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SARI 
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Pembimbing I Dr. Masrukhi, M.Pd dan Pembimbing II Drs. Makmuri. 60 

Halaman. 

 

Kata Kunci: Religiusitas, Komunitas Miskin, Interaksi Sosial. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana religiusitas 

(keagamaan) yang dipraktikkan oleh komunitas miskin di Desa Hadipolo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. (2) Bagaimana interaksi sosial keagamaan 

yang terjadi didalam komunitas miskin di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 

religiusitas (keagamaan) komunitas miskin dengan kondisi yang dialami Desa 

Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. (2) untuk mengetahui interaksi 

sosial keagamaan yang terjadi dalam komunitas miskin Desa Hadipolo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data melalui metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. 

Validasi data dengan menggunakan teknik triangulasi. Subjek dalam penelitian ini 

adalah komunitas miskin Desa hadipolo khususnya RT 6/RW 2. Informan dalam 

penelitian ini terdiri dari kamituwo dan ketua RT komunitas miskin Desa 

Hadipolo. 

Hasil yang diperoleh yaitu (1) dalam bidang keagamaan. Pertama, 

komunitas miskin Desa Hadipolo mayoritas menganut agama islam. Kedua, ritual/ 

upacara keagamaan seperti isra’mi’raj, suronan, dan khitanan belum bisa 

dilakukan dengan dana sendiri. Puasa ramadhan belum bisa dilakukan secara 

semestinya, hanya sebagian masyarakat yang melaksanakannya. Ketiga, 

komunitas miskin Desa Hadipolo ini juga memilki kegiatan keagamaan seperti 

tahlilan bagi kalangan laki-laki dan yasinan bagi kalangan ibu-ibu. Pengajian 

untuk anak-anak tidak berjalan, karena anak-anak kurang tertarik dengan kegiatan 

keagamaan. (2) interaksi sosial keagamaan dalam komunitas miskin dapat terlihat, 

antara pemerintah daerah dengan warga yaitu pemerintah telah membangun 

Masjid. Tokoh agama dengan warga yaitu adanya kegiatan tahlilan dan yasinan. 

Warga dengan warga dapat terlihat dari saling kunjung dan berkirim makanan 

pada hari besar keagamaan. 

Simpulan dari keseluruhan isi hasil penelitian adalah (1) Sebagian besar  

warga komunitas miskin Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

pada dasarnya kurang mengutamakan agamanya, karena yang diutamakan adalah 

mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi ada beberapa 

warga komunitas miskin yang tetap menjalankan perintah agama sesuai ajarannya  

walaupun dengan kondisi yang memprihatinkan. (2) Hubungan sosial keagamaan 

antara warga dengan warga dalam komunitas miskin bisa dikatakan baik karena 

adanya kesamaan nasib diantara mereka. Sedangkan hubungan sosial keagamaan 

viii 
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antara Pemerintah Daerah dengan warga belum bisa dikatakan baik karena 

Pemerintah Daerah belum intensif melakukan komunikasi dengan masyarakat. 

Saran (1) Warga komunitas miskin yang belum mengutamakan 

agamanya, diharap lebih meningkatkan keagamaannya. Sedangkan yang sudah 

menjalankan agama sesuai dengan ajaran agamanya, memberi contoh kepada 

warga lain agar warga mengutamakan agamanya walaupun dengan kondisi yang 

memprihatinkan.  (2) Untuk Pemerintah Daerah, dalam bidang ekonomi, 

hendaknya memberi bantuan berupa modal supaya warga komunitas miskin bisa 

menggunakan modal tersebut sebagai modal berdagang maupun modal home 

industri. Dalam bidang sosial, Pemerintah Daerah beserta Dinas Sosial memberi 

penyuluhan kepada komunitas miskin tentang bahaya mengemis di jalanan. 

Dalam bidang agama, Pemerintah Daerah beserta tokoh agama setempat 

hendaknya memberikan penyuluhan keagamaan yang bersifat continue. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

baik yang mencakup material maupun non material. Kemiskinan merupakan 

permasalahan yang sangat komplek dan lebih bersifat multidimensional. 

Dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam 

berbagai bentuk, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sarana hidup, bentuk 

yang paling nyata dari dimensi kemiskinan tersebut adalah perumahan. Ada 3 

pokok persoalan yang berkaitan dengan perumahan: pertama, fasilitas-fasilitas 

seperti toilet (MCK), suply listrik, persediaan air bersih tidak layak dan kurang 

memadai. Kedua, kondisi perumahan orang miskin hanya bersifat subyektif 

dan lebih mementingkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Makanan dianggap 

lebih penting daripada perumahan. Ketiga, kebijakan-kebijakan tentang 

kondisi-kondisi budaya, sosial, dan lingkungan yang menyangkut pekerjaan 

(Gilbert&Gugler 1996: 108). 

Miskin menurut Ulama Islam, Dalam Al Qur’an dan Sunnah juga 

nampak tidak diketemukan pengertian tentang miskin dan fakir. Karena itulah, 

sebagian ulama, terutama kalangan Imam, memberikan definisi yang berbeda 

tentang pengertian miskin dan fakir. Imam al-Qurthubi mencatat pendapat yang 

berbeda tentang pengertian kedua istilah tersebut. Salah satu di antaranya 

adalah miskin berarti orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak dapat 
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mencukupi kebutuhan keluarganya, sedangkan fakir adalah orang yang sama 

sekali tidak memiliki penghasilan. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir 

adalah orang yang berpenghasilan kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, 

sedang miskin adalah yang berpenghasilan di atas itu, namun tidak cukup 

untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Ada juga yang mendefinisikan 

sebaliknya, sehingga menurut mereka keadaan si fakir relatif lebih baik dari si 

miskin. Meskipun ditemukan beragam pendapat mengenai pengertian miskin 

dan fakir, satu hal yang jelas adalah baik fakir maupun miskin adalah 

kelompok orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya(http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096-

pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/). 

Kemiskinan dirumuskan secara berbeda dan mengandung banyak arti, 

kemiskinan sesungguhnya dapat dipahami dalam satu pengertian keseluruhan. 

Awwaludin Hamzah dalam rubik koran kendari ekspress (2010), secara umum 

kemiskinan sering kali diartikan sebagai keterbelakangan, ketidakberdayaan 

atau ketidakmampuan seseorang untuk menyelenggarakan hidupnya sampai 

suatu taraf yang dianggap layak/manusiawi. Kemiskinan selalu muncul dalam 

kehidupan masyarakat, banyak gejala yang timbul dan dapat menyebabkan 

orang menjadi miskin, salah satu faktornya adalah pendapatan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Berbagai 

usaha dilakukan agar dapat survive dengan harapan dapat menghidupi diri dan 

keluarganya dengan layak. 

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/
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Kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat dapat dilihat 

dari dua sudut pandang. Kemiskinan yang disebabkan karena tidak mempunyai 

peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan 

yang layak, kemiskinan ini disebut sebagai kemiskinan stuktural dan 

kemiskinan kultural yang disebabkan karena faktor budaya dan kebiasaan 

(kultural) sebagai penyebab utama kemiskinan. (Awaludin Hamzah. 

Kemiskinan di Desa: Struktural atau Kultural/2010 dalam http//kendari ekspres 

orang sedunia membacanya-kemiskinan di desa secara struktural atau 

kultural.htm). 

Kurangnya akses, modal, dan usaha dalam pemenuhan segala 

kebutuhan hidup ini, menyebabkan sebagian masyarakat di Indonesia 

mengalami kemiskinan. Desa Hadipolo merupakan salah satu potret 

kemiskinan di Indonesia. Desa Hadipolo terletak di jalur pesisir pantai utara 

jawa, Desa Hadipolo memiliki posisi yang strategis untuk berkembang disektor 

jasa. Potensi tersebut terlihat pada kegiatan ekonomi masyarakat desa 

Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten kudus sebagai penghasil alat-alat 

pertukangan dan pertanian, seperti cangkul, pisau, sabit, dan lain-lain. 

Kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor jasa yaitu 

sebagai pengrajin alat-alat pertanian dari bahan baku besi dan baja, desa 

Hadipolo mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup mereka. Bagi masyarakat desa Hadipolo yang memiliki 

modal cukup dan keahlian, dapat mengakses sumber daya alam yang ada 

sehingga mampu bertahan hidup dengan layak. Masyarakat yang tidak 
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memiliki keahlian dan modal yang cukup menyebabkan tidak mampu bersaing 

dan akan tersisih dari masyarakat desa Hadipolo lainnya dan menjadi 

kehidupan yang tidak layak. Di desa hadipolo masih terdapat sekitar 114 rumah 

dengan jumlah penduduk kira-kira 565 orang, yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. Pada awalnya, masyarakat ini merupakan komunitas yang 

bermukim di bantaran sungai Kali Gelis. Kondisi sungai yang semakin melebar 

dan banyak timbunan sampah, yang membahayakan jika musim penghujan 

tiba, akhirnya masyarakat miskin ini dipindahkan dan direlokasikan oleh 

Pemerintah Daerah kudus untuk menempati rumah dan areal yang telah 

disediakan di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo. 

Fenomena kemiskinan pada masyarakat di Desa Hadipolo ini terlihat 

jelas dalam kehidupan seperti kondisi rumah tempat tinggal yang tidak layak 

huni. Bangunan dari masing-masing rumah sangat sempit dan dibuat saling 

berhimpitan dengan rumah yang lain. Masyarakat desa Hadipolo yang 

direlokasi hanya bermatapencaharian dengan penghasilan tidak menentu. 

Keadaan yang demikian, maka masyarakat mengalami kesulitan ekonomi 

dalam kehidupannya. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan masyarakat 

pada posisi miskin. 

Kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat Desa Hadipolo tidak 

hanya berpengaruh pada tingkat pendapatan komunitas miskin desa Hadipolo, 

tetapi juga berpengaruh pada religiusitas yang terjadi dalam masyarakat. 

Religiusitas komunitas miskin Desa Hadipolo lakukan berbeda dengan 

masyarakat lain di desa Hadipolo pada umumnya. Kehidupan sehari-hari 
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komunitas miskin Desa Hadipolo masih tetap mengikuti tradisi/ritual 

keagamaan yang diajarkan secara turun temurun. Secara horizontal, interaksi 

sosial yang terjalin dengan anggota masyarakat yang lain dapat dikatakan baik, 

ini terlihat dari adanya komunikasi dan kerjasama antar warga masyarakat. 

