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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi yang saling berkaitan dan 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 

fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara 

variable yang satu dengan variable yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan 

fenomena tersebut.8 

Untuk melihat gambaran penelitian ini secara umum dalam rangka 

teoritis ini penulis akan membahas mengenai Pengaruh Ekonomi Keluarga 

Buruh Tani Terhadap Kegiaatan Sosial Keagamaan Di Desa Simangambat 

Kecamatan Huta Raja Tinggi. 

1. Pengertian 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 

terjadi atau dapat mengubah sesuatu hal ke dalam bentuk yang kita 

inginkan.9 

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.10 

Menurut Uwe Becker, pengaruh adalah kemampuan yang terus 

berkembang yang berbeda dengan kekuasaan tidak begitu terkit dengan 

usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan. 

 

 

                                                           
8
  Masri dkk, Motode Penelitian Survey, LPEES (Jakarta: 1995),  48. 

9 
Badudu Zain, kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta: pustaka sinar harapa, 1996), h. 

1031 
10

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990), h. 732 
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Pengaruh menurut para pakar antara lain: 

a. Pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang berbeda dengan 

kekuasaan tidak terikat dengan usaha memperjuangkan memaksakan 

dengan kepentingan. 

b. Pengaruh adalah bentuk dari kekuasaan yang tidak dapat diukur 

kepastiannya. 

c. Pengaruh adalah kekuasaan yang mengaibatkan perubahan perilaku 

orang lain atau kelompok lain. 

Perbedaan apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan sebelum 

dan setelah menerima pesan sehingga terjadi perubahan pada diri individu 

baik pengetahuan, sikap maupun perilaku. Perubahan perilaku ialah 

perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan. Antara perubahan sikap 

dan perilaku terdapat hubungan yang erat, sebab perubahan perilaku 

biasanya didahului oleh perubahan sikap. Tetapi dalam hal tertentu, bisa 

juga perubahan sikap didahului oleh perubahan perilaku. Berdasarkan 

pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh adalah 

perbedaan apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan sebelum dan 

setelah menerima pesan sehingga terjadi perubahan pada diri individu baik 

pengetahuan, sikap maupun perilaku. 

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.11Ada juga yang 

berpendapat bahwa ekonomi adalah pandangan-pandangan yang 

menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan 

tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan mempengaruhi dan 

mengalami perubahan. 

                                                           
11 

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

2000), h. 1 
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Menurut Leonarld Silk, Ahli ekonomi Amerika Serikat, dijelaskan 

dalam bukunya Contemporary Economics: Principles and Issues bahwa 

pengertian ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan (wealth) dan 

merupakan bagian yang penting daripada studi tentang manusia. Hal ini 

disebabkan karena sifat manusia yang telah dibentuk oleh perkerjaan 

sehari harinya, serta sumber sumber material yang mereka dapatkan 

daripadanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi berbicara 

tentang tingkah laku serta nila nilai perseorangan maupun masyarakat. 

Pemahaman tentang  masyarakat tidak akan terjadi tanpa adanya ilmu 

pengetahuan, sedikitnya melalui Ilmu ekonomi anda dapat memahami 

masyarakat. 

a. Beberapa defenisi dari para ahli tentang pengertian ekonomi antara lain 

yaitu: 

1) Menurut Sastradipoera, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani 

“Oikonomia”. Yang artinya manajemen urusan, rumah tangga, 

khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Disini 

Sastradipoera lebih menegaskan pada persoalan rumah tangga dan 

focus pada masalah pendapatan. Dalam konteks ini tampak bahwa 

pendapatan menjadi bagian sentral peristilahan ekonomi.12
 

2) Marshall berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari 

usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya 

sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas bagian kehidupan manusia 

yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan 

dan bagaiman pula ia mempergunakan pendapatan itu. 

3) Menurut J.B. Say mengemukakan bahwa pengertian ilmu ekonomi 

adalah suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan 

kekayaan 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

merupakan usaha seseorang, keluarga dan masyarakat untuk memenuhi 

                                                           
12  

Basuka Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia Tujuan Historis, dan Empiris, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 12 
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kebutuhan dan memperoleh pendapatan dengan alat pemenuhan berupa 

barang dan jasa sehingga dapat hidup sejahtera.  

b. Masalah ekonomi, ada tiga masalah pokok yang menjadi kajian ilmu 

ekonomi diantaranya: 

1) Produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat suatu 

barang untuk meningkatkan manfaat tersebut, diperlukan bahan-

bahan yang disebut produksi. 

2) Distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan, pendapatan yang 

diterima masyarakat akan menciptakan daya beli yang akan meminta 

barang-barang yang diperlukan kebutuhan hidup mereka 

3) Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang atau jasa 

dalam memenuhi kebutuhan hidup, barang0barang dan jasa dalam 

memenuhi kebutuhan hidup tergantung dari pendapatan yang 

diperoleh.13 

Hidup masyarakat dapat dikatakan terpenuhi apabila pangan dan 

sandang tercukupi , sehat, kondisi rumah layak tinggal, mampu 

menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang di mana dapat 

meningkatkan taraf hidupnya, mampu berpartisipasi penuh dalam 

aktivitas masyarakat, mandiri dalam mengambil keputusan, mampu 

menentukan jalan hidupnya sendiri dan bertakwa kepada Allah SWT. 14 

c. BPS membedakan tingkat ekonomi keluarga kedalam empat golongan, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Golongan ekonomi sangat tinggi, adalah jika dalam keluarga tersebut 

terkandung adanya unsure keselamatan, ketentraman dan 

kemakmuran lahir dan batin. 

2) Golongan ekonomi tinggi,adalah jika dalam keluarga tersebut hanya 

terkandung ketentraman dan keselamatan. 

3) Golongan ekonomi sedang, adalah jika dalam keluarga tersebut 

hanya terkandung unsure keselamatan. 

                                                           
13 

Shoeharto, Teori Mikro Ekonomi, (Yogyakarta:C.V. Andi Offest 2009). h. 4-6 
14

 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), H. 6 
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4) Golongan ekonomi rendah, adalah jika dalam keluarga tersebut tidak 

terkandung unsure keselamatan, ketentraman dan kemakmuran lahir 

dan batin.15 

d. Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan upaya 

yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi 

berbagai kebutuhan sehari-hari antara lain: 

1) Pendapatan 

Pendapatan adalah hasil pencarian atau perolehan dari usaha 

dan bekerja.16 Sedangakan pendapatan rumah tangga adalah jumlah 

penghasilan riil dari selurh anggota rumah tangga yang 

disambungkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun 

perorangan rumah tangga. Pendapatan dan penerimaan rumah tangga 

dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Pendapatan berupa uang 

b) Pendapatan berupa barang 

c) Penerimaan berupa uang dan barang, yang termasuk dalam 

penerimaan ini adalah pendapatan dari anggota keluarga/ rumah 

tangga yang lain dapat dinilai dengan uang. 

2) Jenis-jenis Pendapatan Ekonomi Keluarga 

Menurut sarwono ada tiga golongan status sosial ekonomi dalam 

masyarakat: 

a) Kelas rendah yaitu orang yang tidak memiliki jabatan tertentu, 

pendidikan terbatas, dengan penghasilan yang tidak memadai 

(mencukupi) seperti petani, buruh, tukang becak, pesuruh dan 

sebagainya. 

b) Kelas sedang (menengah) terdiri dari pegawai, pengusaha 

menengah dan kecil, kaum intelektual, guru, pedagang dan 

sebagainya. Kelas sedang ini sangat bervariasi anggotanya mulai 

dari yang sangat terdidik sampai dengan setengah terdidik, daro 

                                                           
15 

Badan Pusat Statistik, 2006, h. 25 
16

 Poerwadarminto, W. J. S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 

2002), h. 228 
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yang sangat kaya sehingga mendekat kelas tinggi sampai dengan 

pegawai negeri yang pendidikannya tidak dapat digolongkan 

dalam kelas rendah. 

c) Kelas tinggi yang terdiri dari sebagian sangat kecil dari 

masyarakat yang menduduki jabatan-jabatan tertinggi dalam 

negeri atau mempunyai pendapatan yang sangat besar sehingga 

taraf hidupnya jauh melebihi kebanyakan orang dan mempunyai 

kekuasaan yang besar. 

3) Golongan pendapatan ekonomi keluarga 

Ahamad dalam Okti 2008 menggolongkan pengahsilan 

tertinggi hingga terendah seseorang berdasarkan pada kelompok 

jenis pekerjaannya. Untuk kelompok pekerja non-staf seperti:petani, 

pelayan, kernet, dan guru. Penghasilannya antara lain: 

a) Penghasilan terendah mulai dari Rp 300.000,-/bulannya. 

b) Penghasilan sedang mulai dari Rp 600.000,-/bulannya. 

c) Penghasilan tertinggi mulai dari Rp 1000.000,-/bulannya. 

