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ABSTRAK 

 

Nur Muarifah, NIM. 1630210033, Judul: Perilaku Beragama 

Pengemis Di Kompleks Masjid Agung Demak  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motif para 

pengemis di kompleks Masjid Agung Demak. Penelitian ini 

berupaya menjawab dua permasalahan utama, yakni 1) keadaan 

sosial dan ekonomi pengemis, 2) perilaku beragama pengemis di 

Masjid Agung Demak. Jenis penelitian yang digunakan adalah fild 

research atau penelitian lapangan, dengan cara tehnik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Adapun pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi yang mana kebenaran itu dilihat dalam suatu 

fenomena pengemis di sekitar komplek Masjid Demak, sehingga 

dengan pedekatan tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil 

penelitian yang sesuai dengan keadaan sosial pengemis di Masjid 

Agung Demak. Penelitian ini berdasarkan wawancara  dengan 

beberapa orang seperti takmir dan penjual oleh-oleh di kompleks 

masjid. Maka dengan wawancara dapat menghasilkan data baru. 

Tehnik analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi kebiasaan dan budaya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa: pertama. dari segi 

sosial para pengemis terdapat interaksi yang baik terhadap sesama 

pengemis ataupun yang berbeda profesi di sekitar masjid. 

Sedangkan dari ekonomi pengemis memilih untuk menjadi 

pengemis karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi 

terdapat banyak pengemis karena sudah menjadi budaya dan 

kebiasaan atau sudah menurun dari keluarganya sehingga banyak 

juga yang membawa anak-anaknya yang masih berumur dibawah 

5 tahun, mengemis yang sudah menjadi kebiasaan dan budaya 

biasanya ekonominya lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-

hari. Kedua. bahwa kegiatan mengemis berpengaruh terhadap 

perilaku beragamanya. Hal tersebut terjadi akibat lemahnya 

pengetahuan keagamaan mereka serta minimnya kesadaran 

terhadap penghayatan kegamaannya, sehingga apa yang mereka 

lakukan hanya berdasarkan kemauan sendiri tanpa melihat norma 

sosial atau norma agama yang mereka yakini.  

Sebagai catatan akhir studi ini, studi ini menyimpulkan 

bahwa masih begitu banyak dan belum mendapat arahan kepada 

pihak masjid dan masih banyak yang belum sadar bahwa bekerja 

di sekitar masjid seharusnya lebih taat menjalankan ibadah yang di 

perintahkan Allah.  
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