Penjelasan yang penulis ungkapkan menunjukkan bahwa kemiskinan 

yang dialami masyarakat berpengaruh besar terhadap semua aspek 

kehidupannya, terlebih pada religiusitas khususnya dalam hubungan sosial 

masyarakat. Bertolak dari pemahaman tersebut perlu dilakukan penelitian 

tentang RELIGIUSITAS KOMUNITAS MISKIN (Kasus di Desa Hadipolo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan yang hendak diteliti dapat diruskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana religiusitas  yang dipraktikkan oleh  komunitas miskin di Desa 

Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana interaksi sosial keagamaan yang terjadi dalam komunitas miskin 

di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah: 

a. Mengetahui religiusitas dengan kondisi yang dialami oleh komunitas miskin 

di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

b. Mengetahui interaksi sosial keagamaan yang terjadi dalam komunitas 

miskin di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

sosial bagi kalangan akademis maupun masyarakat umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan penanganan masalah kemiskinan di 

Indonesia. 

b. Penelitian diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi tokoh 

masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 

yang berkelanjutan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari bagian-bagian 

sebagai berikut : 

1. Bagian Awal berisi : halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, dan daftar isi 

2. Bagian Isi, diantaranya sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, berisi tentang : judul, latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi. 

Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori, berisi : sejumlah pustaka     

tentang konsep-konsep yang relevan dengan tema penelitian, landasan teori 

dan kerangka teori. 
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Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang: dasar penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber dan data penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas dan metode analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang: hasil penelitian 

dan pembahasan. 

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Mencakup: (1) berbagai 

temuan penting yang sejalan dengan masalah, tujuan, ringkasan hasil, 

pembahasan dan analisi (2) menjawab masalah yang dikemukakan dalam 

bab pendahuluan. Sedangkan saran harus mengkaitkan simpulan dan jalan 

keluar yang disampaikan. 

3. Bagian Akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Religiusitas  

Religiusitas adalah kata kerja yang berasal dari kata benda religion. 

Religi itu sendiri berasal dari kata re dan ligare artinya menghubungkan 

kembali yang telah putus, yaitu menghubungkan kembali tali hubungan antara 

Tuhan dan manusia yang telah terputus oleh dosa-dosanya. 

Menurut Gazalba (1985), kata religi berasal dari bahasa latin religio 

yang berasal dari akar kata religare yang berarti mengikat, yang dimaksudnya 

ikatan manusia dengan suatu tenaga yaitu tenaga gaib yang kudus. Religi 

adalah kecenderungan rohani manusia untuk berhubungan dengan alam 

semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, dan hakikat dari 

semuanya. 

Menurut Daradjat (1989), ada dua istilah yang dikenal dalam agama 

yaitu kesadaran beragama (religious conciousness) dan pengalaman beragama 

(religious experience). Kesadaran beragama adalah segi agama yang tersa 

dalam pikiran dan dapat diuji melalui intropeksi atau dapat dikatakan sebagai 

aspek mental dari aktivitas agama. Sedangkan pengalaman beragama adalah 

unsur perasaan dalam kesadaran beragama yaitu perasaan yang membawa 

kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan (http://nuansaislam.com). 

8 

http://nuansaislam.com/
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Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap 

keyakinan adanya kekuatan yang luar biasa yang berpengaruh terhadap 

kehidupan individu dan masyarakat. Kepercayaan beragama menimbulkan 

perilaku keagamaan serta menimbulkan sikap mental tertentu (rasa takut, rasa 

optimis, pasrah) dari individu dan masyarakat yang mempercayainya. 

Kepercayaan terhadap suatu agama merupakan hal yang sifatnya pribadi dan 

individual yang dapat terwujud sebagai tindakan kelompok. Kepercayaan itu 

menjadi sosial karena adanya sebab utama bahwa hakikat agama yaitu hidup 

dalam kebersamaan dan kelompok. 

Agama merupakan sistem keyakinan yang dapat menjadi bagian dan 

inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang 

bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol tindakan 

para anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai kebudayaan 

dan ajaran-ajaran agamanya (Kahmad 2000:140). 

Perilaku atau tindakan merupakan segala tindakan individu dalam 

masyarakat yang sengaja dan berpola, yang kemampuan melakukan tindakan 

tersebut mengandung implikasi budaya pada masyarakat lainnya, dimana 

diketahui bahwa agama merupakan sumber nilai bagi sistem budaya suatu 

masysrakat yang untuk melakukan tindakan terkontrol. Perilaku atau tindakan 

dari masing-masing individu merupakan tindakan yang berasal dari keyakinan 

agama (Kahmad 2000:72). 

Pandangan sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan 

yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Berkaitan dengan pengalaman 
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manusia, baik sebagai individu maupun kelompok sehingga setiap perilaku 

yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama 

yang dianutnya. 

2. Aspek-aspek Religiusitas 

Mangunwijaya (Panisih 2004) membedakan istilah religi dan 

religiusitas. Agama lebih menunjukkan kepada kelembagaan kebaktian kepada 

tuhan atau kepada ‘‘akhirat’’ dalam aspek yang resmi, yuridis, peraturan-

peraturan dan hukum-hukumnya, serta keseluruhan organisasi tafsir-tafsir kitab 

keramat dan sebagainya yang melingkupi segi-segi kemasyarakatan. 

Sedangkan religiusitas lebih melihat aspek-aspek di ’’dalam lubuk hati’’, riak 

getaran hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi 

orang lain, karena menapaskan intimitas jiwa, yakni cita rasa yang mencakup 

totalitas (tekmasuk rasio dan rasa manusiawinya) kedalam pribadi manusia. 

Dan karena itu, pada dasarnya religiusitas mengatasi atau lebih dalam arti 

agama yang tampak formal dan resmi. Religiusitas lebih bergerak dalam tata 

paguyuban yang cirinya lebih intim. 

Memang sesungguhnya aspek keagamaam dan aspek religiusitas itu 

satu tetapi dua. Bagaikan suami istri semestinya tidak dapat dipisahkan karena 

harus saling melengkapi dan saling mendukung. Sebab kedunya pada 

hakekatnya adalah konsekuensi dari kehidupan manusia yang mempunyai dua 

kutub juga, kutup kehidupan pribadi dan kutup kebersamaan ditengah 

pergaulan masyarakat manusia. 
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Glock (Nilawati 2008:33-34) membagi religiusitas menjadi lima aspek 

atau dimensi : 

a. Religiusitas belief, merupakan dimensi ideologi, memberi gambaran sejauh 

mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatic dalam ajaran agamanya. 

Misalnya: percaya adanya surga, neraka, malaikat, kiamat, dan lain-lain. 

b. Religiusitas practice, merupakan dimensi ritual, yakni sejauh mana 

seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual agamanya. Misalnya: 

mengikuti salat berjamaah di masjid dan berpuasa di bulan ramadhan bagi 

umat islam. 

c. Religiusitas feeling, merupakan dimensi perasaan, memberi gambaran 

tentang perasaan-perasaan keagamaan yang dialami individu. Misalnya: 

merasa doanya di kabulkan oleh Tuhan dan merasa dosanya diampuni oleh 

Tuhan 

d. Religiusitas knowledge, merupakan dimensi intelektual, yaitu seberapa jauh 

pengetahuan seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya, terutama 

yang terdapat dalam kitab suci ataupun karya tulis orang lain yang 

berpedoman pada kitab suci. Misalnya: orang tahu maksud hari raya 

agamanya, hukum ataupun dogma agamanya. 

e. Religiusitas effect, merupakan dimensi konsekuensi, yakni mengungkapkan 

sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya dalam 

kehidupan sehri-hari. Misalnya: mau mengampuni kesalahan sesama, 

mendoakan dan mencintai musuh, dan lain-lain. 
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Sebagaimana kita ketahui bahwa keberagamaan dalam Islam bukan 

hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tapi juga dalam aktivitas-

aktivitas lainnya. Sebagai sistem yang menyeluruh, Islam mendorong 

pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula, baik dalam berpikir, 

bersikap maupun bertindak, harus didasarkan pada prinsip penyerahan diri dan 

pengabdian secara total kepada Allah, kapan, dimana dan dalam keadaan 

bagaimanapun. Karena itu, hanya konsep yang mampu memberi penjelasan 

tentang kemenyeluruhan yang mampu memahami keberagamaan umat Islam. 

Permasalahannya adalah mengapa sering terjadi orang yang 

pemahaman keberagamaannya bagus tapi perilakunya menyimpang. Sering 

kita dengar di berita seorang guru ngaji yang memperkosa muridnya, atau 

seorang  yang  pendidikan agamanya cukup bagus dan berasal dari keluarga 

ulama tapi dia pernah berbuat zina. Ahli ibadah tapi perilakunya tidak 

mencerminkan keagungan dan keindahan agamanya. Mengapa ini bisa terjadi, 

Hal ini adalah karena kepribadian seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh satu 

faktor saja. Jadi sangat kompleks sekali permasalahannya karena manusia 

adalah mahluk yang dinamis. Bisa jadi ketaatan beragamanya yang perlu 

dipertanyakan karena secara umum masyarakat Indonesia hanya taat dalam hal 

ritual saja tanpa penghayatan makna yang mendalam dibalik semua ajaran 

agama yang dilakukannya. Dan banyak juga ini terjadi karena pengaruh 

lingkungan, media cetak atau elektronik yang merangsang manusia untuk 

mengumbar nafsu hewaninya. 
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Ditambah lagi ketahanan dirinya terhadap stress atau tuntutan dari 

dalam kurang. Apalagi ada kesempatan yang mempermudah seseorang 

melakukan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Disinilah fungsi kontrol 

diri, adalah benar bahwa setiap manusia mempunyai nafsu seperti disinyalir 

dalam salah satu ayat al-Qur’an,  tapi permasalahannya adalah apakah ia bisa 

mengontrol fujûr atau potensi buruknya itu atau tidak. Ini bukan hal yang 

mudah tapi perlu latihan dan pembelajaran sejak dini sehingga sudah 

terpolakan dan mendarah daging dalam karakter dan pribadinya. Lagi-lagi 

peran keluarga terutama dalam menanamkan kedisiplinan yang moderat dan 

demokratis tentunya akan melahirkan sebuah kedisiplinan yang didasari oleh 

kesadaran bahwa itu memang penting dan bermanfaat bagi dirinya 

(http://nuansaislam.com)  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

Thouless (Nilawati, 2008) membedakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan sikap religiusitas menjadi : 

a. Faktor sosial, yang meliputi pengaruh pendidikan atau pengajaran dan 

berbagai tekanan sosial. Hal ini mencakup semua pengaruh sosial dalam 

perkembangan sikap religiusitas yaitu pendidikan dari orang tua, tradisi-

tradisi sosial, tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan 

berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu. 

b. Berbagai pengalaman yang membangun sikap religiusitas, terutama 

pengalaman-pengalaman yang termasuk dalam : 
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1. Faktor alami, yang meliputi keindahan, keselarasan, dan kebaikan di 

dunia lain. 

2. Faktor moral, yaitu konflik moral yang menyatakan baik buruknya suatu 

perbuatan. 

