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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada prinsipnya Islam adalah agama kebersatuan, agama kasih sayang, 

serta kecenderungan untuk saling mengenal dan hidup menyatu antar 

pemeluknya adalah pangkal bagi ajaran-ajarannya. Seperti yang telah 

diterangkan didalam al-qur’an  dapat difahami bahwa tiap manusia diciptakan 

oleh Allah tidak untuk sendiri ataupun menyendiri melainkan untuk 

berinteraksi dengan manusia lain dan ciptaan Allah yang lain agar tujuan 

hidup tercapai. Dapat dipahami sebuah ungkapan menyentuh hati yang ditulis 

oleh Beny Ridwan (Dosen IAIN Salatiga) bahwa “indahnya kebersamaan 

dalam persaudaraan adalah sebuah anugerah Tuhan yang teramat mahal buat 

mereka yang terikat dalam keimanan”. Karena itulah kebersamaan, 

perdamaian menjadi dambaan tiap umat manusia.1 

Islam juga menginginkan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan 

dalam kehidupan manusia. Dalam arti bahwa ajaran Islam menghendaki agar 

menusia menjalani dan menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan bahagia 

terhindar dari derita dan nista baik di dunia maupun di akhirat nanti 

sebagaimana Firman Allah : (Al-Qhasas : 77) 

                          

                               

 

Artinya :  “Carilah kehidupan akhirat dengan apa yang dikaruniakan Allah 

kepadamu dan kamu tidak boleh melupakan kehidupan dunia dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan”.2 

                                                           
1. 

Beny Ridwan, Buletin Lokal, Edisi 6, (Salatiga, 2009), h.10 
2 
Departemen Agama RI,  Al Quran dan Terjemahnya, Proyek Penterjemah/Penafsiran Al 

Quran, (Jakarta: Departemen Agama RI,  1990), h. 180 
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Namun realitanya tak seirama dengan harapan. Begitu pula dalam 

berinteraksi dengan sesama, ada berbagai faktor yang dapat mengurangi 

intensitas hubungan sosial seseorang disebabkan beberapa faktor diantaranya 

ketidakpedulian seseoorang, waktu, dan juga factor pekerjaan  yang menuntut 

seseorang harus bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonominya, dan secara 

langsung maupun tidak langsung waktu bekerja menjadi faktor berkurangnya 

waktu seseorang untuk bergaul dengan sesamanya. Apalagi jam kerja yang 

terlalu padat kadang membuat seseorang jauh dari komunitasnya, bahkan tidak 

mengenal kondisi sekelilingnya. 

Ekonomi memiliki peran sebagai pengelola arus keuangan dan sebagai 

upaya dalam membebaskan manusia dari cengkraman kemelaratan. Dengan 

ekonomi yang cukup, seseorang akan berpeluang untuk hidup sejahtera dan 

tenang, sehingga orang yang jiwanya tenang akan berpeluang secara baik 

untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih baik pula. Hal tersebut ditandai 

adanya orang yang tenang dapat melakukan ibadah, dan dari hartanya pula 

seseorang melakukan amal jariyah, dimana orang mengharapkan pahala 

dari Allah untuk kebahagiaannya kelak di yaumil qiyamah sebagaimana 

kewajiban seorang hamba yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.3 

Desa Simangambat adalah salah satu Desa yang berada di kecamatan 

padang lawas.  Wilayah Desa tersebut berada pada perkebunan sawit yang 

sebagian besar warganya bekerja sebagai petani dan buruh tani.  Untuk 

memeliha dan menjaga perkebunan tersebut pemilik kebun mempekerjakan 

warga dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga, dan juga anak laki-

laki dan perempuan yang putus sekolah. Mereka bekerja 5-6 hari dalam 

seminggu yang menghabiskan waktu 8-9 jam tiap harinya. Kegiatan para 

buruh tani berlangsung dari jam 07:00 sampai target mereka selesai, bisa jadi 

siang ataupun sore hari sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.  

Bekerja sebagai seorang buruh tani adalah pilihan dan keputusan 

warga di Desa Simangambat karena melihat tidak adanya lapangan pekerjaan 

untuk mereka bekerja, tingkat pendidikan yang rendah dan juga tidak adanya 

                                                           
3 Nanik, Praktek Perekonomian Ummat, (Bandung,: Alfabeta  2004 ),h. 110 
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skil yang mereka miliki mengharuskan mereka untuk bekerja dengan 

menggunakan tenaga. Bahkan hanya dengan gaji yang tidak seberapa harus 

mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan juga kebutuhan dalam 

bermasyarakat serta kegiatan lainnya. Setiap buruh tani akan menerima 

gaji/upah sekali dalam sebulan dan biasanya akan diberikan diakhir bulan 

dengan jumlah Rp 450.000-700.000 tiap bulannya.  

Sedangkan untuk melakukan kegiatan yang didasari dengan 

kebersamaan  baik itu dalam melakukan kegiatan ibadah atau sosial 

masyarakat di Desa ini masih jauh dari kata-kata ikut serta. Hal ini ditandai 

dengan ketidak hadiran keluarga buruh tani dalam kegiatan-kegiatan yang di 

masyarakat.  

