pekerjaan yaitu sebagai petani, nelayan, 

buruh harian, tukang. 

3) Pendapatan tidak menentu 

4) Pendidikan, Tidak sekolah, SD 

b. Orang miskin dalam ketaatan beribadah, cara mereka 

melaksanakan ibadah kepada Tuhan 

 
30 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif …. h. 225 
31 Sutrisno Hadi, Metode Research I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1989), h. 3 
32 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif … h. 145 
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c. Ketertarikan dalam bermajelis taklim, yaitu tertarik mengikuti 

setiap kegiatan majelis dan kegiatan keagamaan lainnya. 

 

2. Interview (wawancara) 

Interview yaitu percakapan dengan maksud tertentu atau proses tanya 

jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna 

mendapatkan informasi dan data selengkap-lengkapnya.33 Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. 

 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat 

miskin di Desa Molobog. Wawancara berjalan dengan menanyakan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun kemudian satu persatu di perdalam. Dalam sampel 

penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling dalam menentukan 

sampel untuk diwawancara karena yang menjadi subjek peneliti yaitu masyarakat 

miskin dan berdasarkan data yang ada. 

 

Sebagai informasi tambahan bahwa wawancara ini dilakukan di rumah 

masing-masing informan, yang terlebih dahulu peneliti hubungi untuk mendapat 

kepastian sebelum pertemuan. 

 

Jumlah penduduk keseluruhan di Desa Molobog yang akan di ambil 9 

informan. Berdasarkan klasifikasi berikut: 

a) Jenis kelamin 

1. Laki-laki 4 orang 

2. Perempuan 5 orang 

b) Pendidikan 

1. Tidak Sekolah 

 
33 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif …. h. 137 
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2. SD 

3. SMP 

Alasannya diambil tingkat pendidikan dari yang tidak sekolah sampai 

dengan SMP adalah untuk menunjang hasil penelitian yang baik. 

c) Pekerjaan 

1. Petani 

2. Buruh harian 

3. IRT 

4. Aparat Desa 

d) Umur  

40 tahun sampai dengan 70 tahun. 

e) Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu: 

1. Apakah rumah ini sudah pernah direnovasi? 

2. Apakah rumah ini peninggalan orang tua atau dibangun sendiri? 

3. Berapa pendapatan bapak/ibu perbulan? 

4. Apakah dalam sebulan kebutuhan pokok terpenuhi? 

5. Apakah bapak/ibu pernah mendapat bantuan dari pemerintah? 

6. Apakah bapak/ibu memiliki usaha atau sumber daya alam yang bisa 

dimanfaatkan? 

Pada poin 1 – 6, peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut 

karena pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan kemiskinan. 

7. Apakah bapak/ibu aktif di majelis? 

8. Apakah bapak/ibu sering? 

9. Apakah bapak/ibu suka ke masjid? 

10. Apakah bapak/ibu suka bersedekah? 

11. Apakah bapak/ibu suka menjalin silahturahmi? 

Pada poin 7 – 11, alasan peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut karena pertanyaan-pertanyaan itu berhubungan dengan 

keberagamaan, yaitu tentang sikap/perilaku mereka terhadap keluarga, 

tetangga dan orang disekitarnya, dan juga ritual-ritual keagamaan. 

 



 

43 
 

b. Dokumentasi 

Pengumpilan data yang diperoleh dengan dokumen. Dokumen sangat 

bermanfaat dalam menguji, menafsirkan dan dokumen juga bermanfaat sebagai 

bukti untuk suatu pengujian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah lalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari 

seseorang atau sebuah organisasi.34 

E. Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain.35 

Ada tiga prosedur dalam menganalisis data yang dikemukakan oleh Miles 

dan Huberman (1984) dalam menganalisis data penelitian kualitatif: 

1. Reduksi data (data reduction) yaitu mengumpulkan data yang telah 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting dicari tema dan polanya. 

2. Penyajian data (display data) yaitu menyusun seluruh data yang telah 

didapatkan secara berurutan. Dalam penyajian data yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif, juga berupa grafik, matrik, tabel dan chart. 

3. Kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing) yaitu data yang telah 

disusun sesuai pola selanjutnya ditarik kesimpulan.36 

 

 
34 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif …. h. 240 
35 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif …. h. 244 
36 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif ….. h. 246-252 
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BAB IV 

GAMBARAN KEMISKINAN DI DESA MOLOBOG 

 

Desa Molobog adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur Kecamatan Motongkad. Desa Molobog sendiri sudah ada 

sejak tahun 1860-an. Desa Molobog ditemukan pertama kali oleh dua bersaudara 

yang bernama Tumontanow I dan Tumontanow II dan namanya dulu adalah desa 

Dododaban kemudian seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi desa 

Molobog, akan tetapi tidak tahu pasti pada tahun berapa berganti nama dan apa 

alasannya diganti nama menjadi desa Molobog. Desa Molobog sendiri sudah 

dimekarkan menjadi tiga desa yaitu desa Molobog Induk dan desa Molobog Barat 

yang sudah duluan dimekarkan pada tahun 2013 dan baru-baru ini desa Molobog 

Timur yang dimekarkan tiga bulan yang lalu. 

Kemiskinan yang ada di desa Molobog Induk sesuai dengan lokasi 

penelitian bahwa tingkat kemiskinan pada masyarakat desa Molobog Induk hanya 

sedikit sekitar 0,5% karena pada umumnya desa Molobog bukanlah desa dengan 

tingkat kemiskinan yang tinggi dan juga ditambah lagi dengan adanya 

penambahan anggaran dana desa. Dari 207 KK, hanya ada beberapa KK yang 

kurang mampu seperti tidak mempunyai tempat tinggal/rumah, pekerjaan yang 

tidak tetap, tidak mempunyai sumber daya alam/kebun yang dapat dimanfaatkan 

ataupun usaha-usaha lain yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat 

desa Molobog mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah, yaitu Sekolah 

Dasar (SD), bahkan diantara mereka ada yang tidak mengeyam bangku sekolah 

sama sekali. 

Menurut BPS untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan 

pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari 

sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 
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pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data yang 

dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi 

dan Pengeluaran. 

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan 

dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) 

merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 

dengan 2100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar 

makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, 

daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan 

lemak dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan 

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi 

kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 

jenis komoditi di pedesaan.Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.37 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas oleh BPS bahwa penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan 

dikategorikan sebagai penduduk miskin.Pada masyarakat desa Molobog Induk ada 

beberapa Kepala Keluarga yang termasuk didalam kategori tersebut. 

Pada umumya masyarakat di desa Molobog pekerjaannya adalah seorang 

petani, karena di desa Molobog sendiri masyarakatnya hampir sebagian besar 

memiliki kebun. Kebun adalah salah satu sumber daya alam yang paling banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di desa Molobog karena dari kebunlah 

mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka dan juga kebutuhan sehari-hari seperti 

makan karena dari kebun mereka bisa menanam berbagai macam tumbuhan 

seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan lain-lain yang bisa 

mereka gunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dan juga ada tanaman lain 

 
37http://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan di akses pada 15 februari 2020 

http://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan
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yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti 

tanaman cengkih, jagung, kelapa dan lain-lain karena tanaman-tanaman itu bisa 

mereka gunakan untuk biaya sekolah anak dan juga biaya untuk kesehatan jika 

sewaktu-waktu mereka sakit dan kebutuhan lainnya. 