Untuk kelompok pekerja staff eperti: karyawan perusahaan, 

dokter, pengacara, dan dosen. Penghasilannya antara lain: 

a) Penghasilan terendah mulai dari Rp 1.800.000-2.500.000,-

/bulannya. 

b) Penghasilan sedang mulai dari Rp 3.000.000-5.000.000,-

/bulannya. 

c) Penghasilan tertinggi mulai dari Rp 5.000.000-8.000.000,-

/bulannya. 

Berdasarkan kesejahtraan rakyat (KRI) DALAM Badan Pusat 

Statistik dan litbang kompas  menyatakan pendapatan penduduk 

digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan: 

a) Penduduk kategori miskin atau bawah Rp 243.729,-/bulannya. 

b) Penduduk kategori menengah Rp 750.000-1.900.000,-/bulannya. 

c) Penduduk kategori atas _> Rp 2.000.000,-/bulannya. 
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4) Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang dan Papan 

Menurut Kuswardinah, pencapaian ketahanan pangan dapat 

dilihat dari ketersediaan konsumsi gizi, pakaian dan rumah 

merupakan saranan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial 

psikologis keluarga dan anggotanya. Kualitas dan kuantitas dalam 

pemilihan sandang dan papan akan berpengaruh pada tingkat 

kesejahtraan keluarga. 

5) Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan 

Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan syarat 

penting untk dapat bekerja secara produktif, sehingga menghasilkan 

pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Kesehatan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan ketahanan pangan 

keluarga. Keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi 

satu sama lain. 

6) Kebutuhan manusia dapat dibedakan dalam beberapa macam, antala 

lain: 

a) Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus wajib  terpenuhi, 

artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia 

akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Contoh : sandang, 

pangan dan papan. 

b) Kebutuhan sekunder, kebutuhan yang pemenuhannya setelah 

kebutuhan primer terpenuhi, namun tetap harus dipenuhi. Contoh: 

hiburan, rekreasi. 

c) Kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang dipenuhi seterlah 

kebutuhan primer dan skunder terpenuhi.  Contoh: mobil,sepeda, 

handphon, dan lain-lain. 

7) Kebutuhan menurut waktunya 

a) Kebutuhan sekarang, adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak 

bisa ditunda-tundalagi atau kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Contoh: makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. 
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b) Kebutuhan yag akan datang atau masa depan, adalah kebutuhan 

yang pemenuhannya dapat ditunda, tetapi harus dipikirkan mulai 

sekarang. Contoh: tabungan. 

c) Kebutuhan tidak terduga, adalah kebutuhan yang disebabkan 

sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya: konsultasi 

kesehatan. 

8) Kebutuhan menurut sifatnya 

a) Kebutuhan jasmani, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

pemenuhan fisik yang bersifat kebendaan. Contoh: makan, 

pakain, olah raga. 

b) Kebutuhan rohani, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

pemenuhan jiwa atau rohani. Contoh: beribadah, kesenian. 

9) Kebutuhan menurut subjeknya 

a) Kebutuhan individu, adalah kebutuhan yang hanya diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan seorang saja. 

b) Kebutuhan sosial, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk 

memenuhi kepentingan bersama. Contoh: rumah sakit, jembatan, 

gedung sekola
 

 

3. Keluarga Buruh Tani 

Keluarga adalah lembaga sosial dasar darimana semua lembaga 

atau pranata keluarga sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun 

di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan 

menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. 

Keluarga dapat digolongkan kedalam kelompok primer, selain karena para 

anggotanya saling mengadakan kontak langsung, juga karena adanya 

keintiman dari para anggotanya. 

Menurut Horton dan Hunt (1987), istilah keluarga umunya 

digunakan untuk menunjukkan beberapa pengertian sebagai berikut: (1) 

suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; (2) suatu 

kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan 
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perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah yang mempunyai 

anak; (5) satu orang- entah duda atau janda-dengan beberapa anak.17 

Keluarga hubungan kerabat sedarah atau consanguine family tidak 

didasarkan pada pertalian kehidupan suami istri, melainkan pertalian darah 

atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat.keluarga kerabat terdiri 

dari hubungan darah dari beberapa generasi yang mungkin berdiam pada 

satu rumah atau mungkin pula berdiam pada tempat lain yang berjauhan.  

