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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap manusia memiliki 

keistimewaan dan kelebihan yang berbeda dengan manusia lainnya Perbedaan 

inilah yang melandasi kegiatan kerja dalam kehidupan mereka sebab 

kehidupan tidak mungkin tercipta tanpa adanya perbedaan tersebut. Perbedaan  

juga menjamin kelangsungan hidup manusia,baik induvidu maupun 

masyarakat karena Perbedaan adalah hukum kehidupan yang lebih mendalam 

daripada sistem sosial dan ekonomi Apa pun.perbedaan yang ada pada satuan 

satuan didalam kehidupan masyarakat.dalam  sebuah struktur masyarakat akan 

selalu ada kelompok yang mapan secara ekonomi, dan kelompok yang tidak 

mapan secara ekonomi yang biasa di kenal dengan kaum dhuafa. 

Sampai saat ini, Indonesia masih tergolong negara yang sedang maju 

dan belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dari beberapa banyak 

masalah sosial yang ada sampai saat ini, Pengemis adalah masalah yang harus 

di perhatikan lebih oleh Pemerintah.
1
 

Pengemis adalah merupakan orang yang meminta-minta
2
 atau orang 

yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di depan umum 

dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

pengemis tersebut merupakan bagian dari kelompok kaum dhuafa
3
. Kaum 

dhuafa adalah golongan orang yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, 

kelemahan, ketertindasan dan penderitan yang tiada putus
4
. 

Pengemis bukanlah fenomena baru yang hanya terjadi di zaman 

sekarang akan tetapi persoalan ini merupakan persoalan klasik yang muncul 
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dengan tampilan modern yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, 

Persoalan pengemis adalah merupakan problem pelik yang di hadapi oleh 

umat manusia, semakin hari para pengemis semakin berkeliaran baik di 

persimpangan jalan, lampu merah, tempat-tempat umum, maupun yang datang 

secara langsung kerumah-rumah warga.  

Seolah menjadi pengemis tersebut merupakan profesi atau pekerjaan 

sehari-hari, namun yang paling menyedihkan ada oknum-oknum tertentu yang 

sengaja memanfaatkan para anak-anak terlantar, orang tua jompo, remaja-

remaja yang putus sekolah untuk dijadikan sebagai Pengemis dengan cara 

eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti yang terjadi 

dibeberapa daerah di Indonesia salah satu diantaranya di kota Pekanbaru 

sendiri, seorang ayah tega mengeksploitasi empat orang anaknya untuk 

dipekerjakan sebagai pengemis atau meminta-minta di persimpangan jalan di 

setiap sudut jalan kota Pekanbaru, hal ini terungkap setelah adanya laporan 

dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPA) pada jum’at 1 april 

2016 ke polresta Pekanbaru
5
. 

Menjadi pengemis zaman sekarang lebih banyak mengandung unsur 

penipuan, banyak pengemis yang sengaja mengemis karena malas bekerja atau 

mencari nafkah, kemudian ia pura-pura miskin dan mengemis kepada orang 

lain dengan pakain lusuh dan compang-camping supaya terkesan miskin dan 

sengsara sehingga orang lain tersentuh dan memberikan uang
6
. Bahkan yang 

lebih nekad lagi ada diantara mereka yang sengaja berbohong, yang pada 

awalnya mereka tidak buta lalu pura-pura buta agar orang yang melihat 

merasa kasian, mereka yang sebenarnya tidak lumpuh atau cacat lalu pura-

pura cacat demi menjadi seorang pengemis. 

Semuanya itu adalah merupakan persoalan-persoalan yang ada pada 

dunia nyata yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Padahal tidak semua 
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pengemis bisa dikatakan sebagai pengemis karena Rasulullah SAW telah 

membatasi tentang siapa-siapa saja yang termasuk kedalam golongan orang 

yang meminta-minta atau pengemis. 

Dari keterangan hadist tersebut bahwa tidaklah semua yang dapat 

dikategorikan kedalam kelompok orang yang meminta-minta atau pengemis, 

dan bukanlah pengemis tersebut suatu profesi yang berkelanjutan. akan tetapi 

hanya sekedar mencukupi kebutuhan saja, setelah mendapatkan apa yang 

menjadi kebutuhan maka seseorang dilarang untuk meminta-minta atau 

menjadi pengemis.  

