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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan yang

lainnya setiap orang memerlukan pekerjaan. Kerja merupakan bentuk kegiatan

yang dilakukan untuk mencapai suatu penghidupan yang layak. Pekerjaan sangat

berarti dalam upaya kelangsungan hidup dan mengaktualisasi diri sehingga dapat

lebih bermakna dan dihargai dalam lingkungan sekitarnya.

Kebutuhan manusia ada dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan

skunder. Kebutuhan primer kebutuhan yang tidak didapatkan seseorang dari

lingkungan melalui pengalaman, latihan dan pelajaran, akan tetapi merupakan

pembawaan yang dibawa sejak lahir. Kebutuhan skunder adalah kebutuhan yang

diperoleh dari pengalaman, dan dipelajari tanpa memperhitungkan apakah ada

hubungannya dengan kebutuhan fisik (Yeli, 2012:34).

Dengan beranekaragamnya masyarakatnya Indonesia, beranekaragam pula

pekerjaan yang dijalaninya sehingga kehidupan masyarakatnya juga tentu

berbeda, karena pendapatan atau penghasilan yang diperoleh juga berbeda.

Tingkat pendapatan seseorang akan berpengaruh besar tehadap ketenangan

atau kesejahteraan, orang bisa menjadi tidak sejahtera dalam satu keluarga karena

tidak tenang jiwanya dalam menyesuaikan diri. Perbedaan tingkat ekonomi dan

pendapatan yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat akan dapat melahirkan

kesenjangan dalam kelompok apabila kurang terjadi interaksi sosial dalam

kehidupan, dimana masyarakat akan menjadi minder, malu dan rendah diri dalam



2

menghadapi lingkungan dimana mereka tinggal. Disamping itu juga pengaruh

tingkat pendapatan akan menimbulkan ketegangan tersendiri dalam perjuangan

hidup, apalagi kalau dikaitkan dengan kebutuhan hidup yang semakin hari

semakin meningkat (dalam Lubis, 2012:2).

Perilaku keagamaan pada umumnya merupakan cerminan dari pemahaman

seseorang terhadap agamanya. Di dalam agama ada ajaran-ajaran yang dilakukan

bagi pemeluk-pemeluknya, bagi agama Islam, ada ajaran yang harus dilakukan

dan adapula yang berupa larangan. Ajaran-ajaran yang berupa perintah yang harus

dilakukan diantaranya adalah sholat, zakat, puasa, haji, menolong orang lain yang

sedang kesusahan dan lain sebagainya. Sedangkan yang ada kaitannya dengan

larangan itu diantaranya, minum-minuman keras, judi, korupsi, dan lain-lain.

Di dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung banyak aktivitas

yang telah kita lakukan baik itu yang ada hubungannya antara makhluk dengan

pencipta, maupun hubungan antara makhluk dengan sesama makhluk, itu pada

dasarnya sudah diatur oleh agama. Menurut Nico Syukur Dister terdapat empat

hal yang menyebabkan seseorang memunculkan tingkah laku keagamaan, yaitu:

untuk mengatasi frustasi, untuk menjaga kesusilaan serta tata tertib masyarakat,

untuk memuaskan intelek yang ingin tahu, dan untuk mengatasi ketakutan

(Ramayulis, 2002:102).

Masyarakat di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya,

penduduknya beranekaragam yang terdiri dari jawa, batak, minang, melayu dan

nias. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Di RW 05 ini memiliki 3 buah

mesjid dan 3 buah mushalla. Dilihat dari segi pekerjaan masyarakatnya bervariasi

diantaranya ada pedagang, buruh, wiraswasta, PNS dan lain-lain. Pendapatan
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setiap keluarga juga bervariasi, lebih kurang antara Rp1.000.000-Rp5.000.000

perbulannya.

Dari segi pendapatan yang cukup diperoleh masyarakat, semestinya bisa

meningkatkan ibadah masyarakat menjadi lebih baik. Karena tidak lagi terlalu

memikirkan masalah keduniawian. Tapi pada kenyataannya dilapangan tidak

demikian. Dari pengamatan awal penulis dan wawancara dengan salah satu tokoh

masyarakat yang bernama Soeparli pada tanggal 19 Januari 2014 di RW 05

Kelurahan Sail pengamalan agama masyarakat masih kurang, hal ini ditandai

dengan:

1. Mesjid sepi pada waktu sholat fardhu.

2. Rasa kebersamaan untuk melaksanakan sholat berjama’ah di mesjid masih

rendah.