3. Faktor afektif, meliputi pengalaman emosional keagamaan. 

c. Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-

kebutuhan yang tidak terpenuhi terutama terhadap kebutuhan keamanan, 

cinta kasih, harga diri dan ancaman kematian. 

d. Faktor-faktor intelektual, yaitu berbagai proses pemikiran verbal. Tiap 

orang memilki perkembangan sikap religius yang berbeda karena proses 

pemikiran verbal tiap orang berbeda-beda pula. 

4. Komunitas Miskin 

Komunitas adalah kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan dari 

suatu masyarakat setempat (Soekanto 2002:119). 

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme 

yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang 

sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat 

memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan 

sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin 

communitas yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari 

communis yang berarti sama (http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas
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Komunitas adalah sebagai suatu kesatuan hidup manusia, yang 

menepati suatu wilayah yang nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu 

sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas. 

Ciri-ciri komunitas adalah kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, 

rasa identitas komunitas, dan rasa loyalitas terhadap komunitas itu sendiri 

(Setiajid 2009:34). 

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok 

dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam 

kelompok tersebut (Soekanto 2002:365). 

UU Komite Penanggulangan Kemiskinan bahwa kemiskinan adalah 

masalah yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam 

karakteristiknya sesuai kondisi spesifik wilayah dan sampai saat ini masih 

merupakan masalah utama yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat 

dan martabat manusia dan bangsa. 

Biro Pusat Statistik (BPS): tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah 

rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per 

hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk 

yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis 

komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara 

wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku 

untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat 

badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk. 
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Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): 

mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) 

dan Keluarga Sejahterara I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga 

yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan 

baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per 

orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke 

Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang 

tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, 

minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu 

stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m
2
 per anggota keluarga, tidak ada 

anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak 

berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga 

mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga 

bulan. 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat 

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 

pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami 

istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya 

dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut 

ilmiah yang telah mapan. 
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Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-

faktor kebudayaan, yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian 

kemiskinan di dalam masyarakat itu. Sementara kemiskinan struktural adalah 

kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti: 

kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi 

yang tidak merata, korupsi, dan kolusi, serta perekonomian internasional  yang 

lebih menguntungkan kelompok negara tertentu (Baswir, dkk 2003: 18). 

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan: 

a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai 

akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin; 

b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan 

keluarga; 

c. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan 

dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan 

sekitar; 

d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang 

lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi; 

e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan 

merupakan hasil dari struktur sosial (http://id.shvoong.com/social-

sciences/sociology/2043096-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/). 

UU Komite Penanggulangan Kemiskinan Pasal 4 melakukan langkah-

langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di 

seluruh wilayah negara Republik Indonesia, melalui : 

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2043096-pengertian-miskin-dari-berbagai-sumber/
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a. Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang    

berkaitandengan aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kebutuhan 

dasar tertentu lainnya; 

b. Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia berkaitan dengan 

perbaikan aspek lingkungan, pemukiman, perumahan, dan prasarana 

pendukungnya; 

c. Pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan 

dengan  aspek usaha, lapangan kerja, dan lain-lain yang dapat meningkatkan 

pendapatan. 

      Penolakan terhadap mitos, seperti budaya kemiskinan secara 

berangsur-angsur mengarah kepada perubahan kebijakan tentang pemahaman. 

Jika golongan miskin dianggap tidak mampu membantu dirinya sendiri, maka 

mereka seharusnya dibantu. Dalam kontek perumahan, kecenderungan ini 

berarti hanya pemerintah sajalah yang mampu membangun perumahan yang 

layak bagi golongan miskin. Sebaliknya pemerintah membantu golongan 

miskin untuk menolong dirinya sendiri. Rekomendasi semacam ini memiliki 

nilai lebih, dimana perumahan swadaya sering menciptakan perlindungan yang 

lebih baik daripada perumahan yang dibuat oleh pemerintah, dan hal itu terjadi 

hanya manakala golongan miskin tersebut memahami peranananya bahwa 

perumahan merupakan bagian dari kehidupannya (Gilbert & Gugler  1996: 

113). 

Pekerjaan merupakan hak dasar manusia yang keberadaannya tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa memiliki pekerjaan, seorang 
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mustahil dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk memenuhi 

kebutuhan lainnya.secara sistematis fungsi penting pekerjaan bagi kehidupan 

seseorang dapat dibagi dua bagian. Pertama, fungsi untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandirian, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. 

Fungsi ini terkait dengan upah yang diterima oleh seorang pekerja. Kedua, 

fungsi status. Artinya seseorang yang memiliki pekerjaan akan mempunyai 

status sosial yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan seseorang yang tidak 

atau belum memiliki pekerjaan (Baswir, dkk 2003: 24). 

Meskipun tidak ada batasan yang pasti, taraf hidup yang layak adalah 

kondisi yang memungkinkan penduduk untuk berkembang dan hidup secara 

layak. Secara individual, hal ini tercermin dalam tingkat pendapatan pada 

jumlah tertentu. Dengan ukuran tersebut seseorang bisa dikategorikan telah 

menikmati taraf hidup yang layak. Namun, ukuran ini sering dianggap terlalu 

rendah. Oleh karena itu, sering kali seseorang secara formal dianggap berada di 

atas garis kemiskinan, namun ternyata dalam kehidupannya masih sulit untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan adanya kemampuan untuk 

menghidupi diri dengan layak inilah diharapkan warga negara bisa menikmati 

taraf hidup yang layak. Indikatornya bisa muncul dalam bentuk (1) perumahan 

yang layak huni baik yang dari kuantitas (luas) maupun kualitas (jenis lantai 

dan bahan baku yang digunakan); (2) ketersediaan dan kemapuan 

mengonsumsi air yang layak; (3) ketersediaan udara yang sehat untuk dihirup; 

(4) ketersediaan dankemampuan menggunakan penerangan rumah yang baik 
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(listrik) serta kondisi dan perkembangan lingkungan hidup (Baswir, dkk 2003: 

192). 

5. Hubungan Sosial 

Manusia adalah makhluk sosial, karena itu manusia tidak dapat hidup 

tanpa manusia lainnya. Bahkan hampir semua manusia pada awalnya 

merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Untuk 

melangsungkan kehidupannya manusia senantiasa hidup berkelompok. Ada 

kelompok berburu, kelompok tani, kelompok mahasiswa, kelompok buruh, dan 

lain-lain.walaupun kelompok sosial terdiri dari orang-orang namun tidak 

semua kumpulan manusia dapat dikatakan kelompok sosial (Ibrahim 2003:45). 

Hubungan sosial merupakan hubungan yang terwujud antara individu 

dan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok 

sebagai akibat dari hasil interaksi diantara sesama (Soekanto 2002:105). 

Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial: 

a. Adanya kontak sosial 

Kata kontak sosial berasal dari bahasa latin con atau cum (yang 

artinya bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh), jadi srtinya 

secara harafiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru 

bisa terjadi apabila terjadi hubungan badaniah, oleh karena orang dapat 

mengadakan hubungan dengan pihak lain tanpa menyentuhnya, seperti 

misalnya, dengan berbicara dengan pihak lain tersebut. Kontak sosial dapat 

berlangsung dalam tiga bentuk yaitu: antara orang perorangan, antara orang 

perorangan dengan kelompok, antara suatu kelompok dengan kelompok. 
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b. Komunikasi 

Arti terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang 

memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, 

gerak-gerak badaniah atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin 

disampaikan orang tersebut dan orang yang bersangkutan kemudian 

memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang 

lain tersebut (Soekanto 2002:64-66).  

Kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan hubungan sosial 

keagamaan, sebab agama dan individu adalah bagian dari kebudayaan manusia. 

Hubungan sosial merupakan hubungan yang terwujud antara individu, individu 

dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok sebagai akibat dari hasil 

interaksi diantara sesama (Soekanto 2002:105). Suatu interaksi sosial tidak 

akan mungkin terjadi apabila tidak adanya kontak sosial dan komunikasi. 

Komunikasi berarti bahwa seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, 

perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut kemudian 

memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. 

(Soekanto 2002:70-104). Hubungan sosial dalam konteks keagamaan adalah 

hubungan sosial yang terwujud dari interaksi antara individu-individu, 

individu-kelompok, kelompok-kelompok yang dapat terlihat jelas dalam 

merayakan hari-hari besar keagamaan. 
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B. LANDASAN TEORI 

Dalam landasan teori ini akan diberikan gambaran mengenai kajian 

teori yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis religiusitas 

komunitas miskin (Kasus di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus). Pada intinya penulis menggunakan teori Receptio In Complexu dari C. 

Van Vollenhoven yang dianggap sesuai dengan tema dari penelitian. 

Inti dari teori ini adalah kalau suatu masyarakat itu memeluk agama 

tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum 

agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang daripada 

hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal ini dianggap sebagai 

perkecualian atau penyimpangan. 

Vollenhoven mengakui bahwa di dalam hukum adat banyak dipakai 

istilah-istilah yang berasal dari hukum islam, seperti ijab/kabul, hibah dan lain 

sebagainya. 

Vollenhoven telah mengemukakan pemikiran dalam teori receptio in 

complekxu bahwa hukum adalah terdiri atas hukum asli dengan ditambah  

ketentuan-ketentuan hukum agama. Teori ini dianggap tepat digunakan karena 

sebagaimana diketahui bahwa agama merupakan sumber nilai bagi sistem 

budaya masyarakat yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat sehingga 

tindakan masyarakat bisa terkontrol (Wigjodipuro, Surojo 1995: 29-30). 
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C. KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka berfikir memaparkan tentang dimensi kajian utama faktor-

faktor, variabel-variabel dalam hubungannya antara dimensi-dimensi yang 

disusun dalam bentuk narasi atau grafis. 

Kehidupan masyarakat pada dasarnya mempunyai sistem sosial 

budaya, yang didalamnya terdapat 7 unsur kebudayaan seperti halnya pada 

komunitas miskin di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

Agama atau sistem kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang 

didalamnya terdapat religiusitas. Religiusitas yang terdapat dalam suatu agama 

dapat diuraikan menjadi 3 yaitu kepercayaan yang berisi dogma-dogma, 

upacara atau ritual keagamaan yang dilakukan oleh penganut agama dan 

kelompok, dan  organisasi keagamaan yang diadakan oleh penganut agama. 

Religiusitas yang di praktikkan oleh komunitas miskin di Desa Hadipolo, 

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus menimbulkan suatu hubungan sosial. 