Kemudian selanjutnya, bahwa pengemis sudah menjadi tidak asing lagi 

dalam kehidupan manusia, persoalan pengemis seolah menjadi persoalan yang 

tidak pernah habis dan terkesan tidak ada solusi yang tepat untuk mengatasi 

persoalan tersebut, sehingga semakin tahun pengemis semakin banyak baik 

dikota-kota kecil maupun dikota-kota besar, hal ini bisa terjadi karena akar 

persoalan munculnya pengemis belum teratasi secara maksimal, karena 

sesungguhnya persoalan ini berawal dari kemiskinan yang dihadapi oleh 

seseorang dalam hidupnya, kemiskinan adalah merupakan standar kehidupan 

yang rendah, yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan 

orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam 

masyarakat
7
.Kata miskin dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai 

melarat atau tidak punya apa-apa
8
. atau orang yang tidak berharta benda dan 

serba kekurangan serta berpenghasilan rendah dan tidak mencukupi.Sementara 

dalam bahasa Arab kata miskin diambil dari kata sakana yang artinya tenang 

atau diam. 

Kemiskinan merupakan suatu problematika umat manusia, 

kompleksitas dari permasalahan tersebut bukan hanya saja menyangkut 

kemiskinan itu sendiri akan tetapi implikasinya yang dapat masuk keseluruh 
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aspek kehidupan
9
,salah satunya adalah problem kemiskinan merupakan 

pangkal dari munculnya pengemis. Problem ini adalah merupakan tanggung 

jawab sosial umat manusia khususnya umat Islam dalam kehidupan 

bermasyarakat, kebersamaan, berbangsa dan bernegara, dalam konteks ini 

prinsip yang telah diajarkan oleh ajaran Islam adalah prinsip keseimbangan 

sosial dan tanggung jawab sosial (At-Tawazun Al-ijtima‟i) yaitu keseimbangan 

standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat,artinya 

kekayaan harus berputar diantara individu sehingga setiap orang mampu hidup 

layak pada umumnya.
10

 

Islam sebagai agama yang sempurna hadir dengan spirit penyelamat, 

membela, dan membebaskan manusia dari kemiskinan, karena Islam tidak 

setuju dengan pandangan yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah sarana 

untuk penyucian diri.
11

Dengan demikian akar persoalan yang menyebabkan 

munculnya pengemis adalah kemiskinan maka persoalan pengemis bisa diatasi 

apabila kemiskinan bisa diatasi dengan cara-cara yang telah ditunjukkan oleh 

al-qur’an.  

Dalam Al-qur’an, kata pengemis disebutkan sebagai Saail dengan 

makna orang yang meminta-minta, kalimat tersebut terdapat dalam beberapa 

Surat dalam Al-Qur’an: 

1. Dalam surat Adz-Zariyaat ayat 19 : 

              

Artinya “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”
12

 

2. Dalam surat Al-Ma‟arij ayat 24-25 
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Artinya “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 

bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak 

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”
13

 

3. Dalam surat Ad-duha ayat 10: 

           

Artinya: “Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau 

menghardiknya”
14

 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGEMIS 

DALAM  AL-QURAN (KAJIAN TAFSIR ADABI IJTIMA’I)” 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Penulis sangat tertarik memilih judul “ Pengemis Dalam Perspektif Al-

Qur’an (Kajian Tafsir Adabi Ijtima’i) “dengan alasan bahwa pada zaman 

sekarang mengemis dijadikan oleh para pengemis sebagai suatu profesi atau 

pekerjaan sehari-hari yang berkelanjutan, dan bahkan para pengemis tersebut 

semakin tergiur untuk mengemis karena untung besar yang mereka dapatkan 

sehingga dengan demikian para pengemis semakin tahun semakin banyak 

dijumpai baik dipersimpangan jalan, lampu merah, tempat-tempat umum, dan 

bahkan datang kerumah-rumah masyarakat, maka ini adalah merupakan suatu 

permasalahan, mengingat dalam Islam tidaklah semua pengemis dapat 

dikatakan sebagai pengemis,bagaimana hukumnya mengemis dan bagaimana 

Penanganan pengemis dalam Al-Qur’an. 

1.3 Penjelasan Istilah 

1. Pengemis, adalah orang yang meminta-minta atau orang yang 

mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di depan umum 
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dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 

Dalam Al-qur’an pengemis disebutkan sebagai Saail
15

. 

2. Al-Qur‟an adalah merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara 

mutawwatir
16

di mulai dengan surah Al-fatihah dan diakhiri dengan surah 

An-nas dan dinilai ibadah (berpahala)bagi setiap orang yang membacanya. 

3. Kajian berasal dari kata kaji yaitu penyelidikan tentang sesuatu, sedangkan 

kajian adalah hasil dari mengkaji
17

.  