3. Masih ada sebagian bapak-bapak yang tidak menjalankan ibadah puasa

secara penuh pada bulan ramadhan.

4. Kesadaran masyarakat dalam berinfak/shodaqoh masih rendah.

Penelitian akan dilakukan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan

Raya yang merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru

Provinsi Riau. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bukit

Raya. Kecamatan ini membentang sepanjang Jalan Lintas Timur sampai ke Desa

Teluk Lembu Ujung (Teleju). Jumlah penduduk Kelurahan Sail data tahun 2013

berjumlah 36.862 jiwa (Data Jumlah Penduduk Kel. Sail Kec. Tenayan Raya

Tahun 2013). Berdasarkan latar belakang diatas dan gejala yang terlihat

dilapangan maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk

penelitian dengan judul:
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“Pengaruh Pendapatan Ekonomi Keluarga terhadap Perilaku

Kegamaan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru”.

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaruh antara pendapatan

ekonomi keluarga terhadap perilaku keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Dengan pertimbangan dana, waktu dan pemikiran penulis merasa mampu

untuk meneliti masalah tersebut.

3. Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah diteliti sebelumnya.

C. Penegasan Istilah

1. Pengaruh : Daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda dan

sebagainya) yang berkuasa dan berkekuatan (TIM AKAR MEDIA,

2003:357).

2. Penghasilan : Pendapatan, sesuatu yang menjadi akibat dari usaha

(Chaniago, 1989:431).

3. Pendapatan Keluarga : Penerimaan yang diperoleh rumah tangga atau

keluarga yang dapat mereka belanjakan untuk konsumsi dan jasa-jasa yang

dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan mereka.

4. Perilaku Keagamaan : Tingkah laku yang didasarkan atas kesadaran

tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, semisal aktifitas keagamaan

seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya (Mursal dan Taher, 1980: 121).
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Dari pendapat di atas menurut saya perilaku keagamaan adalah tingkah

laku atau tindakan yang dilakukan karena adanya kepercayaan terhadap Allah dan

ajarannya.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Berapa pendapatan keluarga perbulannya.

b. Apakah cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Bagaimana perilaku keagamaan masyarakat.

d. Apakah ada pengaruh yang positif antara pendapatan ekonomi

keluarga terhadap perilaku keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Mengingat supaya tidak melebarnya penulisan ini maka penulis

fokus pada Pengaruh Pendapatan Ekonomi Keluarga terhadap Perilaku

Keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan

batasan masalah, maka masalah yang akan diteliti adalah “Apakah ada

pengaruh yang positif antara pendapatan ekonomi keluarga terhadap

perilaku keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya

Kota Pekanbaru?
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E. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pengaruh antara pendapatan ekonomi keluarga

terhadap perilaku keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan

Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penulisan

a. Sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi untuk pihak terkait

dalam masyarakat serta memperkaya khazanah keilmuan tentang

pengaruh antara pendapatan ekonomi keluarga terhadap perilaku

keagamaan.

b. Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penulis berikutnya

yang akan melakukan pengkajian masalah yang relevan.

c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas

Dakwah dan Komunikasi khususnya Jurusan Pengembangan

masyarakat Islam.

F. Kerangka Teori dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teori

a. Pendapatan

1) Defenisi Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai

maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu

periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir

periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut
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menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap

konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan

adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan

hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang

dikonsumsi.

Sementara dalam istilah pajak pendapatan dapat

didefenisikan dengan sejumlah uang atau nilai uang yang diperoleh

seseorang sebagai hasil usaha dan tenaga, barang bergerak, barang

tak bergerak, harta bergerak, dan hak atas bayaran berskala. Dari

uraian tersebut disimpulkan bahwa dalam kategori sebagai berikut:

1. Pendapatan berupa uang yaitu:

a. Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja

sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang.

b. Dari usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha itu

sendiri, komisi dan penjualan kerajinan rumah tangga.

c. Dari hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari

hak milik tanah.

d. Dari keuntungan sosial yakni pendapatan yang diperoleh

dari kerja sosial.