Hubungan sosial yang dapat dilihat dari religiusitas adalah hubungan sosial 

keagamaan, sebab perilaku yang dilakukan oleh setiap individu pada dasarnya 

berasal dari keyakinan agama. Hal ini dapat digambarkan dalam skema di 

bawah ini: 
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Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunitas miskin Desa 

Hadipolo, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten 

Kudus 

Sistem sosial budaya 

(agama) 

Religiusitas 
Kepercayaan
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Kelompok/organisasi 

keagamaan 

Ritual/upacara 

keagamaan 

Hubungan sosial 

keagamaan  

komunitas miskin 

 Desa Hadipolo 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

suatu penelitian yang dapat memperlancar proses penelitian dan hasil yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui religiusitas dan hubungan sosial keagamaan komunitas miskin di 

Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode 

kualitatif dalam penelitian ini yaitu agar dapat mempelajari, meneramgkan atau 

menginterprestasikan suatu kasus dlam suatu masyarakat secara natural, apa 

adanya, dan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Penelitian ini akan dapat 

menggambarkan fenomena yang diperoleh dan mengnalisanya dalam bentuk 

kata-kata guna memperoleh suatu kesimpulan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi tersebut lebih 

ditentukan dari topik penelitian yang berusaha mengetahui religiusitas dan 

hubungan sosial keagamaan komunitas miskin. Alasan pemilihan lokasi 

penelitian di Desa Hadipolo karena di Desa tersebut dapat dijumpai komunitas 

miskin khususnya di RT6/RW 2 yang bertumpu pada mata pencaharian utama 
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sebagai Buruh, Pengamen, Pengemis, Pemulung dan Tukang becak yang 

tingkat pendidikannya umumnya rendah. 

C. Fokus Penelitian 

Secara umum, keadaan lokasi yang di teliti dalam penelitian ini yakni, 

kehidupan komunitas miskin Desa Hadipolo, kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus. kehidupan komunitas miskin yang di maksudkan disini meliputi: 

a. Religiusitas komunitas miskin 

1. Religiusitas belief, merupakan dimensi ideologi, memberi gambaran 

sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatic dalam ajaran 

agamanya. Misalnya: percaya adanya surga, neraka, malaikat, kiamat, 

dan lain-lain. 

2. Religiusitas practice, merupakan dimensi ritual, yakni sejauh mana 

seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual agamanya. Misalnya: 

mengikuti salat berjamaah di masjid dan berpuasa di bulan ramadhan 

bagi umat islam. 

3. Religiusitas feeling, merupakan dimensi perasaan, memeberi gambaran 

tentang perasaan-perasaan keagamaan yang dialami individu. Misalnya: 

merasa doanya di kabulkan oleh Tuhan dan merasa dosanya diampuni 

oleh Tuhan 

4. Religiusitas knowledge, merupakan dimensi intelektual, yaitu seberapa 

jauh pengetahuan seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya, 

terutama yang terdapat dalam kitab suci ataupun karya tulis orang lain 
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yang berpedoman pada kitab suci. Misalnya: orang tahu maksud hari raya 

agamanya, hukum ataupun dogma agamanya. 

5. Religiusitas effect, merupakan dimensi konsekuensi, yakni 

mengungkapkan sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran 

agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya: mau mengampuni 

kesalahan sesama, mendoakan dan mencintai musuh, dan lain-lain. 

b. Interaksi sosial keagamaan komunitas miskin 

1. Warga dengan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah ini 

berusaha memenuhi tuntutan warga di bidang agama. Contoh: pembuat 

masjid oleh Pemda. 

2. Warga dengan tokoh agama, adanya hubungan sosial keagamaan. 

Contoh: kyai mengajarkan tentang Al-Quran 

3. Warga dengan warga, adanya komunikasi antara individu satu dengan 

individu yang lain yang menyebabkan terjadinya hubungan sosial. 

Contoh: Tahlilan  

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah komunitas miskin di Desa 

Hadipolo. Penulis memilih beberapa individu dari subjek penelitian yang 

mengetahui secara mendalam mengenai religiusitas dan hubungan sosial 

keagamaan masyarakat akibat dari kemiskinan yang dialami. 
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E. Sumber Data Penelitian 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

melalui pengamatan dan wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan 

beberapa informan untuk menggali keterangan dari komunitas miskin di 

Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mengenai religiusitas 

dan hubungan sosial keagamaan dalam masyarakat. Data yang diperoleh 

penulis dari hasil wawancara adalah: 

a. Informasi mengenai gambaran umum komunitas miskin Desa Hadipolo 

b. Informasi mengenai religiusitas komunitas miskin Desa Hadipolo 

c. Informasi mengenai bentu-bentuk hubungan sosial keagamaan yang 

terjadi dalam komunitas miskin di desa Hadipolo 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang berupa informasi untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder yang dapat diperoleh penulis adalah 

sumber tertulis dan sumber dokumen visual serta data-data pelengkap lain 

yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang penulis 

peroleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah: 

a. Dokumen atau arsip dari Desa Hadipolo yang berupa data statistik 

kewilayahan dan data kependudukan seperti jumlah penduduk. 

b. Dokumen visual yaitu berupa foto-foto yang penulis hasilkan sendiri 

dengan kamera digital maupun yang lain. Foto-foto yang dihasilkan 

penulis antara lain adalah kondisi alam Desa Hadipolo, perumahan 
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komunitas miskin Desa Hadipolo, komunitas miskin sebagai informan, 

Masjid, kelompok kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan yasinan. 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data 

dengan secara langsung melakukan wawancara/tanya jawab dengan para 

responden. 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan antara 

lain: 

a. Ketua RT 6/RW 2 yaitu Bapak Muh. Supriyono. Hasil wawancara yaitu 

mengenai profil kemiskinan (tingkat pendidikan, mata pencaharian, 

kepemilikan aset), keyakinan yang dianut warga komunitas miskin, ritual 

keagamaan, dan bentuk organisasi keagamaan yang terdapat dalam 

komunitas miskin. 

b. Warga komunitas miskin Desa Hadipolo. Hasil wawancara dengan 

beberapa warga yaitu penjelasan tentang pendidikan terakhir, mata 

pencaharian, keyakinan dan kepercayaan yang dianut, ritual/upacara 

keagamaan yang diikutinya, ikut bergabung dalam kegiatan keagamaan. 

c. Ketua dari organisasi keagamaan (tahlilan) yaitu Bapak Muh supriyono. 

Hasil dari wawancara yaitu penjelasan tentang pengadaan/ mendirikan 

organisasi keagamaan serta manfaat dari tahlilan itu sendiri. 
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2. Metode Pengamatan atau Observasi 

Metode pengamatan atau observasi yaitu dengan cara penulis 

melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Hadipolo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Observasi dilakukan dalam dua tahap 

yaitu: 

a. Observasi awal. Tujuan dari observasi awal ini adalah untuk memastikan 

keberadaan lokasi penelitian dan mencari informan awal mengenai 

gambaran umum tentang keagamaan dan hubungan keagamaan 

komunitas miskin Desa Hadipolo. Dalam observasi awal ini penulis 

menyampaikan maksud kedatangan kepada pihak Desa Hadipolo untuk 

meminta izin agar dapat melakukan penelitian di daerah komunitas 

miskin tersebut. Hasil observasi awal ini sebagai berikut: 

1) Letak Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

2) Bidang keagamaan (keyakinan dan kepercayaan, ritual keagamaan, 

dan organisasi keagamaan) 

3) Bentuk-bentuk interaksi keagamaan  dalam masyarakat 

b. Penelitian pada tanggal 28 Mei sampai 28 Juni 2011. Penelitian ini 

penulis melakukan pengamatan pada kondisi fisik dan geografis Desa 

Hadipolo RT 6/RW 2, kondisi pendidikan , sosial, budaya, ekonomi, 

keagamaan, serta bentuk-bentuk hubungan sosial keagamaan yang terjadi 

dalam komunitas miskin. Hasil dari penelitian adalah  

1) Kondisi fisik dan geografis Desa Hadipolo RT 6/RW 2. 
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2) Kondisi pendidikan, ekonomi, budaya, dan sosial komunitas miskin 

Desa Hadipolo. 

3) Keagamaan (keyakinan, ritual keagamaan, dan organisasi 

keagamaan). 

4) Hubungan sosial keagamaan komunitas miskin desa Hadipolo. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mengungkap 

masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini adalah mengenai data 

statistik wilayah penelitian, potensi desa dan dokumen yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

melengkapi data-data dalam penelitian. 

Penulis juga menggunakan foto sebagai teknik pengumpulan data. 

Foto yang digunakan untuk mengabadikan data yang dianggap perlu dalam 

melengkapi data penelitian. Foto-foto yang ada dalam penelitian ini 

merupakan foto yang dihasilkan sendiri oleh penulis dengan kamera digital. 

Foto-foto yang dihasilkan antara lain adalah kondisi alam Desa Hadipolo, 

perumahan komunitas miskin, masjid, ritual keagamaan, tahlilan dan 

yasinan. 

G. Validasi Data 

Penelitian ini, teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda yaitu dengan cara: 
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1. Membandingkan hasil pengamatan atau observasi dengan data wawancara. 

2. Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum dengan apa 

yang di katakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa-apa yang di katakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang di katakan sepanjang waktu 

4. Membangdingkan keadaan dengan persepektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2006: 330). 

H. Metode Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Langkah awal yang harus dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah mencatat semua data secara objektif sesuai dengan hasil observasi 

atau pengamatan dan wawancara. 

2. Pengeditan Data 

Pengeditan  atau reduksi data adalah memilih yang sesuai dengan 

fokus penelitian. Proses ini merupakan suatu bentuk analisis yang 

menjabarkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak diperlukan 

berdasrkan hasil observasi di lapangan, wawancara dengan sejumlah 

informan dan dokumentasi. 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informan yang tersusun untuk 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, sehingga penulis dapat menguasai data dan tidak terbenam pada 

setumpuk data. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di 

lapangan, data yang di peroleh penulis masih luas. Penulis menyajikan data 

dalam bentuk deskriptif naratif yang berisi uraian tentang seluruh masalah 

yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian. Selain dalam bentuk deskriftip 

naratif, data juga disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. 

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Penulis mencoba mengambil kesimpulan, berdasarkan data yang 

diperoleh. Verifikasi atau kesimpulan dapat dilakukan dengan keputusan, 

didasarkan pada reduksi atau pengeditan data, dan penyajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang menjadi pertanyaan penelitian. 

 

 

 

 

 

       (Miles1992:20) 

Pengumpulan Data    (1)  

ssss(9aaaasssss(( 

Penyajian Data   (3) Reduksi Data   (2) 

Penarikan Kesimpulan 

atau Verifikasi    (4) 



34 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

         a.Kondisi Geografis 

Komunitas miskin Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus terletak di jalur pesisir pantai utara Jawa sebelah timur kota Kudus. 

Komunitas miskin di Desa Hadipolo merupakan sebagian kecil masyarakat 

miskin yang jumlahnya 565  orang yang mendiami 114 rumah yang 

tepatnya berada di RT6/RW2 dengan jumlah 116 KK. Lokasi komunitas 

miskin Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dapat ditempuh 

dengan berbagai macam alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, 

becak, mobil, bahkan jalan kaki karena jarak ke kantor balai desa kurang 

lebih 200 meter. Sedangkan  jarak ke Kecamatan adalah 2 Km dan jarak ke 

ibukota Kabupaten adalah 10 Km. (Monografi Desa Hadipolo, pada Mei 

2011). 