Kondisi masyarakat yang kurang mampu atau miskin di desa Molobog 

sendiri umumnya tidak mempunyai tempat tinggal/rumah, biasanya mereka 

tinggal dirumah orang tua atau tinggal dirumah saudara, tidak mempunyai sumber 

daya alam/kebun yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Ada juga yang hidup sendiri/sebatang kara dan untuk kebutuhan sehari-hari 

seperti makan dan lain-lain hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah dan 

tetangga-tetangga sekitar. Anak-anak mereka putus sekolah bahkan ada yang tidak 

mengenyam pendidikan sama sekali. Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap 

terkadang untuk memenuhi kebutuhan atau makan sehari-hari mereka harus 

hutang dulu diwarung. Mereka juga tidak mempunyai usaha lain untuk 

dimanfaatkan, pendapatan juga yang kadang tidak mencukupi. Adapun 

masyarakat yang kurang mampu/miskin yang berada di desa Molobog adalah 

orang-orang yang sudah lanjut usia dan juga wanita rawan sosial/janda. 

Dari hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan dua kategori 

yaitu muslim maximalis dan muslim minimalis. Kenapa penulis mengkategorikan 

mereka kedalam dua kategori yaitu muslim maximalis dan muslim minimalis, 

karena penulis mengutip dari Clifford Gertz, tetapi karena tidak 100% pas untuk 

hasil penemuan penulis, maka penulis membuat kategori sendiri sesuai dengan 

temuan penulis sendiri. Ada kemiripan tapi tidak 100% mirip karena penelitian 

Gertz juga mungkin pelaku di jawa ataupun diluar jawa. 

Muslim maximalis yang penulis maksud disini adalah orang muslim tapi 

dalam ritual keagamaannya ia rajin seperti beribadah, hubungan dia dengan 

Tuhannya sangat baik dan hubungannya dengan sesama manusia juga sangat baik, 

kalau dalam temuan Clifford Gertz pada masyarakat Jawa yaitu kaum santri. 

Kaum santri adalah golongan pedagang atau petani, bertradisi Islam mistik yang 
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melaksanakan secara teratur dan taat pada segala pokok ibadat Islam. Sedangkan 

muslim minimalis adalah orang muslim yang hubungannya dengan Tuhannya 

seperti ibadah dan ritual-ritual keagamaan lainnya masih kurang dan hubungannya 

dengan sesama manusia juga masih kurang. Masih kurang disini maksudnya ia 

menjalankan ibadah atau ritual-ritual keagamaan lainnya masih setengah-setengah 

misalnya hari ini ia sangat rajin beribadah kemudian besoknya ia tidak beribadah 

kemudian besoknya lagi beribadah dan seterusnya. Dalam temuan Gertz pada 

masyarakat Jawa yaitu kaum abangan. Kaum abangan sebagai ragam petani 

miskin yang animistic, terutama hidup penuh pesta keupacaraan, kepercayaan 

yang rumit terhadap makhluk halus, berpraktek pengobatan yang bernafas magic. 

Kemudian ada juga kaum priyayi yang dianggap berketurunan aristocrat atau 

birokrat Hinduistik, berakar kepadakejayaan Kraton sebelum masa colonial, masih 

memelihara dan mengembangkan etiket halus gaya Kraton, juga yakin akan 

mistisisme Hindu-Budha.38 

 

A. Hasil Wawancara 

Berikut daftar informan yang telah peneliti bagi kedalam dua kategori : 

1. Muslim Maximalis ada tiga informan yaitu : 

a. Bapak BM 

b. Ibu NM 

c. Ibu LB 

Kenapa peneliti memilih ketiga orang ini dalam kategori muslim 

maximalis, karena keyakinan mereka kepada tuhan dan hal-hal gaib kuat, 

kemudian dalam praktek ibadah sehari-hari yang peneliti lihat mereka 

rutin menjalankannya, kemudian perilakunya kepada keluarga, suami, istri, 

anak, tetangga dengan sesama manusia sangat baik. 

 

 
38 Adib Fathoni, “Santri Dan Abangan Dalam Kehidupan Keagamaan Orang Jawa”, 

Jurnal At-Taqaddum, Vol 4 No. 1, Juli 2012, diakses pada 27 Januari 2020 
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2. Muslim Minimalis ada enam informan yaitu : 

a. Bapak UB 

b. Bapak ABD 

c. Ibu LH 

d. Bapak RD 

e. Ibu JP 

f. Ibu S 

Kenapa peneliti memilih keenam orang ini dalam kategori muslim 

minimalis, karena dari keenam informan ini keyakinan mereka kepada 

tuhan dan hal-hal gaib kuat, dan dalam praktek ibadah sehari-hari yang 

peneliti lihat mereka menjalankannya walaupun tidak setiap hari, 

kemudian perilakunya kepada keluarga, suami, istri, anak, tetangga, teman 

dan sesama manusia masih kurang. 

 

a. Hasil Wawancara 

1. Ibu HL adalah penduduk asli desa Molobog, beliau berumur 54 tahun 

beliau seorang ibu rumah tangga, pendidikan terakhirnya SD. Beliau 

adalah seorang wanita rawan sosial/janda, suami beliau meninggal 

sudah sepuluh tahun yang lalu karena sakit. Beliau mempunyai 

Sembilan orang anak dan dua diantaranya sudah menikah. Karena 

keterbatasan ekonomi anak-anak beliau sekolah hanya sampai lulus 

sekolah dasar bahkan ada yang tidak lulus sekolah dasar karena tidak 

mampu membiayainya. Ibu HL kondisinya sakit sudah lima tahun 

belakangan ini beliau menderita penyakit asma dan gejala jantung. 

Untuk berobat pun hanya berobat di puskesmas terdekat itu pun kalau 

anaknya mengirim uang tapi kalau tidak ya tidak berobat. Pernah 

sekali dirawat di rumah sakit biayanya pakai Kartu Indonesia Sehat 

(KIS), karena beliau juga mendapatkan bantuan KIS dari pemerintah 

kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Beliau dirawat di rumah sakit 
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selama seminggu dan juga ada bantuan biaya dari keluarga dan orang 

lain. 

Selain Kartu Indonesia Sehat (KIS), Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH) dan juga bantuan sembako dari pemerintah Bolaang 

Mongondow Timur. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terkadang 

beliau diberikan makanan oleh tetangga-tetangganya dan saudara-

saudaranya, karena beliau juga tidak punya sumber daya alam ataupun 

usaha-usaha lain yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.Kalaupun beliau masak itu dalam sehari hanya sekali 

memasak.Untuk memasaknya pun dari tungku menggunakan kayu 

bakar.Terkadang juga anaknya yang sudah bekerja mengirim uang 

untuk beliau.Ada juga anak-anaknya yang baru beranjak remaja sering 

di panggil orang dikampung untuk bantu-bantu lalu dikasih uang. 