2. Pendapatan berupa barang, yaitu:

a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentukkan dalam

beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi.
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b. Barang yang diproduksi dan dikomsumsi rumah tangga,

antara lain pemakaian barang yang diproduksi di rumah,

sewa yang harus dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang

ditempati (Sumardi, 1987: 94).

Ditinjau dari segi rumah tangga perusahaan, maka

pendapatan pada prinsipnya mempunyai sifat menambah atau

menaikkan nilai kekayaan pemilik perusahaan, baik dalam bentuk

penerimaan maupun tagihan. Untuk memperjelas pengertian

tentang pendapatan, dikemukakan pengertian pendapatan dari para

ahli:

M.P Simangunsong (2004 : 6) mengemukakan bahwa:

“Pendapatan adalah bertambahnya aktiva perusahaan atau uang

tunai, piutang, kekayaan lain yang berasal dari penjualan barang

atau jasa yang mengakibatkan modal bertambah”. Dumairy (1999:

56) menambahkan bahwa: Pendapatan adalah jumlah balas jasa

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam

proses produksi meliputi upah/gaji, sewa tanah, bunga dan

keuntungan (http://maulidin.weebly.com/serba-serbi.html).

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan pendapatan adalah semua barang, jasa dan uang

yang diperoleh atau diterima oleh seseorang atau masyarakat dalam

suatu periode tertentu dan biasanya diukur dalam satu tahun yang

diwujudkan dalam skop nasional (nasional income) dan ada
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kalanya dalam skop individual yang disebut pendapatan perkapita

(personal income).

Menurut Sukirno (2006:47) pendapatan adalah jumlah

penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya

selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan

ataupun tahunan.

Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1. Pendapatan pribadi, yaitu semua jenis pendapatan yang

diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang

diterima penduduk suatu negara (Sukirno, 2008:47).

2. Pendapatan disposibel, yaitu pendapatan pribadi dikurangi

pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan,

sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan

pendapatan disposibel (Sukirno, 2008:49).

3. Pendapatan nasional, yaitu total pendapatan yang diperoleh

penduduk suatu negara dalam produksi barang dan jasa

(Putong, 2006:165).

Pendapatan nasional dapat ditentukan dengan tiga cara

(Sukirno, 2006: 37), yaitu:

1. Cara produksi neto, output/produk dalam negeri dari barang-

barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh perusahaan-

perusahaan dalam suatu negara. Total output ini tidak

mencakup nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diimpor.



10

Untuk mendapatkan produk nasional bruto, produk domestik

bruto harus ditambah dengan pendapatan bersih yang diterima

dari luar negeri.

2. Cara pendapatan, total pendapatan yang diterima penduduk

suatu negara sebagai balas jasa dari produksi barang dan jasa

yang sedang berlangsung. Pendapatan ini disebut pendapatan

faktor, sebab ditambahkan pada faktor-faktor produksi, dan

pembayaran transfer (transfer payment) tidak dimasukkan

dalam perhitungan, seperti tunjangan sakit, tunjangan

pengangguran dimana tidak ada barang atau jasa yang diterima

sebagai imbalannya.

3. Cara Pengeluaran, total pengeluaran domestik oleh penduduk

suatu negara pada konsumen dan investasi barang-barang. Hal

ini mencakup pengeluaran pada barang dan jasa jadi (tidak

termasuk barang atau jasa setengah jadi) dan termasuk barang-

barang yang tidak terjual dan yang ditambahkan pada

persediaan (investasi persediaan).

Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai penerimaan

yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjakan untuk

konsumsi yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang

konsumtif dan jasa-jasa, yang dibutuhkan rumah tangga bagi

pemenuhan kebutuhan mereka (Sumardi, 1982:83).
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Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita disuatu

negara berarti juga mencerminkan rendahnya pertumbuhan GNP

dan ini terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang.

Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita

masyarakat, yaitu dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan

yang memadai, menggalakkan program kerja berencana dan yang

terakhir transfer pemerintah kepada golongan-golongan masyarakat

yang berpendapatan rendah. Dengan menggunakan pajak yang

efektif untuk membiayai transfer tersebut sekaligus untuk

mengurangi perbedaan kemakmuran antar anggota masyarakat.

Usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan di antaranya:

1. Pemanfaatan waktu luang, individu mampu memanfaatkan

waktu luang yang tersisa dari pekerjaan yang telah dilakukan

sebelumnya menjadi kesempatan yang baru untuk menambah

penghasilan.

2. Melakukan kreatifitas dan inovasi, individu harus mampu

berfikir kreatif dan inovatif menciptakan terobosan-terobosan

yang berarti untuk dapat mencapai kebutuhan yang dirasakan

masih kurang (http://maulidin.weebly.com/serba-serbi.html).

2) Pendapatan Ekonomi dalam Keluarga

Salah satu ukuran ekonomi adalah tingkat pendapatan

keluarga. Yang dihitung sebagai pendapatan keluarga adalah segala

bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa

atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Konkretnya



12

pendapatan keluarga bersumber pada usaha sendiri, misalnya

berdagang atau wiraswasta. Selanjutnya bekerja pada orang lain,

misalnya karyawan atau pegawai. Dan hasil dari milik, misalnya

punya sawah atau rumah yang disewakan (Gilarso,2004:62).

Pendapatan yang diperoleh keluarga dipengaruhi oleh

besarnya pendapatan suami dan istri yang bekerja dan memberi

arah kepada pendapatan keluarga. Dalam penelitian ini khusus

pendapatan kepala keluarga sebagai pencari nafkah.

Tingkatan pendapatan setiap keluarga berbeda-beda, ada

yang tinggi, sedang dan rendah. Keluarga dikatakan sejahtera

apabila pendapatannya itu Rp. 3.250.000 keatas, dan kurang

sejahtera apabila pendapatannya Rp.750.000-Rp.3.250.000, tidak

sejahtera apabila pendapatannya Rp.256.112-Rp.750.000, dan

sangat tidak sejahtera apabila pendapatannya Rp.0-Rp.256.112

(BPS, 2010-2011).

Sejahtera disini adalah suatu keadaan dimana seseorang

telah mampu memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan

yang dimiliki dan juga telah mampu memanfatkan tenaga, mental

maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (BKKBN,

2009:17).

Klasifikasi keluarga sejahtera dibagi kedalam beberapa bagian:

1. Keluarga Pra Sejahtera : yaitu keluarga yang belum dapat

memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya

(basic needs). Seperti pangan, sandang, papan, pelayanan

kesehatan, KB, dan sekolah yang sangat mendasar.
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2. Keluarga Sejahtera Tahap I : yaitu keluarga yang sudah dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya baik itu agama,

sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat

dasar.

3. Keluarga Sejahtera Tahap II : yaitu keluarga yang dapat

memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat

memenuhi kebutuhan pengembangannya.

4. Keluarga Sejahtera Tahap III : yaitu keluarga yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, kebutuhan sosial

psikologisnya, dan dapat pula memenuhi kebutuhan

pengembangannya, tetapi belum aktif dalam usaha

kemasyarakatan yang ada dilingkungannya atau wilayahnya.

5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus : yaitu keluarga yang telah

dapat memenuhi semua aspek diatas dan sekaligus dapat secara

teratur ikut mengembangkannya dalam kegiatan sosial dan aktif

mengikuti semua itu (BKKBN, 2009:22-23).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan

ekonomi keluarga bersumber dari pada usaha sendiri, bekerja pada

orang lain dan juga atas hasil dari milik seperti menyewakan rumah

dan sebagainya.
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b. Perilaku Keagamaan

1) Defenisi perilaku keagamaan

Kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu

terhadap rangsangan atau lingkungan (Salim, 1991: 859). Perilaku

atau tingkah laku adalah keseluruhan pengalaman yang disadari

oleh pribadi. Kesadaran merupakan sebab dari tingkah laku.

Artinya, bahwa apa yang dipikir dan dirasakan individu itu

menentukan apa yang akan dikerjakan (Jalaluddin, 2010:217).

