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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan 

terhadap skripsi yang berjudul “Pengemis dalam Al-Qur’an (Kajian tafsir 

adabi Ijtima’i) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengemis merupakan persoalan sosial yang muncul dalam kehidupan 

masyarakat dan pengemis juga termasuk kedalam kelompok kaum dhuafa. 

Pengemis muncul dipengaruhi beberapa faktor, antara lain yaitu: 

a. Kemiskinan  

b. Karena keterpaksaan oleh keadaannya 

c. Karena malas bekerja 

2. Pengemis merupakan orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta, akan tetapi tidaklah semua orang yang meminta-minta 

dapat disebut pengemis meskipun orang tersebut mengaku dan bekerja 

sebagai pengemis. Karena pada dasarnya yang dapat dikategorikan sebagai 

pengemis adalah sebagai berikut: 

a. Seseorang yang mempunyai tanggungan yang sangat berat dalam 

hidupnya, boleh mengemis hingga tanggungan selesai, dan tidak 

menjadikan pengemis sebagai pekerjaan tetap 

b. Seseorang yang terkena musibah atau bencana, boleh mengemis hingga 

bisa kembali memulihkan keadaannya 

c. Seseorang yang sangat miskin, dan kemiskinannya itu disaksikan oleh 3 

(tiga) orang kerabat terdekatnya.  

3. Al-Qur’an menjelaskan tentang hukum pengemis bahwa hukumpengemis 

dalam islam adalah Haram sebagaimana hadist Rasul.dan hukumnya boleh 

jadi mubah atau boleh bila memenuhi kriteria meminta yang di bolehkan 

oleh Rasulluallah.  

4. Persoalan pengemis menjadi persoalan yang seolah tidak pernah bisa 

diatasi dalam kehidupan masyaakat, maka yang perlu dalam mengatasi 

persoalan pengemis adalah solusi dan pemerdayaan. Maka dalam hal ini al-
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Qur’an memberikan beberapa solusi pemerdayaan pengemis, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Mengedepankan prinsip taa’wun atau saling tolong menolong dalam 

kehidupan 

b. Mengedapankan prinsip syuro atau bermusyawarah dengan baik seluruh 

komponen masyarakat atau pemerintah 

c. Melaksanakan prinsip penguatan mentalitas, kepercayaan diri para 

pengemis dan pembinaan secara terus menerus 

d. Mengedepankan prinsip tanggung jawab sosial 

e. Prinsip kasih sayang dan saling berbagi antar sesama.  

f. Prinsip kesadaran kaum al-Aghniya’ 

 

4.2  Saran  

1. Untuk mengatasi persoalan pengemis maka jalannya adalah dengan 

mengikuti pemerdayaan yang sesuai dengan petunjuk Islam, maka bagi 

siapa saja yang melaksanakan pemerdayaan agar dapat melakukannya 

dengan konsep dan petunjuk al-Qur’an.  

2. Pengemis membutuhkan pekerjaan dan perhatian dari semua pihak untuk 

dapat keluar dari nasib yang mereka alami. Maka  pemerintah dan seluruh 

elemen masyarakat agar dapat memperhatikan nasib pengemis dengan cara 

melakukan pemerdayaan yang tepat sasaran 

3. Bahwa tidaklah semua orang yang meminta-minta dapat disebut sebagai 

pengemis, maka perlunya memberikan informasi dan pemahaman kepada 

masyarakat akan hal tersebut.  

 

 

 

 

 

 