Pernah beberapa waktu lalu, mungkin pada saat itu rumah 

beliau sedang di renovasi atau bedah rumah bantuan dari pemerintah 

kabupaten, jadi beliau tinggal dirumah saudaranya yang saat itu rumah 

tersebut tidak ada yang tinggal sehingga Ibu HL dan anak-anak 

sementara tinggal di rumah tersebut.Rumah saudaranya itu kebetulan 

dekat dengan rumah penulis, jadi pada saat itu tidak sengaja penulis 

lewat dibelakang rumahnya kemudian melihat Ibu HL sedang 

memasak di dapur, dapurnya itu tidak ada dinding jadi hanya atap dan 

tiang saja.Secara langsung penulis melihat dengan jelas apa yang Ibu 

HL lakukan dengan kondisi yang sakit beliau sedang memasak dan 

saat itu beliau memasak sayur yang dikasih oleh tetangga dan sayur itu 

hanya direbus. 

Keluar dari masalah kemiskinan yang dihadapi Ibu HL, dari 

segi ketaatan dalam beribadah, beliau sudah jarang sekali sholat 

beberapa tahun terakhir ini. Beliau bahkan sudah tidak pernah lagi 

hadir di acara-acara keagamaan seperti maulid nabi, isra’ mi’raj, tahun 

baru islam dan acara-acara keagamaan lainnya. Bahkan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di desa beliau sudah tidak pernah ikut.Beliau 
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sudah jarang sekali keluar rumah.Dalam segi penampilan sehari-hari 

beliau tidak memakai hijab.Tetapi pada saat bulan puasa beliau juga 

masih berpuasa walaupun tidak satu bulan full.Beliau juga menerima 

zakat.39 

Menurut penulis bahwa kemiskinan dan ketaatan beribadah Ibu 

HL tidak ada kaitannya karena dilihat dari penjelasan penulis diatas 

bahwa beliau masih menjalankan perintah dari Allah SWT walaupun 

tidak maximal. 

 

2. Bapak RD adalah masyarakat desa Molobog, beliau berumur 48 tahun, 

pendidikan terakhirnya adalah SD dan pekerjaan beliau adalah buruh 

tani (panjat kelapa). Beliau tidak memiliki rumah, sampai sekarang 

beliau tinggal dirumah orang tua. Beliau mempunyai tiga orang anak, 

anak yang pertama sudah menikah dan tinggal juga di rumah itu anak 

yang kedua masih duduk dibangku sekolah menengah pertama (SMP) 

dan anak beliau yang ketiga setelah istrinya melahirkan langsung 

diberikan kepada orang karena tidak sanggup membiayai. Keadaan 

rumah orang tuanya pun memprihatinkan karena tidak pernah 

direnovasi dan atapnya sudah ada yang bocor dan dindingnya pun sudah 

ada tanda-tanda retak, didalam rumahnya pun sangat sederhana hanya 

ada beberapa kursi dan satu meja yang terbuat dari kayu. 

Dari pekerjaan beliau yang seorang buruh tani (panjat kelapa) 

biasanya beliau menerima upah setiap per tiga bulan sekali sekitar tiga 

ratus sampai lima ratus ribu rupiah. Untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari jelas itu sangatlah kurang jadi untuk biaya makan sehari-

hari hutang dulu diwarung nanti kalau sudah terima upah hasil panjat 

kelapa baru dibayar.Dalam sehari biasanya istri beliau masak hanya 

sekali, masak pun mereka masih menggunakan kayu bakar mereka 

tidak punya kompor gas.Terkadang juga beliau menerima pekerjaan 

untuk membersihkan kebun orang untuk menambah-nambah 

 
39 Hasil wawancara dengan Ibu HL 
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penghasilan. Beliau punya kebun tapi bukan milik beliau sendiri akan 

tetapi milik bersama kakak dan adik beliau karena itu kebun 

peninggalan dari orang tua. Beliau juga belum pernah mendapatkan 

bantuan dari pemerintah karena beliau belum mengurus KK. 

Mengenai ketaaatn beliau dalam beribadah, beliau jarang 

sekali sholat dirumah maupun dimasjid karena kata beliau terhalang 

dengan pekerjaan jadi tidak sempat untuk sholat, kalau untuk sedekah 

jika ada lebih beliau bersedekah, beliau juga sering menjalin 

silahturahmi dengan tetangga, keluarga.Di saat bulan puasa beliau 

berpuasa sholat juga walapun tidak selalu dan beliau juga berzakat.Ada 

juga majelis dzikir tetapi beliau tidak ikut. Untuk acara-acara 

keagamaan seperti maulid nabi, isra’ mi’raj, tahun baru islam biasa 

beliau jarang hadir kalau ada waktu dan tidak kelelahan pasti ikut 

hadir.40 

Menurut penulis bahwa hubungan kemiskinan dan ketaatan 

beribadah Bapak RD tidak ada hubungannya karena bisa dilihat dari 

penjelasan di atas bahwa Bapak RD masih menjalankan perintah Allah 

SWT seperti puasa,menjalin silahturahmi dan sholat walaupun tidak 

maximal. 

 

3. Ibu JP sebenarnya bukanlah penduduk asli desa Molobog, beliau 

dulunya tinggal di salah satu desa yang berada di kabupaten Minahasa 

Tenggara, kemudian sekitar tiga tahun yang lalu beliau pindah di desa 

Molobog karena di desa Molobog juga ada saudaranya yang sudah 

lama pindah ke desa Molobog. Beliau berumur 45 tahun pendidikan 

terakhirnya SD dan pekerjaan beliau adalah jualan kue keliling 

kampung. Beliau adalah seorang wanita rawam sosial/janda. Beliau 

berpisah dengan suami sudah sekitaran delapan tahun lebih. Sekarang 

beliau membiayai kedua anaknya yang terkadang juga dibantu oleh 

saudaranya. Ketika pindah ke desa Molobog beliau dibuatkan rumah 

 
40 Hasil wawancara dengan Bapak RD 
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oleh saudaranya, rumahnya pun sederhana dindingnya pun setengah 

dibeton dan setengah lagi menggunakan triplex dan hanya mempunyai 

satu kamar dan dapur yang dindingnya terbuat dari trplex. 

Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan biaya anak 

untuk sekolah biasanya beliau jualan kue keliling kampung setiap pagi 

dan juga sore, karena beliau juga tidak punya kebun untuk menambah 

penghasilannya.Sering juga beliau dikasih beras oleh saudaranya. 

Untuk pendapatan jualan kue sehari biasanya tiga puluh ribu sehari 

kemudian penghasilan itu dibagi untuk membeli bahan-bahan kue yang 

akan dijual lagi. Beliau juga selama tiga tahun tinggal di desa Molobog 

belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Ibu JP tidak aktif dimajelis, beliau juga sering menjalin 

silahturahmi dengan tetangga dan orang-orang sekitar apalagi dengan 

pekerjaan beliau yang jualan kue keliling kampung pasti akan bertemu 

dengan orang-orang, baik yang dekat dengan beliau ataupun tidak. 