Jika seseorang berperilaku maka dapat dipastikan bahwa

perilakunya tersebut merupakan respon sadar terhadap

lingkungannnya. Dapat juga dikatakan bahwa perilakunya tersebut

merupakan cerminan dari yang dipikirkan, dipahami, dan dirasakan

oleh seseorang. Atau, perilaku seseorang tersebut merupakan

bentuk nyata dari kepribadiannya.

Menurut Khonstamm kepribadian adalah keyakinan. Orang

berkepribadian menurutnya adalah orang yang memiliki keyakinan

terhadap Tuhan (Ramayulis, 2002: 122). Sedang agama adalah

sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaikan

dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu

(Depdikbud, 1995:755). Sedangkan istilah keagamaan dapat

diartikan sebagai sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala

sesuatu mengenai agama (Poerwadarminta, 1999:19).

Dengan demikian perilaku keagamaan berarti segala

tindakan, perbuatan atau ucapan yang dilakukan seseorang yang
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berkaitan dengan agama, semuanya dilakukan karena adanya

kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan

kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan.

Perilaku keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada

dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk bertingkah

laku yang berkaitan dengan agama.

Selain itu, perilaku keagamaan adalah segala aktifitas

manusia dalam kehidupan didasarkan atas nilai-nilai agama yang

diyakininya. Perilaku keagamaan tersebut merupakan perwujudan

dari rasa dan jiwa keagamaan berdasarkan kesadaran dan

pengalaman beragama pada diri sendiri (Ramayulis, 2002:117).

2) Aspek-aspek perilaku keagamaan

Adapun aspek-aspek dari perilaku keagamaan, diantaranya:

1. Aspek Akidah

Menurut syara, aqidah adalah iman yang kokoh

terhadap segala sesuatu yang disebut secara tegas dalam Al-

quran dan hadist. Menurut M. Shodiq, akidah adalah keyakinan

atau kepercayaan tentang adanya wujud Allah YME, dengan

mempercayai segala sifat-sifatNya yang maha sempurna dan

maha besar dari yang lainnya (Shodiq, 1982:34).

Di dalam agama Islam sendi-sendi aqidah/keimanan

menyangkut keyakinan tentang Allah, para malaikat, Rasul,

kitab-kitab Allah, hari akhir, serta qadha dan qadar (Ancok,

1995:76).
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2. Aspek ibadah

a. Shalat

Menurut bahasa, shalat berarti do’a. Sedangkan

menurut syara’ berarti menghadapkan jiwa dan raga kepada

Allah, karena taqwa hamba kepada Tuhannya,

mengagungkan kebesaranNya, dengan khusyuk dan ikhlas

dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan

takbir dan diakhiri dengan salam, menurut cara-cara dan

syarat-syarat yang telah ditentukan (Rifa’i, 1978:79).

Shalat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan

perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri

dengan salam (Ar-rahbawi, 2007:179).

Dalil-dalil yang mewajibkan shalat banyak sekali,

(Rifa’i, 1978:80) diantaranya:

Artinya: Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu,
yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat.
Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar. Dan Sesungguhnya
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-ankabut:45).

Hukum shalat adalah wajib. Hal ini sesuai dengan al-

qur’an, as-sunnah, dan ijma’ para ulama (Ayyub, 2003:115).

Allah SWT berfirman:
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Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya
dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian
itulah agama yang lurus (Al-bayyinah:5).

Shalat dilihat dari sisi kewajibannya dibagi menjadi

dua: Shalat wajib, shalat yang wajib dilakukan oleh setiap

muslim, yaitu shalat lima waktu, shalat jum’at seminggu sekali

dan shalat sunnah yang dinadzarkan. Shalat sunnah, yaitu shalat

yang tidak diwajibkan namun dianjurkan sekali untuk

mendekatkan diri kepada Allah swt. Diantaranya shalat duha,

shalat hajat, shalat tahajjud, shalat rawatib dan sebagainya

(Arfan, 2011:60-61).

b. Puasa

Secara bahasa, puasa berarti menahan dan mencegah

dari sesuatu. Secara syara’ puasa berarti menahan diri dari hal-

hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh

orang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai

terbenam matahari (Al-zuhayly, 2005:84).

Ketentuan yang mewajibkan puasa (Rifa’i, 1978:322)

adalah firman Allah:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa (Al-baqarah:183).