Desa Hadipolo terdiri atas 4 dusun yaitu Dusun Bareng Cempling, 

Dusun Bareng Gunung, Dusun Dau, dan Dusun Sumber. Masing-masing 

dusun tersebut biasanya dipimpin oleh kepala dusun atau ketua RW yang 

biasanya oleh warga disebut dengan kamituwo. Setiap dusun biasanya 

terbagi dalam beberapa wilayah RT. 
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Lokasi komunitas miskin Desa Hadipolo : 

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Honggosoco (Kecamatan Jekulo), 

Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Rejo (Kecamatan Jekulo), 

Sebelahh selatan berbatasan dengan Desa Tenggeles (Kecamatan Mejobo), 

Sebelah barat berbatasan dengan desa Ngembal Rejo (Kecamatan Bae), 

 

 

 

 

Gambar 1. Perumahan Komunitas Miskin Desa Hadipolo 

Sumber: Dokumen Pribadi 

b. Aspek Demografis 

Jumlah penduduk komunitas miskin di Desa Hadipolo pada akhir 

tahun 2010 adalah 565 jiwa terdiri dari laki-laki 325 jiwa dan perempuan 

240 jiwa dengan jumlah 116 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Komposisi Komunitas Miskin Desa Hadipolo RT 6/RW 2 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 325 jiwa 

2. Perempuan 240 jiwa 

Jumlah 565 jiwa 

Sumber: Monografi Desa pada Juni 2011 
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Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan beberapa 

subjek penelitian diketahui bahwa penduduk perempuan komunitas miskin 

di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus khususnya di 

RT6/RW2 lebih sedikit jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki. 

c. Aspek Kehidupan Masyarakat 

1. Pendidikan 

Pendidikan adalah proses sosialisasi yang dapat diselenggarakan 

melalui bangku sekolah atau pendidikan formal, akan tetapi juga bisa melalui 

wadah-wadah non formal seperti karang taruna dan perkumpulan sosial 

lainnya supaya bisa menanamkan sikap dan keterampilan pada anggota 

masyarakat agar mampu memainkan peranan sesuai dengan kedudukan 

sosialnya yang secara tidak langsung bisa melestarikan kebudayaan. Sikap 

dan keterampilan yang ditanamkan kepada anggota masyarakat melalui 

bentuk pendidikan disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku sehingga 

setiap anggota masyarakat dapat bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan 

apa yang direencanakan. Karena dengan adanya pendidikan yang maju paling 

tidak suatu desa akan mengalami perkembangan yang cepat. Komunitas 

miskin di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak banyak 

yang mengeyam pendidikan, mungkin karena faktor himpitan ekonomi dan 

pemikiran mereka yang lebih mengutamakan untuk mencari uang. 
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Tabel 2 

Komposisi Komunitas Miskin Desa Hadipolo RT 6/RW 2 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

    

Sumber: Monografi Desa pada Juni 2011 

 

Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan beberapa 

informan, di ketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk komunitas miskin 

di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang mempunyai 

mata pencaharian sebagai pengamen, buruh, pengemis, pemulung, dan tukang 

becak rata-rata pernah sekolah tetapi tidak sampai tamat sekolah. 

Warga masyarakat yang menyekolahkan anaknya minimal sampai 

tingkat SMP/SMA adalah orang tua yang mempunyai pola pikir yang terbuka 

dan berharap anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih layak di bandingkan 

orang tuanya dan bisa memeperbaiki nasib mereka. Orang tua dari komunitas 

miskin di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terlihat tidak 

cukup antusias terhadap pendidikan formal anak-anaknya dan hanya 

mementingkan untuk mencari uang saja. 

Orang tua komunitas miskin di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus pada umumnya menyadari bahwa pendidikan formal 

sangat berguna bagi kehidupan anak-anaknya pada masa mendatang, terlebih 

untuk mencari pekerjaan yang lebih baik supaya mampu meningkatkan 

No. Pendidikan Jumlah 

1. Belum Sekolah      219  jiwa 

2. Putus Sekolah      160  jiwa 

3. Tidak Pernah Sekolah        40  jiwa 

4. SD         92 jiwa 

5. SMP/Sederajat         35 jiwa 

6. SMA/Sederajat         19 jiwa 

Jumlah       565 jiwa 
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kesejahteraan hidupnya dan anaknya bisa bekerja yang lebih baik. Karena 

himpitan ekonomi akhirnya orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya  

dan membiarkan anaknya untuk membantu mencari uang atau bekerja guna 

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Komunitas miskin di Desa 

Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus  banyak ditemukan anak atau 

remaja yang membantu orang tuanya dengan mengamen di jalan atau lampu 

merah bahkan mengemis.  

Pernyataan tersebut dituturkan oleh Ibu Nor Yasaroh sebagai 

berikut: 

‘‘ngene lo mas, neng endi-endi kabeh wong tuo iku kepengen ndelok 

anake sekolah seng duwur lan sukses ben iso urip kepenak, tapi piye 

meneh mas, sing tak gawe nyekolahke ogak ono. Kerjo kawit isuk 

tekan mbengi cukup gawe mangan tok. Pokoke sing penting iku awak 

waras iso golek duet gawe mangan mas...’’ 

Begini lho mas, dimana-mana semua orang tua itu ingin melihat 

anaknya sekolah yang tinggi dan sukses supaya bisa hidup sejahtera, 

tetapi bagaimana lagi mas, yang tak buat untuk membayar sekolah 

tidak ada. Kerja dari pagi sampai malam itu cukup untuk makan saja. 

Yang penting badan sehat bisa cari uang buat makan mas. 

Pada umumnya orang tua dari kalangan keluarga kurang mampu 

yang ada di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berusaha 

untuk menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai tingkat SMP. Karena 

himpitan ekonomi yang menjadikan anak-anak komunitas miskin ini putus 

sekolah. Sekolah bagi komunitas miskin di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo 

Kabupten Kudus merupakan hal yang tidak diutamakan, sebab di komunitas 

miskin ini yang paling pokok dan utama adalah mencari uang atau bekerja 

untuk kehidupan mereka. Sekitar jam 7 pagi warga komunitas miskin ini 
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mulai berangkat bekerja sesuai dengan pekerjaan masing-masing dan pulang 

sampai menjelang matahari terbenam. 

2. Kondisi Sosial 

Kondisi sosial komunitas miskin di Desa hadipolo Kecamatan Jekulo 

Kabupaten Kudus tidak tampak secara jelas, karena sebagian besar yang 

bertempat tinggal di kawasan ini merupakan masyarakat pendatang dan 

merupakan masyarakat Desa Demaan yang tinggal di tepi kali gelis yang 

direlokasikan Pemerintah Daerah Kudus untuk menempati perumahan yang 

disediakan dengan ukuran 6x4 meter dengan mengangsur Rp 900,00/hari 

selama jangka waktu 15 tahun. 

Komunitas miskin Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus juga mempunyai kegiatan masyarakat yang bersifat sosial dan masih 

mewarnai kehidupannya. Kegiatan yang bersifat sosial bersifat sosial seperti 

halnya pada acara membangun rumah tetangga dengan sambatan, semua 

warga turut membantu atau lebih dikenal oleh masyarakat Jawa dengan 

sebutan rewang. 

Komunitas miskin ini merupakan bagian dari masyarakat Desa 

Hadipolo yang tinggal di daerah pedalaman. Dialek yang digunakan 

komunitas miskin dalam berbahasa tidak begitu diperdulikan, yang terpenting 

adalah pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh lawan 

bicara. 
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Masyarakat Kudus pada umumnya memiliki kekhasan dialek yang 

diucapkan. Kekhasan ini tampak pada penggunaan akhiran kata ‘‘tek’’, ‘‘no’’, 

dan ‘‘em’’ yang tampak dari percakapan warga yang di akhir kalimat selalu 

mengatakan akhiran tersebut. 

3. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi komunitas miskin di Desa Hadipolo kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus secara umum berada pada posisi ekonomi 

menengah ke bawah, hal ini terlihat masyarakat yang bermata pencaharian 

utama seebagai buruh. Komunitas miskin di Desa Hadipolo Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus pada kenyataannya bermata peencaharian sebagai 

pengamen, pengemis, pemulung, dan tukang becak demi mencukupi 

kebutuhan hidup mereka. Mengamen merupakan mata pencaharian umum 

komunitas miskin Desa hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang 

telah lama dilakukan secara turun temurun dari para orang tuanya terdahulu, 

hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak usia sekolah yang melakukan 

pekerjaan mengamen di lampu merah maupun di rumah-rumah. Mata 

pencaharian komunitas miskin Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten 

Kudus dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3 

Komposisi Pekerjaan Kepala Keluarga Komunitas Miskin 

Desa Hadipolo RT 6/RW 2 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. Buruh  45 KK 

2. Pedagang  14 KK 

3. Pemulung  21 KK 

4. Pengamen  11 KK 

5. Pande Besi    1 KK 

6. PNS    1 KK 

7. Tukang Becak    7 KK 

8. Pengemis  16 KK 

Jumlah 116 KK 

      Sumber: Monografi Desa Juni 2011 

 

Hasil pengamatan diketahui bahwa dari 116 KK ada 55 KK yang 

bermata pencaharian sebagai pemulung, pengamen, tukang becak, dan 

pengemis yang setiap hari waktunya hanya dihabiskan di jalanan untuk 

mencari uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang 

menyebabkan tingkat keagamaan warga komunitas miskin Desa Hadipolo 

tergolong rendah. 

 

2. Profil Komunitas miskin Desa Hadipolo 

Kehidupan masyarakat desa sering diidentikkan dengan kemiskinan. 

Komunitas miskin Desa Hadipolo identik dengan rendahnya tingkat 

kesejahteraan hidup, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. 

Kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Hadipolo 

tergolong menjadi dua. 

Pertama, kemiskinan yang disebabkan karena tidak mempunyai 

peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan 

yang layak. Contohnya jika seorang pemulung mempunyai anak, dan dia tidak 
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memiliki uang untuk memberikan makanan yang bergizi, maka otomatis akan 

berdampak pada kesehatan bahkan kecerdasan si anaknya, disamping itu dalam 

urusan pendidikan pun tidak bisa mengikutinya dikarenakan tidak adanya 

biaya. Penyebab utama kemiskinan pada komunitas miskin Desa Hadipolo 

adalah sikap malas untuk memperbaiki nasib. 