4. Tafsir adalah berasal dari bahasa arab fassara,yufassiru,tafsiran yang 

berarti penjelasan,pemahaman dan perincian.
18

 

5. Adabi Ijtima‟i yaitu: satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk petunjuk 

ayat Al-Qur’an yang berkaitan langsung dengan kehidupan 

kemasyarakatan, serta usaha usaha untuk menanggulangi penyakit 

penyakit atau masalah-masalah yang dihadapi oleh Masyarakat 

berdasarkan petunjuk Al-Qur’an dengan mengemukakannya menggunakan 

bahasa yang mudah di mengerti dan indah di dengar.
19

 

1.4 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 

1.4.1 Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka perlu 

dibatasi kedalam beberapa hal berikut supaya penelitian ini tidak meluas 

maka penulis membatasi pada tiga persoalan pertama Persoalan kriteria 

pengemis dalam Islam.kedua Hukum pengemis dalam Islam ketiga 

pemerdayaan pengemis dalam Islam. 

1.4.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan pada batasan masalah maka dapat ditarik sebagai 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kriteria pengemis dalam Islam? 

2. Apa hukum Pengemis dalam Islam? 

3. Bagaimanakah solusi terhadap penanganan dan pemerdayaan pengemis 

dalam Islam? 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui kriteria Pengemis dalam Islam.  

b) Untuk mengetahui hukum Pengemis dalam Islam.  

c) Untuk mengetahui solusi yang tepat dalam penanganan dan 

pemerdayaan pengemis dalam Al-Qur’an. 

1.5.2 Kegunaan Penelitian 

a) Sebagai kontribusi penulis dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang penjelasan “pengemis dalam prespektif Al-qur’an kajian 

tafsir adabi ijtima’i.” 

b) Memberikan kontribusi pemikiran dan ilmu serta informasi bagi 

pembaca, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat serta 

mahasiswa lainnya. 

 

1.6 Tinjaun Kepustakaan  

Tinjaun pustaka adalah merupakan proses umum yang dilakukan untuk 

mendapatkan teori terdahulu
20

. pengemis  adalah merupakan suatu fenomena 

yang sering dijumpai dimana-mana khususnya dikota-kota besar.Muhsin 

dalam bukunya yang berjudul “Pemerdayaan Dhuafa” menjelaskan bahwa 

pengemis adalah merupakan termasuk kedalam golongan kaum Dhuafa, 

karena pada dasarnya kaum dhuafa adalah golongan orang yang hidup dalam 
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kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketakberdayaan, ketertindasan, dan 

penderitaan yang tiada putus
21

. 

Menurut Ariane Sarah dalam tulisannya yang berjudul “ Wawasan Al-

qur‟an tentang Pemerdayaan Pengemis “ bahwa pengemis atau orang yang 

meminta-minta itu berakar dari kemiskinan
22

. Sementara menurut Nur Kholis 

Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Pribuminisasi Al-Qur‟an“ 

mendefenisikan kemiskinan dengan sebuah standar hidup yang rendah, yaitu 

adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan 

dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat
23

. 

Dengan demikian bahwa kemiskinan adalah merupakan pangkal 

terjadinya dan munculnya pengemis, oleh karenanya menurut Nur Kholis 

Setiawan dalam bukunya tersebut Islam datang untuk memberikan solusi 

terhadap persoalan kemiskinan, ada tiga bentuk kemiskinan, yaitu :  

1. Kemiskinan Natural, merupakan kemiskinan yang dibawa oleh seseorang 

sejak lahir dikarenakan berasal dari keluarga yang miskin.dalam hal ini Al-

Qur’an menawarkan solusi dengan menekankan hak dan kewajiban antar 

sesama umat manusia terutama umat Islam, seperti dengan mengeluarkan 

zakat baik yang wajib maupun dalam bentuk sedekah.    

2. Kemiskinan Kultural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh 

ketertinggalan, dalam hal ini Al-qur’an memberikan solusi dengan 

meningkatkan etos kerja dan melakukan perubahan dalam kehidupan 

kearah yang lebih baik. 

3. Kemiskinan Struktural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh tidak 

adanya prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diterapkan dalam 
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kehidupan, dalam hal ini Al-qur’an menawarkan konsep penegakkan 

prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan
24

. 

Nasib Ar-Rifa’I, atau diterjemahkan Dalam kitab “ Taisiru al-Aliyyul 

qadir li ikhtisari tafsir Ibnu Katsir“ karangan Muhammad dalam bahasa 

Indonesia dengan judul “ Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu 

Katsir“ yang diterjemahkan oleh Syihabuddin disebutkan  

            

“ Dan terhadap orang yang meminta-minta maka janganlah kamu 

menghardiknya ( Ad-duha ayat 10) 

sebagaimana dulu kamu tersesat, kemudian Allah memberimu 

petunjuk, maka janganlah kamu menghardik seseorang yang meminta ilmu 

dan minta bimbingan kepadamu
25

. 

 Dari penafsiran ini dapat dipahami bahwa orang yang meminta-minta 

atau dengan istilah Pengemis adalah merupakan orang yang tersesat yang 

sangat membutuhkan petunjuk untuk dapat kembali, yaitu membutuhkan 

uluran tangan serta bantuan dan pemberian orang lain untuk dapat kembali 

pada kehidupan seperti halnya kehidupan orang yang layak. Sementara itu, 

larangan menghardiknya sama halnya dengan larangan memberikan ilmu 

kepada orang yang meminta-minta ilmu atau orang yang butuh dan meminta 

bimbingan. 

Ishaq berkata sebagaimana ditulis dalam kitab “ Tafsir Juz „Amma “ 

karangan Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan ayat “ Dan terhadap 

orang yang meminta-minta maka janganlah kamu menghardiknya ( Ad-duha 

ayat 10 )“ adalah janganlah umat manusia menjadi orang yang sombong, 

penindas, buruk sangka, dan bersifat keras terhadap hamba-hamba Allah yang 

lemah. Menurut Qatadah manusia harus bersikap lemah lembut dan berkasih 
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sayang terhadap orang-orang miskin
26

.Artinya yang demikian tersebut adalah 

merupakan larangan serta bagaimana sikap dan akhlak hamba-hamba Allah 

terhadap pengemis, karena pengemis juga merupakan hamba Allah yang mesti 

diperlakukan dengan baik. 

Dengan demikian, makna kalimat “Saail” dalam Al-Qur’an adalah 

orang yang meminta-minta yang mengarah kepada pengemis, karena pada 

dasarnya pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dari jalan 

meminta-minta, namun dalam hal ini ada kriteria yang disebut sebagai orang 

yang meminta-minta atau pengemis, sebagaimana keterangan dalam hadist 

nabi SAW bahwa dibolehkan meminta-minta hanyalah orang yang memiliki 

tanggungan (hamalah), orang yang mendapatkan bencana yang semua 

hartanya habis, dan orang yang benar-benar miskin hal ini disaksikan oleh tiga 

orang terkemuka dari kaumnya. Artinya pengemis bukanlah profesi yang 

harus dilakukan dalam hidup ini akan tetapi mengemis boleh dilakukan 

dengan kriteria yang telah ditentukan.  

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam 

mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian 

untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.
27

 Maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif. 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( Library Research ) 

yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian. 

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
26
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cet. ke-1, hlm. 2 

 



 11 

Teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam 

melaksanakan penelitian
28

.Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa 

karangan tertulis, karya-karya ilmiyah, buku-buku yang berhubungan dengan 

fokus penelitian yang diteliti, berkaitan dengan hal tersebut maka dalam 

penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu studi  kepustakaan .  

1.8.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

a) Data  primer 

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh langsung 

dari obyek yang diteliti, adapun data primer dari penelitian ini adalah 

kitab tafsir Al-marghi,Al-azhar dan Fizilalil Qur’an. 

b) Data sekunder 

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari 

literatur yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis 

yaitu buku Al-Qur’an dan Pemerdayaan kaum dhuafa . 

c) Data tersier 

Data tersier adalah merupakan data-data yang memberikan 

penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yakni seperti kamus 

baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa arab serta kamus-

kamus lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

1.8.2 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis 

menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan 

melakukan analisis terhadap teori-teori yang ada dengan 

mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori persamaan jenis data 

tersebut dan kemudian di uraikan. 

 

 

 

                                                             
28

 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian,(Bandung : Alberta  Bandung, 

2013 ) ,  cet. ke- 5, hlm. 290 
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1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah memahami 

permasalahan dan pembahasannya, maka dalam penenelitian ini sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, alasan 

pemilihan judul, Penjelasan Istilah, Rumusan Masalah, Batasan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjaun pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : Tinjaun Umum tentang pengemis. Dalam bab ini menjelaskan 

tentang pengertian pengemis,Faktor penyebab munculnya 

pengemis,dampak adanya pengemis,sikap orang mukmin 

terhadap pengemis. 

BAB III : Tinjaun Pengemis Dalam Al-Qur’an. Pada bab ini akan     

menjelaskan tentang Istilah pengemis dalam Al-Qur’an, Kajian 

tafsir Adabi Ijtima’i tentang pengemis. 

BAB IV  : Analisis terhadap Pengemis. Dalam bab ini akan menjelaskan 

tentang kriteria pengemis,hukum pengemis dan solusi 

penanganan dan  pemerdayaan pengemis dalam Al-Qur’an.  

BAB V  :  Penutup, yaitu mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian 

mulai dari bab I hingga bab IV, kemudian penulis juga 

memasukan saran-saran demi utuh dan sempurnanya sebuah 

skripsi. 

 

 

 

 

 