Puasa ramadhan hukumnya wajib, karena hal itu adalah

salah satu rukun Islam. Puasa memiliki keuatamaan yang

banyak, pahala yang besar dan pengaruh positif yang beragam,

baik bagi individu maupun masyarakat. Puasa yang diwajibkan

diantaranya: puasa ramadhan, puasa kaffarat dan puasa nadzar.

Puasa sunnah diantaranya puasa tiga hari setiap bulan, puasa

arafah, puasa senin-kamis dan sebagainya (Ayyub, 2003:603-

604).

c. Zakat

Dalam pengertian bahasa arab, zakat berarti kebersihan,

perkembangan dan berkah. Dengan kata lain zakat bisa

diartikan bersih, bertambah dan juga diberkahi. Allah swt

berfirman:

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha
mendengar lagi Maha Mengetahui (At-taubah:103).

Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat hukumnya

wajib berdasarkan alqur’an, as-sunnah, dan ijma’ atau

kesepakatan umat Islam (Ayyub, 2003:501).



19

Macam-macam zakat diantaranya: Zakat fitrah

merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam

untuk membersihkan jiwanya.

Zakat ini harus dikeluarkan sekali dalam satu tahun,

yaitu pada saat bulan Ramadhan. Besarnya zakat ini 2,5kg beras

atau uang yang setara dengan bahan pokok tersebut. Zakat maal

merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam

untuk membersihkan hartanya.

Harta kekayaan yang dimaksud dapat berasal dari hasil

pertanian, perniagaan, harta temuan, pertambangan, peternakan,

emas dan perak (http://www.bimbingan.org/macam-macam-

zakat.html).

3) Aspek Muamalah

Secara bahasa muamalah dapat diartikan saling bertindak,

saling berbuat dan saling mengamalkan. Secara istilah pengertian

muamalah dibagi menjadi dua macam, yaitu mumalah dalam arti

sempit dan muamalah dalam arti luas.

Defenisi muamalah dalam arti sempit, dijelaskan oleh para

ahli di antaranya:

Menurut Hudari Beik, muamalah adalah akad yang

membolehkan manusia saling menukar manfaat. Sedangkan

menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah yang

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya
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untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara

yang paling baik. Dan menurut Rasyid Ridha muamalah adalah

tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-

cara yang telah ditentukan (Syafe’i, 2001:15-16).

Sedangkan defenisi muamalah dalam arti luas dijelaskan

juga oleh para ahli di antaranya:

Menurut Al Dimyati muamalah adalah menghasilkan

duniawi, supaya menjadi suksesnya masalah ukhrawi. Sedangkan

menurut Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah

adalah peraturan-peraturan Allah yang harus di ikuti dan ditaati

dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Jadi muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah

untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup

dan kehidupan (Suhendi, 2007:1-2).

Muamalah itu terbagi dua, yaitu muamalah hamba dengan

Allah, Tuhan yang menjadikannya. Dan mumalah hamba dengan

sesama hamba (mumalah manusia dengan sesama manusia) (Ash-

Sididdieqy, 1998:192).

Sehubungan dengan muamalah sesama manusia Nabi SAW

bersabda tentang kewajiban muslim terhadap muslim lainnya yang

artinya: Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada

enam yaitu: bila engkau berjumpa dengannya maka salamlah

padanya, bila dia mengundang engkau maka penuhilah
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undangannya, bila dia meminta nasehat padamu maka nasehatilah

dia, bila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka

do’akanlah, bila dia sakit maka jenguklah dia, dan bila dia mati

maka iringilah jenazahnya hingga kekuburnya (H.R Muslim)

(Muhammad, 1997: 104).

Pada hakikatnya, tidak ada manusia yang dapat hidup

sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Manusia memiliki

naluri untuk hidup berkelompok dan berinteraksi dengan orang

lain.

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau

makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan berupa akal

pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam

hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia

selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan

masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan

dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya

manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan

Daradjat (1988) mengatakan bahwa perilaku keagamaan

merupakan perolehan dan bukan bawaan. Ia terbentuk melalui

pengalaman langsung yang terjadi dalam hubungannya dengan unsur-

unsur lingkungan materi dan sosial, misalnya rumah tentram, orang

tertentu, teman orang tua, jamaah dan sebagainya.
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Menurut Siti Partini pembentukan dan perubahan sikap atau

perilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1. Faktor internal, berupa kemampuan menyeleksi dan mengolah atau

menganalisis pengaruh yang datang dari luar, termasuk di sini

minat dan perhatian.