Kedua, kemiskinan yang dirasakan pada komunitas miskin Desa 

Hadipolo mengacu pada sikap individu yang tidak mau berusaha untuk 

memperbaiki tingkat kehidupan. Komunitas miskin Desa Hadipolo pada 

umumnya pasrah pada nasib, tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang lebih 

layak, padahal kenyataannya sebagian besar komunitas miskin Desa Hadipolo 

sudah mendapatkan penyuluhan dan pembinaan dari Dinas Sosial. Pihak Dinas 

Sosial berusaha memberikan solusi seperti menjalin kerjasama dengan 

perusahaan-perusahaan yang terdapat di wilayah Kudus tenyang masalah 

lapangan pekerjaan, agar masyarakat komunitas miskin dapat diterima sebagai 

pekerja dengan upah UMR yang ditetapkan. 

Komunitas miskin Desa Hadipolo adalah kelompok masyarakat Desa 

Hadipolo khususnya di RT6/RW2 yang berjumlah 565 jiwa yang menempati 

perumahan yang di sediakan oleh Pemerintah daerah Kudus, yang pertama 

hanya 40 rumah dengan membayar Rp 600,00/hari selama 15 tahun, seiring 

berjalannya waktu Pemerintah Daerah membangun lagi 74 rumah dengan 

membayar Rp 900,00/hari selama 15 tahun dan setelah lunas Pemerintah 

daerah akan memberi sertifikat kepemilikan. Jarak untuk menuju lokasi 

perumahan komunitas miskin dari Ibu Kota Kabupaten adalah kurang lebih 11 
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Km. Lokasi komunitas miskin yang disediakan oleh Pemerintah daerah Kudus 

sebenarnya sangat strategis karena secara geografis terletak tidak jauh dari 

jalan raya arah Kudus-Pati. 

Pembentukan perumahan komunitas miskin di Desa Hadipolo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah untuk tujuan menyejahterakan 

masyarakat miskin Kabupaten Kudus terutama warga Demaan yang pada tahun 

1998 menetap di bantaran Kali Gelis dengan kondisi yang memprihatinkan. 

Pada awalnya masyarakat Desa Hadipolo ini memberikan respon negatif atas 

keberadaan komunitas miskin yang baru pindah di Desa Hadipolo karena 

dianggap mengganggu ketentraman warga sekitar. Seiring berjalannya waktu 

dengan adanya berbagai macam penyuluhan yang di berikan oleh Dinas sosial 

dan tokoh agama sekitar, lambat laun citra buruk komunitas miskin hilang 

sendirinya dan masyarakat sekitar bisa menerima keberadaan komunitas 

miskin. 

Ada beberapa hal yang membedakan antara komunitas miskin dengan 

masyarakat Hadipolo lainnya yaitu: 

Komunitas miskin ini merupakan kumpulan masyarakat yang 

mempunyai latar belakang yang sama yaitu masyarakat miskin Kabupaten 

Kudus terutama masyarakat Demaan yang tinggal di bantaran Kali Gelis 

dengan kondisi yang serba kurang dan memprihatinkan dan akhirnya 

Pemerintah Daerah merelokasikan ke perumahan yang berada di Desa 

Hadipolo khususnya RT6/RW2 dan dapat diangsur dengan harga Rp 
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900,00/hari selama 15 tahun. Perumahan komunitas ini sekarang dipimpin oleh 

Bapak Supriyono selaku ketua RT. 

3. Religiusitas Komunitas Miskin Desa Hadipolo 

a. Agama/ Keyakinan 

Agama merupakan sistem keyakinan yang di punyai secara 

individual yang melibatkan emosi-emosi dan pemikiran-pemikiran yang 

sifatnya pribadi dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan keagamaan 

(ibadah, upacara, dan amal ibadah) yang sifatnya individual ataupun 

kelompok dan melibatkan sebagian atau seluruh warga masyarakat tanpa 

adanya paksaan. Agama merupakan seperangkat aturan yang mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, dan lingkungannya. 

Agama merupakan sistem keyakinan yang dapat menjadi bagian 

dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari 

masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak 

serta pengontrol tindakan para anggota masyarakat untuk tetap berjalan 

sesuai dengan nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya (Kahmad 

2000:140). 

Sebagaimana kita ketahui bahwa keberagamaan dalam Islam 

bukan hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi juga 

dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Sebagai sistem yang menyeluruh, Islam 

mendorong pemeluknya untuk beragama secara menyeluruh pula, baik 

dalam berpikir, bersikap maupun bertindak, harus didasarkan pada 

prinsip penyerahan diri dan pengabdian secara total kepada Allah, kapan, 
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dimana dan dalam keadaan bagaimanapun. Karena itu, hanya konsep 

yang mampu memberi penjelasan tentang kemenyeluruhan yang mampu 

memahami keberagamaan umat Islam. 

Agama Islam juga menyebutkan adanya hubungan antara 

manusia dengan Allah (vertikal) dan hubungan antara manusia dengan 

manusia (horizontal). Dalam komunitas miskin Desa Hadipolo juga 

terlihat hubungan vertikal dan horizontal. Untuk hubungan antara 

manusia dengan Allah, seperti salat dan puasa hanya beberapa warga 

komunitas miskin yang menjalankannya karena sebagian besar warga 

komunitas miskin Desa Hadipolo yang bekerja sebagai pengamen, 

tukang becak, pemulung, dan pengemis menghabiskan waktunya di 

jalanan untuk mencari uang. Hal inilah yang menyebabkan tingkat 

keagamaan warga komunitas miskin tergolong rendah. Akan tetapi dalam 

komunitas miskin juga terdapat beberapa orang yang menjalankan 

perintah agama sesuai dengan ajarannya dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4 

Daftar Warga Komunitas Miskin Desa Hadipolo Yang 

Menjalankan Perintah Agama Sesuai Dengan Ajarannya. 

No Nama Pekerjaan  Umur 

1. Mbah Leginah - 70  

2. Pak Tejo Pedagang kelontongan 55 

3. Bu Sri Pedagang kelontongan 49 

4. Alfin Pelajar (pondok pesantren) 22 

5. Saropik Buruh pabrik rokok 42 

6. Tukinah Ibu rumah tangga 45 

7. Nor Yasaroh Ibu rumah tangga 50 

8. Pak Slamet Penjaga masjid 56 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Hasil pengamatan di lapangan dan wawncara, diketahui bahwa 

yang menjalankan perintah agama secara semestinya dilakukan oleh 

beberapa warga komunitas miskin Desa Hadipolo yang bekerja tidak 

menghabiskan waktu di jalanan dan kebanyakan orang tersebut umurnya 

tua. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia (horizontal) dalam 

komunitas miskin Desa Hadipolo ini bisa dikatakan baik karena ada 

kesamaan nasib diantara mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kehidupan 

sehari-hari. Contohnya: sambatan (bekerja sama membersihkan 

lingkungan sekitar), saling menghormati, mendoakan sesama, dan lain-

lain. 

b. Upacara/Ritual Keagamaan Komunitas Miskin Desa Hadipolo 

Komunitas miskin Desa Hadipolo mayoritas memeluk agama 

islam, oleh karena itu kebudayaan yang lahir dan berkembang cenderung 

mendapatkan pengaruh dari agama Islam. Meskipun warga Desa 

Hadipolo secara keseluruhan telah memeluk agama Islam, namun sisa-

sisa kepercayaan lampau masih tampak dalam kehidupan masyarakat, 

Unsur-unsur agama Hindu masih tampak walau hanya sedikit 

dikarenakan dulu kebanyakan beragama Hindu. 

Upacara atau ritual merupakan wujud kelakuan dari suatu 

agama. Seluruh sistem upacara itu terdiri dari aneka macam upacara baik 

yang bersifat harian, musiman, atau kadangkala. Pada komunitas miskin 

Desa Hadipolo, upacara atau ritual keagamaan yang sampai saat ini 

masih tetap dilaksanakan antara lain: 
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1) Upacara daur hidup 

Upacara yang dilaksanakan sejak manusia dalam kandungan 

lahir, menjelang dewasa, upacara perkawinan dan upacara kematian yang 

dikunjungi oleh tetangga dan kerabat dekat. 

2) Upacara suronan 

Upacara yang dilakukan pada tanggal 1 sura (bulan jawa) 

bertujuan selain mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT karena 

sudah diberi umur yang bertambah setahun, juga untuk memohon agar 

kelak bisa mensyukuri nikmat  yang diberikan Allah SWT pada tahun 

baru ini. Biasanya pada malam 1 sura, warga Desa Hadipolo berkumpul 

di makam leluhur Desa yaitu mbah senopati untuk mendoakan leluhur 

desa/sesepuh desa supaya jasadnya bisa diterima disisi Allah. Biasanya 

warga iuran untuk membeli kambing buat makan bersama. 

3) Isra’mi’raj dan Maulud Nabi 

Biasanya peringatan ini dilakukan berkelompok dan ada pula 

dilakukan di rumah warga sendiri dengan beberapa tetangga (khajatan), 

yaitu saling berkirim makanan dengan tetangganya. Akan tetapi kusus 

warga komunitas miskin ini biasanya jarang sekali yang memperingati 

dengan dana sendiri. 

4) Upacara nyadran 

Upacara ini biasanya dilakukan warga komunitas miskin desa 

Hadipolo setiap sebelum bulan puasa, dan dilakukan di makam 

keluarganya dengan cara membersihkan makam dan menaburi bunga. 
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Upacara ini bertujuan untuk mendoakan arwah keluarganya yang telah 

meninggal agar diampuni dosanya dan bisa di terima di sisi Allah SWT. 

5) Puasa Ramadhan 

Dilaksanakan setahun sekali. Akan tetapi kenyataannya dalam 

masyarakat komunitas miskin ini hanya sebagian saja yang 

melaksanakan ibadah puasa ramadhan. Menurut sebagian warga, alasan 

tidak melaksanakan puasa ramadhan karena tidak kuat, yang disebabkan 

mereka dari pagi sampai sore hanya untuk mencari uang demi mencukupi 

kebutuhan hidupnya. 

4. Hubungan Sosial Keagamaan Komunitas Miskin di Desa Hadipolo 

a. Hubungan Warga dengan Pemerintah Daerah 

Kehidupan bermasyarakat, dimanapun manusia berada baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan selalu tergantung pada lingkungan 

tempat hidupnya/sekitarnya. Salah satu ketergantungan itu adalah dimana 

manusia saling berinteraksi dengan manusia lain, seperti halnya warga 

komunitas miskin desa Hadipolo. Kemiskinan juga berkaitan erat dalam 

bidang keagamaan. 

Komunitas miskin Desa hadipolo pada dasarnya hidup dalam 

kondisi yang harmonis. Hal ini disebabkan adanya persamaan latar belakang 

yang sama yaitu sama-sama masyarakat pendatang yang miskin yang diberi 

tempat oleh Pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah berusaha memenuhi semua tuntutan kebutuhan 

umum dengan sebaik-baiknya dan seimbang sehingga perasaan warga 
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komunitas miskin menjadi tenteram. Pembuatan masjid yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencukupi kebutuhan sosial keagamaan 

komunitas miskin Desa Hadipolo justru tidak menjamin adanya praktik 

keagamaan yang lebih baik. Sarana peribadatan masjid yang didirikan oleh 

Pemerintah daerah sekitar tahun 1998 sampai sekarang, setiap harinya sepi 

hanya beberapa warga yang berada di masjid, itupun pada waktu salat 

maghrib. Penyebab keadaan ini adalah pola pikir warga komunitas miskin 

Desa Hadipolo lebih mengutamakan mencari uang demi mencukupi 

kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa dikatakan bahwa hubungan sosial 

keagamaan antara Pemerintah Daerah dengan warga komunitas miskin 

belum bisa dikatakan baik, karena Pemerintah Daerah hanya memberi 

tempat peribadatan saja tanpa adanya program kegiatan keagamaan yang 

bersifat kontinyu. Misalnya pengajian yang diadakan tiap minggu oleh 

Pemerintah Daerah, membangun TPQ agar anak-anak dalam komunitas 

miskin bisa belajar tentang agama Islam. 

 
Gambar 2. Masjid Al-Muhajirin  

Sumber: Dokumen Pribadi 
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b. Hubungan Tokoh Agama dengan Warga 

Manusia merupakan makhluk sosial, yang memiliki arti bahwa tiap 

manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain. 

Begitu pula yang terjadi di Desa Hadipolo khususnya RT6/RW2. Bahwa 

komunitas miskin di daerah tersebut juga membutuhkan keberadaan pihak 

lain, sebagai contoh adalah tokoh agama setempat. 

Hubungan sosial keagamaan yang terjadi antara tokoh agama dan 

warga setempat dapat dikatakan baik, yang dapat dilihat dari peran serta 

tokoh agama setempat dalam membimbing dan membina akhlak warga 

komunitas miskin di Desa Hadipolo. 

Tokoh agama bersedia memimpin pengajian yang sebelumnya 

telah disepakati sendiri oleh warga setempat. Komunitas miskin di Desa 

hadipolo ini memiliki kegiatan keagamaan berupa kumpulan tahlilan dan 

yasinan, tahlilan biasanya diselenggarakan seminggu sekali, yaitu tiap 

malam Jum’at. Tahlilan ini awlanya lahir atas inisiatif spontanitas 

komunitas miskin Desa Hadipolo sendiri yang menghendaki. Karena merasa 

butuh untuk mencukupi kebutuhan akhirat, hal itulah yang mendorong 

antusias warga untuk mengadakan kumpulan tahlilan. Tahlilan juga 

berfungsi untuk mendoakan arwah kerabat yang sudah meninggal supaya 

dosanya di ampuni dan bisa di terima disisi Allah SWT.  Sebagian warga 

komunitas miskin Desa Hadipolo  tidak menjadi anggota dari organisasi 

tahlilan. 
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Gambar 3. Acara Tahlilan malam Jum’at 

Sumber: Dokumen Pribadi 

Yasinan biasanya diadakan 2 minggu sekali yang biasanya 

diselenggarakan pada malam ahad, yasinan ini di dirikan atas inisiatif dari 

ibu-ibu. Yasinan sendiri juga betujuan untuk mendoakan para kerabat dan 

keluaraga yang sudah meninggal supaya semua dosa diampuni dan di terima 

disisi Allah dan disamping itu menurut ibu-ibu yasinan bisa juga untuk 

berkumpulnya ibu-ibu dan  menambah pahala bagi mereka sehingga sudah 

mempunyai tabungan untuk bekal di akhirat. 

 
Gambar 4. Acara Yasinan malam ahad 

Sumber: Dokumen pribadi 
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Pengajian anak-anak juga dibentuk oleh komunitas miskin Desa 

Hadipolo, tetapi pada kenyataannya pengajian bagi anak-anak yang 

dibentuk komunitas miskin Desa Hadipolo tersebut tidak berjalan sesuai 

harapan dikarenakan anak-anak kurang peduli dengan pentingnya 

keagamaan. Biasanya pengajian bagi anak-anak hanya dilakukan seminggu 

sekali pada hari kamis sore. Anak-anak justru malah disibukkan dengan 

kegiatan bekerja mencari uang untuk membantu perekonomian orang 

tuanya. Kemiskinan pada dasarnya merupakan permasalahan awal yang 

berpengaruh pada semua aspek kehidupan. 

Kegiatan keagamaan yang khususkan bagi anak-anak tidak dapat 

dilaksanakan. Padahal kegiatan-kegiatan keagamaan dapat mendidik dan 

menerapkan prinsip ahlakul karimah. Prinsip-prinsip akhlakul karimah 

inilah yang dapat menjadikan seseorang bersikap santun dan menghargai 

orang lain dan dapat berhubungan sosial yang baik dalam masyarakat. 

Kondisi yang memprihatinkan dapat dilihat dengan jelas dari tempat 

pengajian anak-anak yang sering disebut TPQ tampak sepi, anak-anak 

cenerung tidak tertarik dengan kegiatan keagamaan. 

c. Hubungan Warga dengan Warga 

Secara horizontal, hubungan sosial keagamaan yang terjalin dengan 

anggota masyarakat dapat dikatakan baik, terlihat dari komunikasi dan 

kerjasama antar warga masyarakat yang terjalin dengan baik. Hal ini 

disebabkan adanya persamaan latar belakang yaitu sama-sama masyarakat 

desa Demaan yang direlokasikan oleh Pemerintah Daerah. Keharmonisan 
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tersebut itu biasanya dimulai dari sekitar tempat kediaman komunitas 

miskin Desa Hadipolo, yang di dalamnya tersedia macam-macam sarana 

untuk kepentingan bersama. 

Pernyataan masyarakat setempat, di dalam merayakan hari-hari 

besar agama, seperti Idul fitri, Idul Adha, komunitas miskin Desa Hadipolo 

sudah terbiasa untuk saling mengunjungi dan saling memberikan ucapan 

selamat kepada masyarakat sekitar dan saling memberi makanan dengen 

tetangganya. Biasanya makanan yang di kirim ke tetangga adalah berbagai 

macam olahan ayam.. 

B. Pembahasan 

Manusia adalah mahluk sosial, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup 

tanpa manusia lainnya, bahkan hampir semua manusia pada awalnya merupakan 

anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Setiap masyarakat dalam 

melangsungkan kehidupannya, manusia senantiasa hidup berkelompok. Ada 

kelompok tani, kelompok berburu, kelompok belajar, kelompok mahasiswa 

pecinta lingkungan, kelompok arisan dan sebagainya (Ibrahim 2003:45). 

Setiap kehidupan masyarakat sering timbul gejala yang menyebabkan 

orang menjadi miskin, salah satu faktornya adalah pendapatan lebih sedikit di 

banding pengeluaran yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer seperti 

sandang, papan, dan papan. Berbagai usaha dilakukan agar bisa hidup dengan 

harapan dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya dengan layak. 

Kemiskinan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang problematik. 

Kemiskinan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sebab 
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kesejahteraan dalam masyarakat dianggap meningkat apabila masyarakat semakin 

mampu untuk memenuhi kebutuhannya atau semakin banyak kebutuhannya yang 

dapat dipenuhi. Kebutuhan yang dimaksud disini bukan hanya kebutuhan secara 

ekonomi tetapi juga mencakup kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti pendidikan, 

kesehatan, agama dan sebagainya. Kurangnya modal, akses dan usaha dalam 

pemenuhan segala kebutuhan hidup ini, menyebabkan sebagian  masyarakat di 

Indonesia mengalami kemiskinan. 

Komunitas miskin Desa Hadipolo kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 

merupakan salah satu protret kemiskinan di Indonesia. Desa Hadipolo merupakan 

Desa penghasil alat-alat pertukangan dan pertanian, seeperti sabit, cangkul, pisau, 

dan mesin perontok padi, dan masyarakat desa Hadipolo pada umumnya bergerak 

di bidang jasa dan perdagangan. Disisi lain masih banyak ada sebagian dari 

masyarakat Desa Hadipolo yang hidup dalam kondisi kemiskinan. 

Komunitas miskin Desa Hadipolo merupakan kumpulan masyarakat 

miskin yang mempunyai latar belakang yang sama yaitu masyarakat miskin 

Demaan yang pada tahun 1998 direlokasikan di perumahan yang disediakan oleh 

Pemerintah daerah dan dapat di miliki dengan cara mengangsur dengan harga Rp 

900,00/hari selama 15 tahun. 

Kondisi kemiskinan yang dialami komunitas miskin Desa Hadipolo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tidak hanya berpengaruh pada tingkat 

pendidikan, pendapatan, tetapi juga berpengaruh pada religiusitas yang 

dipraktikkan. Karena religiusitas yang dipraktikkan oleh komunitas miskin 

berbeda dengan masyarakat lain di Desa Hadipolo pada umumnya. 
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Van Vollenhoven mengemukakan dalam teori receptio in complekxu 

bahwa hukum adalah terdiri atas hukum asli dengan di tambah ketentuan-

ketentuan hukum agama. Jika suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, 

maka hukum adat yang bersangkutan adalah agama yang dipeluknya itu. Kalau 

ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang bersangkutan, maka hal ini 

dianggap sebagai penyimpangan. Van Vollenhoven mengakui bahwa di dalam 

hukum adat banyak dipakai istilah-istilah yang berasal dari hukum islam, seperti 

ijab/kabul, hibah, sopan santun dan sebagainya. Van Vollenhoven juga 

beranggapan bahwa agama merupakan sumber nilai bagi sistem budaya 

masyarakat yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat sehingga tindakan 

masyarakat bisa terkontrol. 

Fenomena religiusitas komunitas miskin desa Hadipolo Kecamatan 

Jekulo kabupaten Kudus sangat menarik, sebab religiusitas terrdiri lima aspek 

yaitu pertama, religiusitas belief yaitu sejauh mana seseorang menerima hal yang 

bersifat dogmatig. Kedua, religiusitas practice merupakan dimensi ritual 

keagamaan. Ketiga, religiusitas feeling yaitu perasaan keagamaan yang dialami. 

Keempat, religiusitas knowledge merupakan pengetahuan tentang agama. Kelima, 

religiusitas effect merupakan motivasi oleh agamanya. 

Tindakan sosial individu dapat diidentifikasikan sebagai religiusitas, 

karena pada dasarnya tindakan sosial masyarakat berasal dari keyakinan agama. 

Tingkat keyakinan dan kepercayaan agama yang  kurang berdampak pada 

religiusitas. Religiusitas yang di praktikkan oleh komunitas miskin di desa 

Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dapat di kategorikan kurang, 
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disebabkan kondisi kemiskinan yang di alami membawa pengaruh pada tindakan 

sosial yang berasal dari keyakinan agama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas yang dipraktikkan oleh 

komunitas miskin Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berbeda 

dengan masyarakat Desa hadipolo pada umumnya. Komunitas miskin Desa 

Hadipolo sama-sama menganut agama islam. Ajaran agama islam seperti sholat, 

puasa, dan mengaji tidak dilakukan hanya beberapa orang saja yang melakukan, 

sebab hal yang paling penting adalah mencari uang untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari. Kedua, ritual/upacara keagamaan yang dipraktikkan oleh komunitas 

miskin Desa Hadipolo berbeda dengan warga Desa Hadipolo pada umumnya, 

karena kemiskinan yang dialami merupakan faktor utama perbedaannya. 

Komunitas miskin Desa hadipolo hanya sebatas mengikuti ritual/upacara 

keagamaan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Hadipolo. Seperti suronan, 

isra’ mi’raj, dan sunatan komunitas miskin belum mampu mengadakan dengan 

dana sendiri karena tidak adanya biaya untuk melakukan ritual keagamaan 

tersebut. Ketiga, hubungan sosial keagamaan. Komunitas miskin di desa Hadipolo 

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus memiliki kegiatan keagamaan berupa 

kumpulan tahlilan untuk kaum lelaki dan yasinan untuk kaum perempuan. 

Tahlilan biasanya diselenggarakan seminggu sekali yaitu tiap malam jum’at dan 

untuk yasinan biasanya diselenggarakan 2 minggu sekali yaitu tiap malam ahad. 

Pengajian anak-anak juga dibentuk oleh komunitas miskin Desa Hadipolo 

biasanya diadakan pada hari kamis sore tetapi tidak berjalan, sebab anak-anak ikut 

mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. 
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Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk dapat 

membantu menanggulangi kemiskinan dan kebutuhan sosial terlebih dalam 

bidang keagamaan pada komunitas miskin Desa Hadipolo, akan tetapi usaha 

tersebut telihat masih lemah dikarenakan adanya beberapa faktor budaya malas, 

tidak mau untuk memperbaiki tingkat kehidupan yang layak dan bidang 

keagamaan yang tidak diutamakan menjadi penghambat usaha Pemerintah Daerah 

dalam menanggulangi kemiskinan dan lemahnya di bidang keagamaan pada 

komunitas miskin Desa Hadipolo. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah yaitu memberi penyuluhan kepada komunitas miskin Desa Hadipolo 

tentang pekerjaan, pembuatan sarana peribadatan umum (masjid) yang bertujuan 

untuk meninggkatkan praktik keagamaan, akan tetapi pada kenyatannya belum 

menunjukkan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sebagian besar warga komunitas miskin Desa Hadipolo Kecamatan 

Jekulo Kabupaten Kudus pada dasarnya kurang mengutamakan 

agamanya, karena yang diutamakan mereka adalah mencari uang untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi ada beberapa warga 

komunitas miskin yang tetap menjalankan perintah agama sesuai 

ajarannya walaupun dengan kondisi yang memprihatinkan. 

2. Hubungan sosial keagamaan antara warga dengan warga dalam 

komunitas miskin bisa dikatakan baik karena adanya kesamaan nasib 

diantara mereka. Hubungan sosial keagamaan antara Pemerintah 

Daerah dengan warga belum bisa dikatakan baik karena Pemerintah 

Daerah belum intensif melakukan komunikasi dengan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

58 



59 

 

B. Saran 

Saran yang dapat sampaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk komunitas miskin 

Warga komunitas miskin yang belum mengutamakan agama, diharap 

lebih meningkatkan keagamaannya. Sedangkan yang sudah 

menjalankan agama sesuai perintah ajarannya memberi contoh kepada 

warga lain agar warga mengutamakan agama walaupun dengan kondisi 

yang memprihatinkan. 

2. Untuk Pemerintah Daerah 

Dalam bidang ekonomi, hendaknya Pemerintah Daerah memberi 

bantuan modal supaya warga komunitas miskin bisa menggunakan 

modal tersebut untuk modal berdagang dan home industri. 

Dalam bidang sosial, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dinas 

Sosial untuk memberi penyuluhan kepada warga komunitas miskin 

tentang bahaya mengemis di jalan. 

Dalam bidang agama, Pemerintah Daerah beserta tokoh agama 

setempat hendaknya memberikan penyuluhan keagamaan yang bersifat 

continue. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Penelitian Religiusitas Komunitas Miskin di Desa Hadipolo, Kecamatan 

Jekulo, Kabupaten Kudus. Merupakan salah satu peenelitian yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu uuuntuk memperoleh kelengkapan 

dan ketelitian data diperlukan pedoman observasi. 

Aspek-aspek yang di teliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Kondisi geografis desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. 

2. Kondisi sosial budaya desa Hadipolo,Kecamatan Jekulo, Kabupaten 

Kudus. 

a. Kehidupan sosial budaya 

b. Praktik keagamaan 

1. Kepercayaan 

2. Upacara/ritual keagamaan 

3. Organisasi keagamaan 

3. Kondisi ekonomi Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, kabupaten Kudus 

a. Tingkat Pendidikan 

b. Tingkat Pendapatan 

c. Kepemilikan Aset 

d. Mata Pencaharian 
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PENDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara dalam penelitian ‘‘Religiusitas Komunitas Miskin 

di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus’’ 

1. Fokus : Religiusitas 

Indikator : 

a. Religiusitas belief yaitu sejauh mana seorang menerima hal yang 

bersifat dogmatig. Misalnya percaya adanya Allah. 

b. Religiusitas practice merupakan dimensi ritual keagamaan. Misalnya 

berpuasa. 

c. Religiusitas feeling yaitu perasaan keagamaan yang dialami seseorang. 

Misalnya merasa doanya dikabulkan. 

d. Religiusitas knowledge yaitu seberapa jauh pengetahuan seseorang 

tentang agamanya. 

e. Religiusitas effect yaitu perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran 

agamanya. 

2. Fokus : hubungan hubungan sosial keagamaan 

a. Pemerintah daerah dengan warga 

b. Tokoh agama/adat dengan warga 

c. Warga dengan warga sekitar 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

Jenis Kelamin   : 

Pekerjaan   : 

Jumlah Anggota Keluarga : 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

RELIGIUSITAS BELIEF 

1. Apa agama yang saudara anut? 

2. Apakah saudara percaya adanya Allah? 

3. Menurut pengamatan saudara, apakah keluarga saudara menjalankan 

ibadah secara teratur? 

RELIGIUSITAS PRACTICE 

4. Berapa kali saudara salat dalam sehari? 

5. Apakah saudara selalu salat berjamaah? 

6. Di bulan puasa, apakah saudara puasa? 

RELIGIUSITAS FEELING 

7. Apakah saudara percaya bahwa doa saudara dikabulkan oleh Allah? 

8. Apakah saudara selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah? 

9. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? 

RELIGIUSITAS KNOWLEDGE 

10. Apakah saudara dalam bekerja berpedoman pada tuntunan agama?  

11. Apakah saudara tahu tentang aturan dalam agama? Misal mencuri, berzina, 

dll 
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12. Menurut saudara, seberapa jauh saudara mengerti tentang hari besar? (idul 

Fitri, idul Adha) 

RELIGIUSITAS EFFECT 

13. Ketika anda bekerja, apakah saudara merasa terpaksa? 

14. Apakah saudara ketika di ejek warga lain, saudara akan sakit hati? 

15. Ketika saudara berdoa, apakah saudara juga mendoakan orang lain? 

HUBUNGAN KEAGAMAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN 

WARGA 

16. Menurut pandangan saudara, apakah pemerintah daerah peduli dengan 

keberadaan komunitas miskin? 

17. Pernahkah pemerintah memberikan bantuan kepada komunitas miskin? 

18. Pernahkah pemerintah daerah memberikan bantuan sarana peribadahan? 

(seperti Majid, kitab suci dll) 

HUBUNGAN KEAGAMAAN TOKOH AGAMA DENGAN WARGA 

19. Menurut saudara, apakah tokoh agama setempat mengajarkan mengaji? 

20. Apakah saudara tergolong anggota yang ikut belajar mengaji? 

21. Dimana biasanya tokoh agama mengajarkan mengaji? 

HUBUNGAN KEAGAMAAN WARGA DENGAN WARGA 

22. Bagaimana hubungan saudara dengan masyarakat sekitar? Apakah tercipta 

kerukunan? 

23.  Apakah saudara tergolong anggota dalam pengajian tahlilan? 

24. Menurut saudara, selain organisasi keagamaan (pengajian tahlilan) apakah 

di lingkungan saudara terdapat kegiatan yang lain? 
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IDENTITAS SUBYEK PENELITIAN 

 

1. Nama    : Muh Supriyono 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Buruh 

Jumlah Anggota Keluarga : 5 

2. Nama    : Slamet 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pengemis  

Jumlah Anggota Keluarga : 4 

3. Nama    : Jupri 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Buruh 

Jumlah Anggota Keluarga : 5 
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4. Nama    : Ponijah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pengamen 

Jumlah Anggota Keluarga : 3 

5. Nama    : Nor Yasaroh 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pedagang 

Jumlah Anggota Keluarga : 5 

6. Nama    : Hariyanti 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Jumlah Anggota Keluarga : 3 
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7. Nama    : Sumirah 

Jenis Kelamin   : Perempuani 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pengemis 

Jumlah Anggota Keluarga : 4 

8. Nama    : Selamet 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pemulung 

Jumlah Anggota Keluarga : 4 

9. Nama    : Tukinah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Jumlah Anggota Keluarga : 5 
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10. Nama    : Herman 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pengamen 

Jumlah Anggota Keluarga : 2 

11. Nama    : Leginah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pedagang 

Jumlah Anggota Keluarga : 5 

12. Nama    : Saropik 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Jumlah Anggota Keluarga : 4 
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13. Nama    : Khumaidi 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Tukang becak 

Jumlah Anggota Keluarga : 6 

14. Nama    : Ponijah 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pengamen 

Jumlah Anggota Keluarga : 2 

15. Nama    : Didik supriyadi 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Seniman 

Jumlah Anggota Keluarga : 4 
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16. Nama    : Yanu 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Buruh 

Jumlah Anggota Keluarga : 2 

17. Nama    : Ngatini 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 

Jumlah Anggota Keluarga : 4 

18. Nama    : Tumirin 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Buruh 

Jumlah Anggota Keluarga : 3 
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19. Nama    : Sri Rahayu 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Ibu rumah tangga (mantan TKW) 

Jumlah Anggota Keluarga : 5 

20. Nama    : Kusrin 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Pande besi 

Jumlah Anggota Keluarga : 3 
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IDENTITAS INFORMAN 

 

1. Nama  : Sabari 

Umur  : 58 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Pendidikan : Tamat SMP 

Pekerjaan : Kamituwo 

2. Nama  : Nur Kasim 

Umur  : 47 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Pendidikan : Sarjana 

Pekerjaan : Perangkat Desa 

 

 