Pada dasarnya keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

keluarga batih (conjugal family), dan keluarga kerabat (consanguine 

family). 

a. Fungsi keluarga 

Karena keluarga dianggap sangat penting dan menjadi pusat 

perhatian kehidupan individu, maka dalam kenyataannya fungsi 

keluarga pada semua masyarakat adalah sama. Secara rinci, beberapa 

fungsi dari keluarga adalah: 

1) Fungsi pengaturan keturunan 

Pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa perkawinan 

tanpa menghasilkan anak merupakan suatu kemalangan karena 

dapat menimbulkan hal-hal yang negative. Bahkan ada yang 

berpendapat bahwa semakin banyak anak semakin banyak rezeki, 

terutama hal ini dianut oleh orang-orang cina dan dihubungkan 

dengan keagamaan, karena semakin banyak anak semakin banyak 

yang memuja arwah nenek moyangnya. 

2) Fungsi sosialisasi atau pendidikan 

Tujuan fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari 

awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk personalitynya. 

Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi-segi utama dari 

kepribadiannya, tingkah lakunya, tingkah pekertinya, sikapnya dan 

reaksi emosionalnya. 

                                                           
17  

J. Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga, (Jakarta: 

PRENADA MEDIA GROUP 2010), h. 227 
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3) Fungsi ekonomi atau unit produksi 

Urusan-urusan pokok untuk mendapatkan suatu kehidupan 

dilaksanakan keluarga sebagai unit-unit produksi yang sering kali 

dengan mengadakan pembagian kerja diantara anggota-

anggotanya. 

Dengan adanya fungsi ekonomi maka hubungan diantara 

anggota keluarga bukan hanya sekedar hubungan yang dilandasi 

kepentingan untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi juga 

memandang keluarga sebagai system hubungan kerja. 

4) Fungsi pelindung 

Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari 

berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga.18 

Namun yang dimaksud disini keluarga buruh tani adalah 

masyarakat yang terbelakang. Lokasinya berada di daerah-daerah 

terisolasi, sistem masyarakatnya masih sederhana, lembaga-lembaga 

sosialnyapun belum banyak berkembang. Mata pencaharian utamanya 

bergantung pada alam yang tidak bisa dipercepat, diperlambat atau 

diperhitungkan secara cermat sesuai dengan keinginan petani.  

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.
 19 

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang 

bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Buruh adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan 

                                                           
18

 Bagong suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga, (Jakarta: 

PRENADA MEDIA GROUP 2010), h.234-236. 
19 

Ibid, J. Dwi Narwoko, h. 232-297 
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kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah 

tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.
20

 

Pada jaman feodal atau jaman penjajahan Belanda dahulu yang 

dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, 

tukang, danlain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu 

disebut denganblue collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang 

mengerjakanpekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa 

duduk dimeja di sebutdengan white collar (berkerah putih).21 

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna mengahasilkan barang dan jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan 

pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan 

lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atu 

imbalan dalam bentuk lain.22 

 

4. Sosial Keagamaan  

Secara umum, kajian tentang agama setidaknya terbagi kedalam 

dua dimensi, yakni teologis dan sosiologis. Kajian agama dalam corak 

teologis berangkat dari adanya klaim tentang kebenaran mutlak tentang 

ajaran suatu agama.doktrin-doktrin keagamaan berasal dari tuhan, 

kebenarannya juga diakui diluar jangkauan manusia sehingga ia semata-

mata menjadi ajaran yang cukup diimani saja. 

Berbeda dari dimensi teologis, dimensi sosiologis melihat agama 

sebagai salah satu dari institusi sosial, sebagai subsistem dari system sosial 

yang mempunyai fungsi sosial tertentu, misalnya sebagai satu pranata 

sosial, social institution. Dengan kata lain, posisi agama dalam suatu 

                                                           
20 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, h. 158 
21 

Abdul Rahmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, h.5 
22 

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2001) Cet-2, h. 22. 
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masyarakat bersama-sama dengan subsistem lainnya (seperti subsistem 

ekonomi, politik, kebudayaa, dan lain-lain) mendukung terhadap eksistensi 

suatu masyarakat.23 

Sedangkan aktivitas sosial keagamaan adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan 

masyarakat dalam melaksanakan dan menjalankan ajaran agama islam 

dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh sosial keagamaan dapat diakui 

bahwa dalam dinamika masyarakat menuntut seluruh komponen warganya 

untuk berpacu dalam sikap, gerak dan perilaku baik yang bersifat internal 

keluarga maupun eksternal masyarakat luas. 

Dalam masyarakat yang majemuk pengaruh timbal balik antara 

agama dengan masyarakat sangat lekat oleh karena peranan agama yang 

dikaitkan dengan nilai-nilai sosial keagamaan sangat mempunyai pengaruh 

positif terhadap masyarakat luas, dalam kaitan ini sosial keagamaan dan 

nilai-nilai agama tersebut memiliki fungsi yang sama esensial dalam 

mempengaruhi masyarakat.24 

Kegiatan/aktivitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris “activity” 

yang berarti “aktivitas, kegiatan atau kesibukan”. “aktivitas juga berarti 

pekerjaan atau kesibukan”. Dalam Insyklopedi Administrasi dikatakan 

“aktivitas adalah suatu perbuatan yang mengandung maksud tertentu dan 

memang dikendalikan oleh yang melakukan”. 25 

Berbicara tentang esensi sosial keagamaan dalam kehidupan 

masyarakat yang majemuk berarti secara tidak langsung nilai-nilai sosial 

keagamaan telah mampu mewarnai dan menjadikan masyarakat tersebut 

tentram, damai dan sejahtra dalam multi etnis dan multi cultural. Nilai 

sosial keagamaan untuk mencapai masyarakat yang damai dan sejahtra 

diperlukan adanya upaya yang lebih konkrit dan manusiawi, bahkan nilai-
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nilai keagamaan tidak akan mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang 

distruktif namun lebih mengacu kepada nilai-nilai humanisme. Oleh 

karena itu, nilai-nilai sosial keagamaan senantiasa memberikan suasana 

yang jelas dan terarah untuk menuju kehidupan sosial keagamaan dan 

kemasyarakatan yang utuh, integral dan terhindar adanya konflik internal 

maupun eksternal. 

a. Adapun jenis-jenis dari aktivitas sosial keagamaan terbagi menjadi dua 

hal yaitu sebagai berikut: 

1) Aktivitas yang dilakukan sendiri (individu) 

Aktivitas yang dilakukan secara sendiri yang pada umumnya bersifat 

wajib seperti shalat, puasa, haji, zakat dan lain-lain. 

2) Aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama (kelompok) 

Adalah aktivitas yang dilakukan secara kelompok yang pada 

umumnya bersifat khairi Mahdoh atau yang disunnahkan oleh 

Rosulullah Saw seperti wirid pengajian, belajar mengaji anak-anak 

yang dilakukan setiap malam, ceramah agama, ta‟ziyah, peringatan 

hari besar Islam (PHBI), menyantuni anak yatim, gotong royong.26 

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun 

mengapa harus hidup bermasyarakat? seperti diketahui manusia 

pertama. Adam, telah ditakdirkan hidup bersama dengan manusia 

lain, yaitu istrinya Hawa.  

Jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya seperti 

hewan, dia tidak akan hidup sendiri. Seekor anak ayam, walaupun 

tanpa induk, mampu mencari makan sendiri. Sedangkan manusia 

sebaliknya dari mulai lahir hingga mati manusia membutuhkan 

orang lain. Lagi pula manusia tidak dikaruniai Tuhan dengan alat-

alat fisik yang cukup untuk dapat hidup sendiri. Harimau misalnya, 

diberi kuku dan gisi yang kuat untuk mencari makan sendiri. Burung 

diberi sayap untuk dapat terbang jauh. Akan tetapi manusi tidak 

demikian. Alat-alat fisiknya tidak sekuat hewan, tetapi dia diberi 
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alat-alat untuk bertahan yang sangat ampuh dan istimewa, jauh lebih 

sempurna daripada alat-alat fisik hewan, yaitu pikiran. Pikiran tadi 

tak dapat secara langsung digunakan sebagai alat hidup, tetapi dapat 

dimanfaatkan untuk mencari alat-alat meteril yang diperlukan untuk 

kehidupan. 

Karena sejak lahir manusia sudah mempunyai dua hasrat atau 

keinginan pokok yaitu:  

a) Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain 

disekelilingnya (yaitu masyarakat). 

b) Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di 

sekelilingnya. 

Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat harus 

memiliki rasa kepedulian antar sesama berupa: 

a) Adanya kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dia 

merupakan sebagiandari kelompok yang bersangkutan. 

b) Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan 

anggota yang lainnya.27 

c) Ada suatau factor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar 

mereka bertambah erat, yang dapat merupakan nasib yang sama, 

kepentingan yang sama, ideology politik yang sama dan lain-lain.  

d) Berstrukutur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku 

e) Bersistem dan berproses.28 

Bouman menyatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang 

mengkaji masalah yang berkaitan dengan gejala-gejala masyarakat 

dengan segala perangkatnya. Dalam kaitan ini masyarakat dapat 

dibagi 2 (dua) aspek yang besar, yakni: Masyarakat dalam arti 

paguyuban (gemenchaft), dan masyarakat yang bersifat patembayan 

(geselchaf). Dalam kehidupan keagamaan, pada hakekatnya gejala-

gejala masyarakat keagamaan juga setara dengan masyarakat dalam 
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arti nilai-nilai sosialistis. Oleh karena itu keterkaitan antara nilai-

nilai sosial keagamaan masyarakat saling mempengaruhi satu sama 

lainnya. Sehingga dalam kenyataannya sulit dibedakan mana yang 

menjadi gejala-gejala sosial dan mana pula gejala-gejala 

keagamaan.29
  

Agama adalah suatu ciri kehidupan manusia yang universal 

dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berfikir 

dan pola-pola prilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” 

(religious). Dengan penjelaan tersebut dapat ditarik pengertian yang 

mendalam bahwa sosiologi keagamaan adalah suatu bentuk 

kehidupan sosial yang diwarnai dengan nila-nilai agama 

(religiusitas) yang kental, dan dipengaruhi oleh kultur-kultur sosial 

yang terjadi dalam suatu masyarakat.  

b. Objek Studi Sosial Keagamaan 

1) Kelompok-kelompok dan lembaga keagamaan, yang meliputi 

pembentukannya, kegiatan demi kelangsungan hidupnya, 

pemeliharaannyadan pembaharuannya. 

2) Perilaku individu dalam kelompok-kelompok tersebut atau proses 

sosial yang mempengaruhi status keagamaan dan perilaku ritual. 

3) Konflik antar kelompok, misalnya katolik lawan protestan, Kristen 

dengan Islam dan sebagainya. 

c. Pengaruh Sosial Keagamaan dalam Masyarakat 

Diakui secara jujur, bahwa dalam dinamika masyarakat 

menuntut seluruh komponen warganya untuk dapat terpacu dalam 

sikap, gerak dan perilaku baik yang bersifat internal keluarga maupun 

eksternal masyarakat luas. 

1) Fungsi penyelamatan 

Tanpa dengan penelitian ilmiah,cukup berdasarkan 

pengalaman sehari-hari   dapat dipastikan bahwa setiap mmanusia 
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menginginkan keselamatannya baik dalam hidup sekarang ini 

maupun sesudah mati. Usaha untuk mencapai cita-cita tertinggi 

(yang tumbuh dari naluri manusia sendiri) itu tidak boleh dipandang 

ringan begitu saja. Jaminan untuk itu mereka temukan dalam agama. 

Terutama karena agama mengajarkan dan memberikan jaminan 

dengan cara-cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan yang 

“terakhir”. 

2) Fungsi pengawasan social 

Agama merasa ikut bertanggung jawab atas adanya norma-

norma susila yang baik yang diberlakukan atas masyarakat manusia 

umumnya. Maka agama menyeleksi kaidah-kaidah susila yang ada 

dan mengukuhkan yang baik sebagai kaidah yang baik dan menolak 

kaidah yang buruk untuk ditinggalkan sebagai larangan atau tabu.  

3) Fungsi memupuk perdamaian.  

Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat 

mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa 

dan bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya, apabila 

seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui taubat, 

penyucian, atau pun penebusan dosa.30 

d. Dasar dan Tujuan Aktivitas Keagamaan 

Sebagai seorang muslim tentu menyadari sepenuhnya bahwa 

setiap apa yang dikerjakan haruslah disesuaikan dengan Al Qur‟an dan 

Al Hadits. Begitu pula dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan, segala 

tindakan perlu kiranya didasari kedua pedoman pokok umat Islam 

tersebut. Dengan kata lain segala tindakan, tingkah laku dan perbuatan 

hendaknya bersesuaian dengan pedoman umat Islam yakni Al Qur‟an 

dan Al Hadits. Dengan bersandarnya kepada kedua pedoman pokok 

tersebut, maka akan membawa yang bersangkutan (yang dalam hal ini 

pelaku aktivitas keagamaan tersebut) ke arah keteguhan dan keyakinan 

serta kenikmatan hidup yang sesungguhnya ini karena kedua pedoman 
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tersebut membimbing pelaku aktivitas ke jalan yang diridhai oleh 

Allah SWT. Al Qur‟an merupakan landasan yang utama dan terutama, 

ajaran yang terkandung dalam Al Qur‟an mencakup segala demensi 

kehidupan masyarakat. Sedangkan Al Hadits merupakan sumber 

kedua. Hadits di sini sebagai pelaksana dari hubungan-hubungan yang 

terkandung dalam Al Qur‟an yang berisikan petunjuk (pedoman) untuk 

kemaslahatan hidup umat agar menjadi manusia seutuhnya
.31 

e. Tujuan Aktivitas Keagamaan 

Tujuan adalah pedoman atau arah yang hendak dicapai dalam 

pelaksanaan aktivitas keagamaan kegiatan tanpa tujuan diibaratkan 

membuat rumah tanpa pondasi, seperti bunga tanpa tangkainya. 

Dengan tujuan yang diolah dengan sadar dan terencana maka dalam 

pelaksanaannya hendaknya dilaksanakan melalui fase demi fase, tahap 

demi tahap agar aktivitas keagamaan dapat lebih terarah dalam 

mencapai tujuan yang dikehendaki.32
 

Rumusan tentang tujuan aktivitas biasanya mencakup nilai 

yang ada dalam kehidupan masyarakat yang merupakan cita-cita 

bersama. Pada hakekatnya nilai tersebut merupakan suatu satu 

kesatuan yang bulat atau merupakan satu sistem nilai ke mana aktivitas 

itu akan diarahkan. 

Keselarasan hubungan antara manusia dengan penciptanya 

(Allah), sehingga akan menimbulkan rasa keimanan yang dihayati 

secara sungguh-sungguh yang pada akhirnya membawa dirinya sendiri 

hidup tenteram di bawah ridha-Nya.  

Kemudian setelah adanya hubungan dengan Allah SWT. 

manusia sebagai makhluk sosial membina hubungan sosialnya dengan 

alam (ciptaan Allah) yang lain, saling menjaga dan membina hubungan 

Islamiyah sehingga akan terhindar diri beserta keluarga dari siksa-Nya. 
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Adapun tujuan akhir aktivitas keagamaan ialah membentuk 

masyarakat tersebut untuk selalu beriman dan mengamalkan segala 

perbuatan yang ma‟ruf nahi mungkar yakni dengan menjaga 

keselarasan hubungan antara dirinya dengan Allah dan 

berkeseimbangan hubungan dengan sesamanya serta alam sekitarnya 

sehingga menjadi masyarakat yang memiliki nilai-nilai dalam 

melakukan kegiatan sosial keagamaan dalam bermasyarakat. 

f. Kegiatan-kegiatan Sosial Keagamaan 

Sebagai manusia yang taat dan patuh pada agama masyarakat 

dihadirkan dalam ritual-ritual keagamaan, dari keadaan tersebut, 

manusia mendapatkan totalitas ketentraman batin yang tak 

terdiskripsikan atas pengalaman agama yang dijalaninya.  

1) Tradisi yasinan  

Ini merupakan focus kajian dalam memahami sosial-

kultural di masyarakat. Tradisi pembacaan Yasinan merupakan 

tradisi lama yang masih dipegang oleh masyarakat Indonesia. 

Tradisi ini begitu unik karena hanya ada di Indonesia dan Malasyia. 

Tradisi ii merupakan bentuk ijtihad para ulama untuk mensyiarkan 

Islam dengan jalan mengajak masyarakat agraris yang penuh mistis 

dan animism untuk mendekatkan diri pada ajaran Islam melalui 

cinta membaca Al-quran, salah satunya surah Yasin sehingga 

disebut sebagai Yasinan. Tradisi ini dilakukan oleh kaum ibu 

maupun bapak dan juga kalangan para remaja baik putrid maupun 

putra. 

Pelaksanaannya pun berbeda-beda seperti ada yang 

melaksanakannya pada malam hari, siang hari atau sore hari atau 

hanya pada waktu-waktu tertentu misalnya malam jum‟at, hari 

ketiga, ketujuh, hari keseratus.33  
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2) Ta‟ziyah 

Berbicara masalah ta‟ziyah, tentunya tidak terlepas dari 

musibah kematian, karena kematian (maut) tidak memandang siapa 

saja, orang tua, anak muda, anak-anak, bahkan bayi yang belum 

lahir pun menghadapi yang namanya mati.  

Ta‟ziyah menurut bahasa artinya menghibur. Sedangkan 

menurut istilah ta‟ziyah iyalah mengunjungi keluarga orang yang 

meninggal dunia dengan maksud agar keluarga yang mendapat 

musibah dapat terhibur dan diberikan keteguhan serta kesabaran 

dalam menghadapi musibah dan mendo‟akan kepada orang yang 

meninggal supaya diampuni dosa-dosanya. 

Dari pengertian diatas dapat diperkuat dari hadits yang 

diriwayatkan oleh Muttafaq „Alaih sebagaimana Nabi bersabda: 

“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rosulullah Saw telah bersabda, 

siapa yang menghadiri jenazah itu, maka baginya pahala satu 

qirath, dan siapa yang menghadiri jenazah sampai dikubur, maka 

baginya pahala dua qirat, Ditanya, apakah dua qirat itu? Nabi 

menjawab (yaitu) seperti dua buah gunung besar. Oleh kerenanya 

sungguh betapa besar pahala orang yang berta’ziyah dan hal ini 

sangat dianjurkan dalam Agama Islam. 

Namun masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Simangambat Kec. 

Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas. Tetapi yang lebih dominan 

dilakukan oleh masyarakat adalah kedua hal berikut. 

 

B. Kajian spenelitian terdahulu yang relevan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa kajian 

terdahulu yang telah di teliti oleh beberapa orang yaitu:   

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Takrudin jurusan Geografi Fakultas 

Ilmu Sosial adalah Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Buruh Tani 

Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Di Kecamatan Brebes 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Baqi Mustaghfiri jurusan 

Pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah 

kehidupan sosial keagamaan karyawan pabrik(Studi Kasus Masyarakat 

Muslim di UPT rusunawa Cabean Salatiga). 

Dari kedua penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Takrudin membahas tentang ketidak cukupan ekonomi keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak maka akan mengakibatkan turunnya 

minat belajar anak, hal ini ditandai dengan kurangnya saranan prasarana yang 

disediakan keluarga untuk anak-anak mereka  . Sedangkan penelitian yang 

saya lakukan lebih terfokus pada apakah ekonomi masyarakat buruh tani itu 

berpengaruh terhadap kegiatan sosial keagamaan di masyarakat , karena 

dilihat dari kesibukan mereka dalam bekerja mencari nafkah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Baqi Mustaghfiri lebih di fokuskan ialah 

bagaimana kegiatan sosial keagamaan karyawan pabrik di UPT baik dilihat  

dari ibadah sehari-hari serta kegiatan keagamaan dalam bermasyarakat . 

Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah lebih kepada  kegiatan sosial 

keagamaan buruh tani di Desa Simangambat yang mencakup hablum minallah 

dan hablum minannas. 

 

C. Definisi Konsepsional dan Oprasionalisasi Variable 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap penelitian konsep teoritis. Guna untuk menghindari kesalah 

pahaman penafsiran terhadap penelitian ini oleh pihak pembaca, maka istilah-

istilah pokok dalam konsep operasional dan diartikan dalam pengertian khusus 

yang berlaku dalam penelitian ini.  

1. Ekonomi keluarga buruh tani:  

Ekonomi keluarga buruh tani adalah kelompok yang satu sama lain 

mempunyai hubungan dan bekerjasama guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya, baik itu berdasarkan pertalian darah maupun berdasarkan 
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perkawinan.34 Dalam hal ini sebagai variabel pengaruh / bebas (independent 

variabel) atau variabel x dengan indicator: 

a. Pendapatan keluarga 

b. Terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan 

c. Meperbaiki pola hidup keluarga 

2. Kegiatan sosial keagamaan 

Kegiatan sosial yang dimaksud disisni adalah kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat 

dalam melaksanakan dan menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari.35Dalam hal ini sebagai variabel terpengaruh / terikat (dependent 

variabel) atau variabel Y dengan indicator sebagai berikut: 

a. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama 

b. Sebagai forum silaturrahmi masyarakat 

c. Sebagai majlis taklim dan dzikir mingguan masyarakat 

 

D. Hipotesis 

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan melalui 

hipotesis baru menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan 

dengan teori. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 

(Statistikal Product and Service Solution) Versi 20.0. 

Rumusan hipotesa alternatif (Ha) dan hipotesa nihilnya (Ho) yang 

ditetapkan adalah : 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara ekonomi keluarga buruh tani 

terhadap kegiatan sosila keagamaan Desa Simangambat Kec. Huta Raja 

Tinggi Kab. Padang Lawas. 

                                                           
34 

Husni Tamrin, Dinamika Sosial Dalam Perspektif Gender Sosial Dan Ekonomi, 

(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:Katalog Dalam Liputan (KDT), 2010), H. 64 
35 

Rohadi abdul Fatah, sosiologi Agama, (Jakarta Selatan:CV Titian Kencana Mandiri, 

2004), h. 89 



 

 
 

29 

Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ekonomi keluarga buruh 

tani terhadap kegiatan sosila keagamaan Desa Simangambat Kec. Huta 

Raja Tinggi Kab. Padang Lawa 

 

 