2. Faktor eksternal, berupa faktor di luar diri individu yaitu pengaruh

lingkungan yang diterima.

Dengan demikian walaupun perilaku keagamaan bukan

merupakan bawaan akan tetapi dalam pembentukan dan perubahannya

ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal individu

(Ramayulis, 2002:111).

Perilaku keagamaan pada umumnya didorong oleh adanya

suatu sikap keagamaan yang merupakan keadaan yang ada pada diri

seseorang. Sikap keagamaan merupakan konsistensi antara

kepercayaan terhadap semua agama sebagai unsur konatif, perasaan

terhadap agama sebagai unsur efektif dan perilaku terhadap agama

sebagai unsur konatif. Oleh karena itu, sikap keagamaan merupakan

interaksi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama,

dan tindak keagamaan pada diri seseorang. Dengan sikap itulah

akhirnya lahir tingkah laku keagamaan sesuai dengan kadar ketaatan

seseorang terhadap agama yang diyakininya (Ramayulis, 2002:118).
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d. Macam-macam perilaku keagamaan

Perilaku dikelompokkan dalam dua bentuk atau macam yakni:

1. Perilaku islami ialah perilaku yang mendatangkan kemaslahatan

kebaikan, ketentraman bagi lingkungan.

2. Perilaku non islami ialah perbuatan yang mendatangkan

gelombang kerusakan, kemunafikan, perilaku non islami ini tidak

mencerminkan perilaku yang dinafasi dengan iman, tetapi dinafasi

selalu dengan nafsu (Howa, 1994:7).

Selanjutnya perilaku atau pola kelakuan yang dibagi dalam 2

macam yakni:

1. Pola kelakuan lahir adalah cara bertindak yang ditiru oleh orang

banyak secara berulang-ulang.

2. Pola kelakuan batin yaitu cara berfikir, berkemauan dan merasa

yang diikuti oleh banyak orang berulang kali (Puspito, 1984:111).

Pendapat lain juga mengelompokkan perilaku menjadi dua

macam yaitu perilaku jasmaniyah dan perilaku rohaniyah, perilaku

jasmaniyah yaitu perilaku terbuka (obyektif) kemudian perilaku

rohaniyah yaitu perilaku tertutup (subyektif). Pembagian ini bisa

terjadi karena manusia adalah makhluk Allah yang mulia yang terdiri

dari dua jauham yaitu jasmaniyah dan jiwa atau rohani (Kafi,

1993:49).

Dan ada juga mengelompokkan perilaku menjadi dua macam

yaitu :
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1) Perilaku oreal (perilaku yang dapat diamati langsung).

2) Perilaku covert (perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung)

(Ahyadi, 1991:68).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku

seseorang itu muncul dari dalam diri seorang itu (rohaniahnya),

kemudian akan direalisasikan dalam bentuk tindakan (jasmaniahnya).

2. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk

memberikan penjelasan terhadap kerangka teoritis yang masih bersifat

abstrak, hal ini sangat perlu supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam

penulisan ini.

Adapun indikator yang menunjukkan pendapatan ekonomi

keluarga yang diukur dari tingkat pendapatan yaitu:

a. Sejahtera, apabila pendapatan dalam keluarga itu Rp. 3.250.000 keatas

perbulan.

b. Kurang sejahtera, apabila pendapatan dalam keluarga antara Rp.

750.000-Rp. 3.250.000 perbulan.

c. Tidak sejahtera, apabila pendapatan dalam keluarga antara Rp.

256.112-Rp. 750.000 perbulan.

d. Sangat tidak sejahtera apabila pendapatan dalam keluarga Rp. 0-

256.112 perbulan.