Beliau juga kalau ada lebih bersedekah tapi biasanya orang-orang yang 

bersedekah kepada beliau biasanya dikasih makanan ataupun buah-

buahan.Beliau juga sholat walaupun jarang, ke masjid juga jarang 

kecuali pada saat bulan ramadhan kalau mau sholat beliau pasti sholat 

dimasjid dan juga beliau berpuasa, kalau ada acara-acara keagamaan 

dimasjid kalau ada waktu beliau hadir.Beliau juga menerima zakat.41 

Menurut penulis hubungan kemiskinan dan ketaatan beribadah 

Ibu JP tidak ada hubungannya, seperti pada penjelasan sebelumnya 

walaupun tidak maximal dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan 

akan tetapi beliau menjalankan perintahNya. 

 

4. Bapak BM adalah penduduk asli desa Molobog, beliau berumur 

berumur 58 tahun pekerjaan beliau seorang petani dan pendidikan 

terakhirnya adalah SMP, setiap harinya beliau pergi ke kebun. Beliau 

memiliki satu orang istri dan tiga orang anak, anak yang pertama sudah 

 
41 Hasil wawancara dengan Ibu JP 
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menikah anak yang kedua sedang kuliah dan anak yang ketiga duduk 

dibangku sekolah menengah pertama (SMP). Anak beliau yang ketiga 

bukan anak kandung beliau melainkan anak dari ponakannya beliau, 

anak ketiga itu diambil waktu masih berumur tujuh hari karena ibunya 

meninggal dunia waktu melahirkannya. Sebelum ponakannya beliau itu 

meninggal dia memang sudah bilang ke Bapak BM kalau anaknya lahir 

dan jenis kelamin laki-laki maka akan dikasih ke Bapak BM karena 

Bapak BM juga tidak punya anak laki-laki. 

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, beliau dibantu oleh 

istrinya.Istri beliau setiap hari jualan kue, jualan es untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari mereka, karena pendapatan beliau tidak 

mencukupi untuk biaya anaknya saja yang kuliah beliau menggadaikan 

pohon kelapa kepada orang untuk bisa membayar kuliah anaknya dan 

kebutuhan anak-anaknya sekolah beliau juga dibantu anak pertama. 

Adapun keadaan rumah beliau lumayan besar walaupun belum terlalu 

jadi karena rumahnya dibangun waktu beliau masih punya pekerjaan 

namun terhenti pembangunannya karena beliau sudah tidak bekerja, 

akan tetapi rumah itu sudah bisa ditinggali kondisi dalam rumah beliau 

biasa saja hanya ada kursi meja dan ruang tengah itu ada tempat makan 

biasa dengan kursi plastik yang sudah mulai rusak mereka juga tidak 

punya TV dan tidak ada pernak-pernik lain hanya ada foto-foto habib 

yang terpajang. 

Bapak BM ini orang yang ramah dan suka bercanda, beliau 

aktif di majelis dzikir setiap ada acara-acara keagamaan beliau selalu 

hadir. Peneliti juga mewawancarai beliau tentang keyakinan 

menanyakan apakah beliau percaya bahwa Allah itu ada?, yakin bahwa 

Allah akan menolong kita? Lalu beliau menjawab bahwa beliau sangat 

yakin bahwa Allah itu ada dan yakin sekali bahwa Allah akan selalu 

menolong hambanya karena kata beliau pertolongan dari Allah itu bisa 

berbentuk apapun misalnya dekat dengan orang-orang soleh itu salah 

satu pertolongan dari Allah karena dekat dengan mereka akan selalu 
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mengingatkan kita kepada Allah. Beliau juga rajin beribadah sholat 

lima waktu, zakat, dan setiap bulan ramadhan beliau juga selalu full 

melaksanakan puasa. Walaupun beliau selalu ke kebun akan tetapi 

beliau tidak pernah meninggalkan sholat karena sekitaran jam lima 

atau enam pagi beliau sudah ke kebun lalu pulang dari kebun sekitaran 

jam dua belas siang agar beliau dapat melaksanakan sholat dan tidak 

meninggalkan sholat. Adapun pengalaman keagamaan yang pernah 

beliau rasakan yaitu seperti perasaan-perasaan yang lebih tenang jika 

habis sholat, lebih sabar dan pasti selalu ikhlas dalam menerima 

cobaan. Peneliti juga menanyakan tentang apa saja pengetahuan agama 

yang beliau ketahui, lalu beliau menjawab bahwa agama adalah tiang 

atau pondasi bagi diri kita maka dari itu kita harus mengatahui apa saja 

yang harus kita lakukan contoh harus mengikuti taat kepada Allah 

tidak melakukan yang Allah larang kemudian selalu ikhlas dan sabar. 

Sikap keberagamaan Bapak BM sangatlah baik terutama kepada istri 

dan anak-anaknya. Beliau juga banyak teman danteman-teman beliau 

sangat senang dengan Bapak BM karena bapak BM ini senang sekali 

bercanda, sikapnya kepada keluarga, tetangga dan sesama manusia 

juga sangat baik, beliau juga orang yang sangat sabar, ikhlas dan 

bersuh hatinya tidak pernah menaruh dendam kepada orang.42 

Menurut penulis bahwa hubungan kemiskinan dan ketaatan 

beribadah Bapak BM tidak ada hubungannya sama sekali, bisa dilihat 

dari penjelasan diatas walaupun keluarga beliau penuh dengan 

keterbatasan ekonomi tetapi itu semua bukan jadi penghalang beliau 

untuk tidak mengerjakan yang diperintah oleh Allah SWT. 

5. Ibu NM adalah penduduk asli desa Molobog beliau berumur 50 tahun, 

beliau tidak bekerja dan pendidikan terakhirnya SD. Beliau tinggal 

dirumah peninggalan dari orang tuanya. Beliau hanya tinggal sendiri 

karena kedua orang tuanya sudah meninggal dan beliau juga belum 

menikah sampai dengan sekarang sedangkan saudara-saudaranya 

 
42 Hasil wawancara dengan Bapak BM 
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tinggal dirumah mereka. Rumahnya juga sudah pernah direnovasi tapi 

hanya dapur saja dan itu juga sudah lama. Sekarang kondisi rumahnya 

pun sudah mulai ada yang rusak apalagi dapurnya. Rumah beliau 

dindingnya terbuat dari kayu, lantainya dari beton tapi itu pun sudah 

ada yang lubang-lubang lantainya, didalam rumahnya pun hanya ada 

satu set kursi yang sudah rusak. Sedangkan kondisi dapurnya sangat 

memprihatinkan karena dindingnya hanya terbuat dari triplex dan itu 

sudah mulai rusak karena sering terkena hujan dan atapnya sudah ada 

yang bocor karena hanya terbuat dari katu atau daun kelapa karena 

sudah lama juga tidak diganti dan lantainya hanya beralasakan tanah. 

Adapun pendapatan perbulan, beliau tidak ada pendapatan 

karena seperti yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa Ibu NM tidak 

bekerja dan juga beliau tidak punya suami untuk menafkahinya 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.Beliau juga tidak punya sumber daya 

alam atau usaha-usaha lain yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, 

terkadang beliau diberikan uang oleh ponakannya dan juga kadang 

pergi kerumah saudaranya untuk meminta beras ataupun bumbu-

bumbu dapur.Ibu NM juga pernah mendapatkan bantuan dari 

pemerintah berupa raskin, tapi itu sudah lama, kalau sekarang-

sekarang sudah tidak pernah lagi mandapatkan bantuan dari 

pemerintah. 

Ibu NM juga termasuk orang yang rajin beribadah, beliau 

sholat lima waktu, puasa dibulan ramadhan dan untuk zakat beliau 

dibayarkan oleh saudaranya. Pada saat bulan puasa beliau suka sholat 

dimasjid.Beliau juga sering hadir jika ada acara-acara keagamaan 

seperti maulid nabi, isra’ mi’raj, tahun baru Islam pasti beliau ikut 

hadir.Beliau juga suka menyambung silahturahmi dan juga beliau 

sangat ramah dengan orang-orang.43 

 
43 Hasil wawancara dengan Ibu NM 
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Menurut penulis kemiskinan dan ketaatan dalam beribadah Ibu 

NM tidak ada hubungannya sama sekali karena yang peneliti lihat 

walaupun Ibu NM orang yang kurang mampu tetapi beliau taat dalam 

beribadah dan kemiskinan tidak berpengaruh dalam ketaatan Ibu NM. 

 

6. Bapak ABD adalah masyarakat Desa Molobog beliau dikenal baik oleh 

masyarakat pekerjaannya adalah seorang tukang urut patah tulang, 

umur beliau saat ini 70 tahun pendidikan terakhir SD. Beliau adalah 

salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah dari 

pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selain bedah 

rumah beliau juga mendapat bantuan sosial lansia berupa uang dari 

pemerintah. Pendapatan beliau sebagai tukang urut tidak menentu 

tergantung orang kasihnya berapa, itu pun tergantung kalau ada 

pelanggan tapi kalau tidak ada, ya tidak ada pendapatan hari itu. Untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari terkadang beliau harus berhutang, 

kadang juga diberi uang oleh anaknya. 

Beliau juga sekarang sedang sakit, untuk berjalan pun sudah 

susah karena keterbatasan ekonomi beliau hanya dirawat dirumah 

dengan obat-obatan tradisional. Istri beliau juga seorang tukang urut 

patah tulang.Kondisi didalam rumah beliau pun biasa-biasa saja hanya 

ada beberapa kursi plastik dan juga meja yang terbuat dari kayu juga 

ada lemari kecil yang diatasnya ditaruh foto-foto.Didalam kamarnya 

pun untuk tidur hanya beralaskan tikar dengan kasur yang terbuat dari 

kapuk dan juga ada beberapa bantal dan lemari baju.Sedangkan 

dapurnya hanya berlantaikan tanah, atapnya terbuat dari katu atau daun 

kelapa dindingnya pun hanya dari kayu itu pun tidak semua 

dindingnya tertutup.Dan untuk masak, beliau masak menggunakan 

kayu bakar beliau tidak mempunyai kompor gas. 

Sudah beberapa tahun ini semenjak sakit beliau sudah tidak 

pernah sholat sekalipun itu sholat jum’at, sholat idul fitri dan juga idul 

adha.Beliau juga sudah jarang berpuasa di saat bulan ramadhan tapi 
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beliau masih berzakat.Beliau juga memang jarang sholat dimasjid. 

Peneliti juga menanyakan tentang keyakinan yaitu apakah anda yakin 

bahwa Allah itu ada dan apakah anda yakin kalau Allah pasti akan 

menolong anda disaat kesusahan? Jawaban beliau adalah bahwa ia 

pasti yakin kalau Allah itu ada dan mau tidak mau harus meyakini juga 

dengan pertolongan dari Allah. perilaku Bapak ABD kepada istri, 

anak, keluarga, tetangga dan sesama manusia bisa dikatakan baik 

disaat beliau bertengkar dengan istri tidak pernah sampai terjadi 

KDRT, beliau juga dicintai oleh keluarganya. Beliau juga jarang 

terdengar bertengkar dengan keluarganya, kalau pun ada masalah pasti 

dibicarakan dengan baik-baik.44 

Menurut penulis hubungan kemiskinan dan ketaatan beribadah 

Bapak ABD tidak ada hubungannya. Walaupun beliau tidak maximal 

dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan akan tetapi beliau memiliki 

keyakinan yang kuat terhadap Allah SWT. 

 

7. Ibu  S sebenarnya bukanlah penduduk asli Desa Molobog, beliau 

adalah warga disalah satu desa yang ada di Kabupaten Minahasa 

Tenggara kemudian beliau menikah dengan salah satu warga yang ada 

di Desa Molobog dan menetap di Desa Molobog. Ibu S baru saja 

berduka karena suaminya meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. 

Ibu S berumur 44 tahun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga 

pendidikan terakhir tidak sekolah. Rumah Ibu S rumah yang 

dindingnya masih terbuat dari kayu dan juga lantainya terbuat dari 

kayu seperti rumah panggung tapi agak pendek dibawahnya dipakai 

batu untuk menahan rumah tersebut. Rumahnya itu adalah peninggalan 

dari orang tua suami Ibu S dan sudah pernah direnovasi atapnya dulu 

terbuat dari daun kelapa tapi sekarang sudah diganti. Rumahnya pun 

kecil dan hanya ada 1 kamar tidur saja ruang tamunya pun sedikit 

 
44 Hasil wawancara dengan Bapak ABD 
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sempit didalam rumah hanya ada kursi dan juga meja dan ada beberapa 

pajangan foto. 

Untuk kebutuhan sehari-hari karena suami beliau adalah 

karyawan swasta maka setelah suami dari Ibu S meninggal beliau 

mendapat santunan dari perusahaan berupa uang dan uang itu 

dibagikan juga kepada keluarga dari suami Ibu S. jadi kebutuhan 

beliau sedikit terbantu apalagi beliau tidak punya sumber daya alam 

yang bisa dimanfaatkan dan beliau sudah tidak punya suami untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari juga biaya anak sekolah. Ibu S 

memiliki anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar. 

 Sikap Ibu S kepada anak-anaknya baik, kepada keluarganya 

juga baik tapi kepada keluarga mantan suami menurut peneliti kurang 

karena seperti yang peneliti sudah jelaskan bahwa Ibu S ini baru saja 

ditinggal suami meninggal dunia dan belum genap 40 hari beliau sudah 

langsung menikah lagi, lalu waktu dapat santunan dari perusahaan 

berupa uang, Ibu S memberikan uang sebesar lima ratus ribu rupiah 

kepada keluarga suamiya padahal uang yang diterima Ibu S dari 

perusahaan jumlahnya sangat besar sekitara lima puluh juta lebih lebih. 

Ibu S ini juga di desa jarang berbaur dengan masyarakat Desa 

Molobog.Terkadang juga rumahnya dipakai untuk minum-minuman 

keras karena rumah beliau juga lumayan jauuh dari rumah-rumah 

penduduk, disekitaran rumahnya hanya ada beberapa rumah saja. 

Ibu S tidak aktif dimajelis dan juga jarang sholat untuk sholat 

jum’at pun beliau jarang tapi pada saat bulan puasa beliau juga puasa 

dan juga bayar zakat. Pada saat hari raya Idul Adha beliau juga selalu 

kebagian daging Qurban karena suami beliau adalah seorang mualaf 

dan juga beliau menerima zakat.Ibu S percaya bahwa Allah itu ada 

menurut beliau Allah selalu membantu setiap hambanya yang sedang 

kesusahan. Ibu S memang tidak pernah menyentuh bangku sekolah 

tetapi beliau juga tidak buta agama beliau juga tahu apa yang dilarang 
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agama dan apa yang tidak. Dari segi penampilan beliau tidak 

menggunakan hijab.45 

Menurut penulis bahwa kemiskinan dan ketaatan beribadah Ibu 

S tidak ada hubungannya.Walaupun dalam menjalankan ibadah beliau 

belum maximal tetapi keyakinan beliau kepada Allah SWT sangatlah 

kuat. 

8. Bapak UB adalah masyarakat Desa Molobog beliau orang biasa yang 

tidak memiliki kedudukan/jabatan dalam masyarakat, beliau berumur 

32 tahun pekerjaan sebagai seorang petani dan pendidikan terakhirnya 

adalah SD. Beliau baru saja pindah rumah dari rumah orang tuanya, 

baru pindah 3 bulan yang lalu. Rumahnya hanya rumah biasa yang 

berdinding kayu dan masih berlantaikan tanah dengan atap yang 

terbuat dari pohon kelapa, kalau dalam bahasa mongondow “katu”. 

Sebagai seorang petani pendapatan beliau tidak menentu setiap 

hari dan untuk kebutuhan sehari-hari kata beliau kalau untuk 

mencukupi ya hanya itu yang ada sebenarnya tidak mencukupi tapi 

diusahakan supaya bisa cukup.Beliau sudah dua kali menikah istri 

pertamanya meninggal dunia berapa tahun yang lalu karena sakit, lalu 

beliau menikah lagi. Bapak UB memiliki 2 orang anak, anak yang 

pertama dari istri pertama yang sudah meninggal dan sekarang duduk 

dibangku SMA anak yang kedua dari istrinya yang kedua dan masih 

TK. Untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sekolah 

beliau selain bertani dikebunnya sendiri beliau juga menjadi buruh 

harian untuk menambah pendapatan. 

Bapak UB juga aktif dimajelis dan juga kegiatan keagamaan 

lainnnya.Beliau juga selalu ikut bekerja bakti dimasjid setiap hari 

jum’at. Walaupun tidak lima waktu tapi beliau selalu sholat jum’at dan 

juga pada saat bulan ramadhan beliau berpuasa dan sholat. Beliau juga 

tidak pernah kelewatan untuk sholat Idul Fitri, tapi untuk sholat Idul 

Adha jarang melakukannya walau dalam setahun hanya sekali.Beliau 

 
45 Hasil wawancara dengan Ibu S 
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percaya kepada Allah menurutnya kalau ada orang yang tidak percaya 

Allah maka orang itu musryik.Begitu juga dengan pertolongan Allah 

kepada hambanya beliau percaya dengan pertolongan dari Allah. 

Untuk pengetahuan tentang agama menurut beliau agama yakin kepada 

Allah, mentaati segala perintahnya, berpuasa pada saat bulan ramadhan 

menajalankan sholat walaupun beliau sadar bahwa dalam beribadah 

kepada Allah beliau masih kurang karena waktunya tersita oleh 

pekerjaan tapi kata beliau mau bagaimana lagi kalau tidak kerja tidak 

bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membiayai anak 

sekolah. 

Sikap Bapak UB kepada istri, anak-anak, keluarga, tetangga 

dan teman baik.Bapak UB juga setiap bertengkar dengan istrinya tidak 

pernah sampai melakukan KDRT dari istrinya yang pertama yang 

sudah meninggal sampai istrinya kedua ini.Bapak UB orang yang baik 

dan ramah, beliau jarang sekali terlihat marah.46 

Menurut penulis bahwa kemiskinan dan ketaatan beribadah 

Bapak UB tidak ada hubungannya.Bisa dilihat dari penjelasan diatas 

bahwa walaupun dalam menjalankan ibadah beliau belum maximal 

tetapi keyakinannya terhadap Allah SWT sangatlah kuat. 

 

9. Ibu LB adalah masyarakat Desa Molobog beliau hanya masyarakat 

biasa tidak ada kedudukan/jabatan di desa. Umur beliau sekarang 

sudah 41 tahun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga pendidikan 

terakhirnya SD. Ibu LB adalah seorang mualaf beliau menjadi seorang 

mualaf ketika menikah dengan salah satu masyarakat di Desa Molobog 

beliau mualaf sudah sekitaran 20 tahun lebih. Ibu LB memiliki rumah 

sendiri yang sudah ditinggali hampir 10 tahun dan belum pernah 

direnovasi. Rumah beliau sederhana dinding dan lantainya sudah tidak 

menggunakan kayu tapi sudah beton dan juga tidak besar dan didalam 

rumahnya tidak banyak pernak-pernik seperti guci, lemari ataupun  TV 

 
46 Hasil wawancara dengan Bapak UB 
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yang ada hanya beberapa kursi plastik dan juga meja untuk tamu, 

dindingnya pun tidak ada hiasan ataupun pajangan-pajangan seperti 

foto-foto yang ada hanya jam dinding yang berukuran sedang. 

Ibu LB memiliki tiga orang anak dan semuanya laki-laki. Anak 

yang pertama sudah menikah anak yang kedua sudah meninggal dunia 

beberapa tahun lalu akibat kecelakaan motor, lokasi kecelakaannya 

pun tidak jauh dari rumah Ibu LB. kejadiannya pada malam hari 

anaknya dijemput oleh seorang teman dan temannya itu sudah dalam 

kondisi mabuk, lalu belum lama mereka pergi baru sekitaran dua menit 

terdengar suara tabrakkan. Sempat dilarikan ke rumah sakit tapi 

nyawanya sudah tidak tertolong, temannya pun itu selamat tapi luka 

parah dan orang yang bertabrakkan dengan mereka pun meninggal 

dilokasi kecelakaan, dan anak yang terakhir sudah lulus SMA dan 

sekarang bekerja sebagai supir diperusahaan. 

Untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi karena suami beliau 

bekerja di perusahaan sebagai satpam dan juga ada anak ketiga beliau 

yang bekerja setiap ia terima gaji pasti dibagi dengan Ibu LB jadi 

kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Selain itu beliau dan suami juga 

punya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan yaitu kebun. 

Ibu LB juga aktif dimajelis, kesan beliau mengikuti majelis 

untuk menambah ilmu apalagi beliau yang seorang mualaf masih 

banyak yang belum beliau tahu dan juga beliau mengikuti pengajian 

untuk belajar mengaji tapi untuk saat ini terhenti karena guru yang 

mengajar mengaji sudah pindah di Molobog Barat.Untuk ritual-ritual 

keagamaan seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain beliau 

menjalankannya.Dari segi penampilan beliau tidak menggunakan hijab 

kecuali disaat ada kegiatan keagamaa. Seperti sholat beliau jarang 

sholat limawaktu tapi beliau sering sholat jum’at, pada saat bulan 

puasa beliau juga menjalankannya ibadah puasa, beliau juga sering 

sholat tarawih tapi untuk sholat maghrib, subuh, dzuhur dan ashar 

jarang karena lokasi dari rumah Ibu LB ke masjid lumayan jauh. 
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Ibu LB percaya bahwa Allah itu ada dan akan menolong 

hambanya yang dalam kesusahan. Sebagai seorang mualaf, 

pengetahuan beliau tentang agama juga baik terbukti dengan beliau 

yang aktif dimajelis dan ingin belajar mengaji walaupun sebenarnya 

beliau sudah bisa mengaji tetapi beliau ingin tahu lagi. Di dalam islam 

beliau diajarakan untuk sholat lima waktu walaupun beliau masih 

jarang melakukannya, diajarkan untuk berpuasa, sedekah, sabar, 

ikhlas, membaca al-quran dan masih banyak lagi. 

Sikap Ibu LB terhadap keluarga, suami, istri, anak dan tetangga 

baik, beliau jarang sekali marah, kalaupun marah itu pasti ada kejadian 

yang sangat parah seperti waktu itu beliau sampai mengusir anak 

mantunya karena ketahuan sering mengambil handphone warga Desa 

Molobog dan itu sudah beberapa kali terjadi sampai beliau mengusir 

anak mantunya itu karena kata beliau bikin malu keluarga. Kemudian 

pada saat anak beliau yang kedua meninggal dunia karena kecelakaan, 

itu beliau sangat marah sampai dendam kepada teman anaknya itu 

karena anaknya sampai meninggal, lalu ketika idul fitri temannya itu 

datang kerumah beliau dan meminta maaf atas kesalahannya dan 

beliau memaafkan walaupun tidak gampang.47 

Menurut penulis bahwa kemiskinan dan ketaatan beribadah Ibu 

LB tidak ada hubungannya.Bisa dilihat dari penjelasan diatas bahwa 

beliau menjalankan perintah dari Allah SWT walaupun belum 

maximal. 
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B. Hubungan Kemiskinan dan Ketaatan Beribadah 

Menurut peneliti ketaatan beribadah tidak ada hubungannya dengan 

kemiskinan.Dari kedua kategori miskin bahwa masing-masing kategori memiliki 

perbedaan dalam hubungan ketaatan dengan kemiskinan.  

Yang pertama Muslim Maximalis Menurut peneliti sesuai dengan hasil 

temuan dilapangan bahwa penyebab orang miskin tapi ia taat dalam beribadah 

yaitu adanya rasa berserah diri kepada Allah, adanya faktor-faktor yang dapat 

membuat ia taat seperti faktor usia, kepribadian, lingkungan, pengalaman-

pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, bawaan atau kebiasaan dan lain-

lain. Yang kedua muslim minimalis menurut peneliti bahwa ada beberapa faktor 

yang mengakibatkan beberapa orang miskin tidak taat dalam beribadah yaitu salah 

satunya faktor ekonomi karena ekonomi juga sangat berpengaruh pada orang 

miskin mereka harus bekerja keras guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan itu 

membuat mereka dalam segi ibadah atau ritual-ritual agama kurang, minimmya 

pengalaman-pengalaman keagamaan dan juga kurangnya pengetahuan agama, 

kemudian dari segi lingkungan, lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap 

ketaatan beribadah dan juga diri sendiri. 

Menurut Subandi dalam Wafiyah (2011:16-17) mengemukakan ada lima 

dimensi keagamaan di dalam ajaran Islam yang sesuai dengan pondasi orang yang 

taat beribadah dan memiliki persamaan dengan dimensi religiusitas yang diungkap 

oleh Glock dan Stark, yaitu : 

1. Dimensi Iman. Menyangkut keyakinan dan kepercayaan dengan rukun 

iman. 

2. Dimensi Islam. Menyangkut frekuensi dan intensitas pelaksanaan 

ibadah yang telah ditetapkan, misalnya shalat, zakat, puasa dan haji. 

3. Dimensi Ihsan. Menyangkut pengalaman dan perasaan tentang 

kehadiran Tuhan, takut melanggar larangan dan sebagainya. 

4. Dimensi Ilmu. Menyangkut kedalaman dan keluasan pengetahuan 

seseorang tentang ajaran agamanya. Misalnya pengetahuan tentang 

fiqih, tauhid dan sebagainya. 
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5. Dimensi Amal. Menyangkut bagaimana seseorang dalam bertingkah 

laku dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya menolong orang lain, 

membela orang yang lemah, bekerja dan sebagainya. 

Ketaatan beribadah umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu 

faktor psikologi, faktor umur, faktor kelamin, faktor pendidikan dan faktor 

stratifikasi sosial. Secara lebih sistematis Jalaludin membagi faktor yang 

mempengaruhi ketaatan beragama kedalam dua bagian yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. 

a. Faktor intern yaitu faktor dari manusia itu sendiri, karena manusia 

adalah homo religius (makhluk beragama) yang sudah memiliki 

potensi untuk beragama. Faktor yang termasuk dalam faktor intern 

adalah: 

1. Hereditas, kita sering mendengar peribahasa buah jatuh tidak jauh 

dari pohonnya. Peribahasa ini tampaknya berlaku juga dalam jiwa 

keagamaan. Dalam penelitian terhadap janin terungkap bahwa 

makanan dan perasaan ibu berpengaruh terhadapkondisi janin  

yang dikandungnya. 

2. Tingkat usia, berbagai penelitian psikologi agama menunjukkan 

adanya hubungan antara tingkat usia dengan perkembangan jiwa 

keagamaan, meskipun faktor usia bukan satu-satunya faktor 

penentu dalam perkembangan jiwa keagamaan seseorang, yang 

jelas kenyataan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman 

agama pada tingkat usia yang berbeda. 

3. Kepribadian, menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur, 

yaitu unsur hereditas dan pengaruh lingkunga. Hubungan antara 

unsur hereditas dan pengaruh lingkungan inilah yang membentuk 

kepribadian. Dalam keadaan normal, memang secara individu 

manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian, dan perbedaan ini 

diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek 

kejiwaan termasuk kejiwaan keagamaan. 
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4. Kondisi kejiwaan, seseorang akan berpengaruh pada pandangannya 

tentang agama, seseorang yang mengidap Schizopernia akan 

mengisolasi diri dari kehidupan sosial serta persepsinya tentang 

agama akan dipengaruhi oleh berbagai halusinasi. Berbeda dengan 

orang yang normal, ia akan memandanga agama secara sadar dan 

dapat berpikir sehat. 

b. Faktor ekstern, yaitu faktor diluar diri manusia. Faktor ekstern yang 

dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat 

dari lingkungan dimana seseorang hidup. Lingkungan tersebut dibagi 

menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, institusi dan masyarakat. 

1. Lingkungan keluarga, pengalaman hidup pada than-tahun pertama 

dari umur si anak lebih banyak diperolehnya dalam rumah tangga, 

baik yang dirasakan langsung dari perlakuang orang tuanya, 

maupun dari suasana hubungan antara ibu-bapak dan saudara-

saudaranya. Pengalaman hidup dirumah itu merupakan pendidikan 

yang terjadi secara tidak formal dan sengaja, tapi itu merupakan 

dasar dari pembinaan pribadi secara keseluruhan, termsuk moral 

dan agama. Oleh karena itu keluarga dinilai sebagai faktor yang 

paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa 

keagamaan. 

2. Lingkungan institusional,  yang ikut mempengaruhi perkembangan 

jiwa keagamaan dapat berupa institut formal seperti sekolah 

ataupun yang nonformal seperti berbagai perkumpulan dan 

organisasi. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur 

dan terencana. Melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, 

sikap dan keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan antar 

teman disekolah dinilai berperan dalam menanamkan kebiasaan 

yang baik. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari 

pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan 

jiwa keagamaan seseorang. 
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3. Lingkunan masyarakta, manusia adalah makhluk yang tidak dapat 

hidup sendiri, manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk 

sosial yang saling membutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat 

tentunya terjadi dua hubungan antar individu,jika 

tidakmempengaruhi pasti dipengaruhi, termasuk dalam hal agama. 

Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang 

kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan, 

begitupun sebaliknya. Adapun lingkungan masyarakat yang dapat 

memberi pengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : 

g. Lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama, masyarakat seperti ini 

menganggap bahwa persoalan agama adalah tanggung jawab pribadi 

masing-masing. 

h. Lingkungan yang berpegang teguh kepada tradisi agama tetapi tanpa 

keinsafan batin, biasanya lingkungan yang demikian menghasilkan anak-

anak beragama yang secara tradisional tanpa kritik atau dia beragama 

secara kebetulan. 

i. Lingkungan yang mempunyai tradisi agama yang sadar dan hidup dalam 

lingkungan agama.48 

Karena kalau dilihat dari segi ekonomi orang kaya saja yang 

berkecukupan, ekonomi terjamin tapi ada juga yang tidak taat dalam beribadah. 

Ketaatan beribadah juga tidak hanya diukur dari segi ritual seperti shalat, puasa, 

zakat dan haji akan tetapi juga dari sikap/perilakunya dengan sesama manusia dan 

hubungan manusia dengan alam.Dan juga hubungan sosial yang baik serta 

pemenuhan hak-hak manusia seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, suami, 

istri, saudara, tetangga, teman dan lain-lain. 

Ada berbagai macam definisi mengenai kemiskinan salah satunya adalah 

Brendly (dalam Ala, 1981) menyatakan bahwa kemiskinan adalah 

ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan 

 
48 Repository.umy.ac.id di akses pada 27 Februari 2020 
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yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.Hal ini diperkuat 

oleh Salim (dalam Ala, 1981) yang menyatakan bahwa kemiskinan biasanya 

dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

pokok.49 

Adapun prespektif kemiskinan menurut teori struktural fungsional seperti 

prespektif patologi sosial Durkheim bahwa kemiskinan dipandang sebagai 

penyakit sosial, dimana orrang gagal berfungsi sosial dalam peran yang 

diharapkan struktur sosial yang terus berubah sehingga tertekan oleh struktur yang 

lain. Orang-orang menjadi miskin karena gagal mengikuti atau gagal beradaptasi 

dengan kondisi yang selalu berubah tersebut sehingga mengganggu 

keberfungsiannya, seperti akse akan informasi terbatas, tidak mampu mengikuti 

pendidikan, hubungan sosialnya terbatas. Hal inilah yang membuat orang tetap 

menjadi miskin karena kalah bersaing (disfungsi).50 

Ibadah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ibadah umum dan ibadah 

khusus.Ibadah umum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yaitu 

mencakup semua amal kebaikan yang dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas 

dan sulit untuk mengemukakan sistematiknya. Sedangkan ibadah khusus 

ditentukan oleh syara (nash), bentuk dan caranya. Oleh karena itu dapat 

dikemukakan sistematiknya secara garis besar yaitu: Shalat, penyelenggaraan 

jenazah, zakat, puasa, haji dan umroh, nazar qurban dan aqiqah. 

 

 

       

 
49 Bambang, Rustanto, Menangani Kemiskinan….. h.2 
50 Bambang Rustanto, Menangani Kemiskinan …. h.27 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian tentang kemiskinan dan ketaatan beibadah 

pada masyarakatmuslim di Desa Molobog, maka sebagai akhir dari pembahasan 

ini dapat diambil kesimpulan yaitu dari kesembilan informan sebagian besar 

beranggapan bahwa kemiskinan yang mereka alami tidak berpengaruh terhadap 

ketaatan beribadah mereka masyarakat muslim. 

Bagi mereka kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya dan kemiskinan 

juga bukan penghambat bagi mereka karena rezeki sudah ada yang mengatur. 

Sebagian masyarakat lagi mengatakan kemiskinan berpengaruh terhadap ketaatan 

beribadah mereka dan juga berpengaruh pada ritul-ritual ibadah mereka karena 

seperti yang telah penulis wawancara ada beberapa masyarakat yang mengatakan 

bahwa mereka dalam acara-acara yang biasa diadakan dimasjid, mereka sering 

tidak hadir karena terbentur dengan pekerjaan mereka, yang mengharuskan 

mereka untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Ketaatan beribadah pada masyarakatmuslim di Desa Molobog baik, 

hubungan mereka terhadap suami, istri, anak, saudara, tetangga, teman dan 

sesama manusia terjalin dengan baik. 

 

B. Saran  

Bagi mereka orang miskin maupun orang kaya yang masih jauh dari ajran 

agama, mereka harus diberi pencerahan agama yang dapat diberikan oleh ustadz 

yang ada di desa, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan agar lebih diaktifkan lagi 
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misalnya seperti pengajian-pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak secara rutin dan 

diadakan dimasjid ataupun dirumah masyarakat secara bergilir. 

Untuk masyarakat Desa Molobog kegiatan-kegiatan keagamaan lebih 

diperhatikan lagi seperti taman pengajian untuk anak-anak karena dari hasil 

observasi peneliti bahwa ternyata taman pengajian anak-anak hanya ada satu di 

Desa Molobog. Alangkah baiknya jika dari kecil kita sudah menanamkan nilai-

nilai agama kepada anak-anak. 

Untuk para peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk biasa 

menguasai suasana dalam melakukan wawancara agar informan yang 

diwawancarai merasa terhubung dengan kita dan itu bisa membuat informan 

mengeluarkanjawaban-jawaban yang berkualitas. Jujur saja penulis tidak 

melakukan hal tersebut sehingga informan yang diwawancarai hanya terpaku 

menjawab pertanyaan yang ditanyakan, tetapi penulis berusaha untuk mencari 

pertanyaan lain diluar pertanyaan wawancara yang bisa membuat informan 

mengeluarkan jawabannya. Juga untuk melakukan penelitian selanjutnya gunakan 

informan yang banyak untuk menunjang hasil penelitan yang baik. 
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