Padahal seharusnya sesibuk dan setinggi apapun jabatan seseorang ia 

harus melibatkan diri dalam kegiatan yang berbaur masyarakat, karena jika 

seseorang menghilangkan solidaritas dalam dirinya kemungkinan besar 

kepedulian  masyarakat juga akan jauh. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian tentang: Pengaruh Ekonomi Keluarga Buruh Tani terhadap 

Kegiaatan Sosial Keagamaan Di Desa Simangambat Kecamatan Huta 

Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Ekonomi Keluarga Buruh Tani 

Terhadap Kegiaatan Sosial Keagamaan Di Desa Simangambat Kec. Huta Raja 

Tinggi Kab. Padang Lawas. 

Adapun kata kunci yang dianggap penting dalam memberikan 

penegasan pada istilah-istilah seperti: 

1. Pengaruh 

Menurut Badudu Zain, pengaruh adalah daya yang menyebabkan 

sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah 

sesuatu yang lain dengan kata lain pengaruh merupakan penyebab sesuatu 
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terjadi atau dapat mengubah sesuatu hal ke dalam bentuk yang kita 

inginkan.4 

2.  Ekonomi 

Ekonomi adalah ilmu yang pada dasarnya mempelajari tentang 

upaya maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan 

sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada 

dasarnya bersifat tidak terbatas) akan barang dan jasa.5 

3.  Keluarga Buruh Tani 

Keluarga buruh tani adalah kelompok masyarakat pencari makanan 

(food gathering)- seperti buah, sayur, akar, ubi- pemburu binatang serta 

berusaha hidup dari menangkap ikan (hunting and fhising). Kehidupan 

masyarakat tersebut berada dalam kekuasaan alam karena teknologi dan 

pengetahuan tentang bagaimana mengontrol lingkungan masih relative 

rendah.6.  

4. Sosial Keagamaan 

Sosial Keagamaan adalah refleksi dinamis dari masyarakat yang 

membentuk suatu jaringan sosial yang lebih luas baik yang ada 

hubungannya dengan disiplin sosial maupun disiplim spritual.7 

Jadi dalam penegasan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 

ekonomi keluarga buruh tani terhadap kegiatan sosial keagamaan. 

Sehingga masyarakat berhalangan untuk mengikuti kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

                                                           
4 
Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: pustaka sinar harapa, 1996), h. 

1031
 

5 
Napirin, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Mikro dan Makro), (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 

2000), h. 1 
6 
Bagong suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga, (Jakarta: 

PRENADA MEDIA GROUP 2010), h.234-236.
 

7 
Rohadi Abdul Fatah, Sosiologi Agama,  (Jakarta Selatan: CV Titian Kencana Mandiri, 

2004), h. 16
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan 

identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut: 

a. Kesibukan keluarga buruh tani untuk memenuhi ekonomi keluarga 

b. Tingkat kebutuhan sehari-hari yang semakin membesar 

c. Kurangnya kesadaran masyakat dalam melaksanakan kewajiban 

2. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian ini, dan di dasarkan atas 

keterbatasan penulis baik tenaga, waktu, maupun biaya, maka penulis 

membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada pengaruh  ekonomi 

keluarga buruh tani terhadap kegiatan sosial keagamaan di Desa 

Simangambat Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang Lawas. 

3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang fenomena yang telah dikemukakan diatas, 

penulis dapat merumuskan permasalahan seberapa besar pengaruh 

ekonomi keluarga buruh tani terhadap kegiatan sosial keagamaan di 

masyarakat? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapaun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Seberapa 

besar Pengaruh Ekonomi Keluarga Buruh Tani Terhadap Kegiatan Sosial 

Keagamaan di Desa Simangambat Kec. Huta Raja Tinggi Kab. Padang 

Lawas 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Pengaruh Ekonomi Keluarga Buruh Tani Terhadap Kegiaatan 
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Sosial Keagamaan Di Desa Simangambat Kecamatan Huta Raja 

Tinggi. 

2) Hasil dari penelitian diharapkan untuk dapat memperkaya 

khasanah keilmuan khususnya untuk jurusan pengembangan 

masyarakat islam dalam bidang kegiatan sosial keagamaan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan 

penelitian yang serupa. 

2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 

E. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan penulis merasa tertarik 

untuk mengkaji dan membahas masalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Masalah ini belum ada yang menelitinya khususnya mengenai Pengaruh 

Ekonomi Keluarga Buruh Tani Terhadap Kegiaatan Sosial Keagamaan Di 

Desa Simangambat Kecamatan Huta Raja Tinggi kabupaten Padang 

Lawas 

2. Judul yang diteliti sesuai dengan jurusan Pengembangan Masyarakat 

Islam. Ekonomi keluarga merupakan salah satu dari ruang lingkup PMI. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 6 (enam) bab 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, penegasan 

Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Alasan 

Pemilihan Judul, dan Sistematika Penulisan. 
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 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Terdiri dari Teori, Kajian Terdahulu, Definisi Konsepsional dan 

operasional Variabel dan Hipotesa 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

  Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji 

Validitas, dan Teknik Analisis Data  

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

  Terdiri dari Gambaran Umum Subyek Penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

  Bab ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 