Berdasarkan indikator diatas, karena tingkat pendapatannya diukur

dari kategori sejahtera, maka penulis mengklasifikasikan tingkatan

pendapatan sebagai berikut:
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a. Pendapatan sangat tinggi, yaitu Rp. 3.250.000 keatas perbulan.

b. Pendapatan tinggi, yaitu antara Rp. 2.250.001-Rp. 3.250.000 perbulan.

c. Pendapatan sedang, yaitu antara Rp. 1.250.001-Rp.2.250.000 perbulan.

d. Pendapatan rendah, yaitu ≤ Rp. 1.250.000 perbulan.

Jika responden memilih jawaban b,c dan d maka termasuk dalam

kategori kurang sejahtera. Jika responden memilih jawaban a, maka

termasuk dalam kategori sejahtera.

Adapun indikator yang menunjukkan perilaku keagamaan adalah:

a. Aspek akidah, keyakinan atau kepercayaan adanya Allah.

b. Aspek ibadah, meliputi shalat, puasa dan zakat.

c. Aspek muamalah, aspek muamalah yang saya maksudkan disini lebih

kepada hubungan antar sesama manusia baik terhadap tetangga

maupun masyarakat.

G. Metodologi Penulisan

1. Lokasi Penulisan

Yang dijadikan lokasi penelitian adalah RW 05 Kelurahan Sail

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penulisan

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga yang

ada di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh pendapatan

ekonomi keluarga terhadap perilaku keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
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3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:90).

Populasi dalam penelitian ini berjumlah lebih kurang 500KK yang

khusus beragama Islam.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:91). Salah satu

metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah

menggunakan rumus Slovin (Riduwan, 2005:65) yaitu:

2)(1 dN

N
n




Keterangan:

N = Besar Populasi

n = Besar Sampel

d = Tingkatan kesalahan yang diinginkan 5% atau (0,05)

Berdasarkan rumus diatas maka penulis menentukan jumlah sampel

sebagai berikut:

Maka:

2)05.0(5001

500


n

2)0025.0(5001

500


n
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25.11

500


n

25.2

500
n

.2222.222 KKn 

Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 222KK. Yang dibagi

kedalam 6 RT secara random.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Angket, dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara

tertulis kepada responden atau sumber data. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui pengaruh pendapatan ekonomi keluarga terhadap perilaku

keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru.

b. Dokumentasi, yaitu data yang diambil dari kantor Kelurahan Sail Kota

Pekanbaru.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul maka penulis menggunakan analisa

korelasi dengan menggunakan rumus pearson product moment, (Hartono,

2008:84) yaitu:

])(.[])(.[

)()(.
2222 YYNXXN

YXXYN
r xy






Dimana:

N : banyaknya pasangan pengamatan

∑X : jumlah pengamatan variabel x
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∑Y : jumlah pengamatan variabel y

∑X² : jumlah kuadrat pengamatan variabel x

∑XY : hasil kali variabel x dan y

Dan pengolahan data juga dilakukan dengan menggunakan SPSS

versi 19.

6. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian sampai bukti melalui data terkumpul. Pengujian

hipotesis merupakan hasil perbandingan r hitung dengan r tabel. Taraf

signifikansi yang digunakan adalah alpa 0,05. Apabila r hitung ˃ r tabel

maka dapat disimpulkan adanya hubungan antara kedua variabel dan

sebaliknya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi

19.

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

ditetapkan adalah:

1) Hipotesis alternatif (Ha), ada pengaruh yang positif antara pendapatan

ekonomi keluarga terhadap perilaku keagamaan.

2) Hipotesis nol (Ho), tidak ada pengaruh yang positif antara pendapatan

ekonomi keluarga terhadap perilaku keagamaan.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam skripsi ini maka penulis

mengemukakan sistematika penulisan tentang judul yang akan dibahas

dalam skripsi ini menjadi lima bab :
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BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan

judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis

dan konsep operasional, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENULISAN

Membahas  mengenai sejarah singkat Kelurahan Sail, keadaan

penduduk, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk,

pendidikan, agama dan kepercayaan serta jumlah sarana

ibadah.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Penyajian data tentang pengaruh pendapatan ekonomi keluarga

terhadap perilaku keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

BAB IV : ANALISA DATA

Analisa data tentang pengaruh pendapatan ekonomi keluarga

terhadap perilaku keagamaan di RW 05 Kelurahan Sail

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran


