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BAB II

KAJIAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Kajian tentang Geografi

a. Pengertian Geografi

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan,

kelingkungan dan kompleks wilayah. Yeates (1968) dalam Bintarto dan

Surastopo (1991: 9) menyatakan geografi merupakan suatu ilmu yang

memperhatikan perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat

(yang beraneka ragam) dipermukaan bumi. Sedangkan Taaffe (1970)

masih dalam Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarmo (1991: 9)

menjelaskan, geografi berkepentingan memberikan kepada manusia

deskripsi yang teratur tentang bumi, penekanannya diutamakan pada

geografi sebagai studi mengenai organisasi keruangan yang dinyatakan

sebagai pola-pola atau proses-proses.

Geografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk

permukaan bumi serta hubungan timbal balik antara manusia dan

lingkungan. Sejalan dengan itu Wrigley dalam Bintarto dan Surastopo

Hadi Sumarmo (1991: 7), mengemukakan bahwa geografi adalah

disiplin ilmu yang berorientasi kepada masalah-masalah (problem-

oriented) dalam rangka interaksi antara manusia dengan lingkungan.
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b. Prinsip Geografi

Nursid Sumaatmaja (1988: 42 – 45) menjelaskan, pada geografi

dan studi geografi digunakan beberapa prinsip yang disebut prinsip

geografi yang terdiri dari prinsip penyebaran, prinsip interelasi, prinsip

deskripsi, prinsip korologi.

Penelitian ini menggunakan prinsip korologi. Prinsip korolagi

adalah prinsip yang memadukan ke-empat prinsip yang ada, sehingga

gejala, fakta dan masalah geografi yang ada ditinjau penyebarannya,

interelasinya dan interaksinya dalam ruang. Penelitian ini akan

memadukan ke-empat prinsip yang ada yaitu prinsip penyebaran untuk

menjelaskan bagaimana persebaran pengemis dalam menjalankan

profesinya. Prinsip interelasi mengkaji hubungan faktor fisik daerah

penelitian dengan faktor manusia. Prinsip deskripsi memberikan

gambaran lebih jauh tentang kehidupan pengemis di Dusun Sucen.

c. Konsep Geografi

Geografi sebagai suatu ilmu juga memiliki konsep geografi,

berdasarkan hasil seminar dan lokakarya di Semarang pada tahun 1988

dalam Suharyono dan Moch Amien (1994: 26-35) diungkapkan 10

konsep esensial geografi, yaitu: lokasi, jarak, keterjangkauan, pola,

morfologi, aglomerasi, keterkaitan keruangan, diferensiasi areal,

interaksi/interdependensi, dan nilai guna. Namun, konsep geografi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1) Konsep lokasi

Konsep lokasi merupakan konsep utama geografi yang

menjadi ciri khusus dalam keilmuan geografi. Secara umum lokasi

dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi

absolut menunjukan letak yang tetap terhadap sistem grid atau kisi-

kisi koordinat. Lokasi absolut disebut juga dengan letak

astronomis. Lokasi relatif adalah lokasi suatu obyek yang nilainya

ditentukan berdasarkan obyek atau obyek lain diluarnya. Lokasi

relatif disebut juga letak geografis. Lokasi dalam penelitian ini

berada di Dusun Sucen Desa Mantrianom Kecamatan Bawang

Kabupaten Banjarnegara.

2) Konsep jarak

Jarak sebagai konsep geografi mempunyai arti penting bagi

kehidupan sosial, ekonomi maupun juga untuk kepentingan

pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat

alami. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya pemenuhan

kebutuhan atau keperluan pokok kehidupan pengangkutan barang

dan penumpang. Dalam penelitian ini konsep jarak digunakan

sebagai tolak ukur lokasi tempat pengemis menjalankan profesinya

yaitu berkaitan dengan jarak lokasi tempat tinggal dengan target

tempat operasi pengemis.
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3) Konsep Keterjangkauan

Keterjangkauan lebih berkaitan dengan kondisi medan atau

ada tidaknya sarana angkutan atau transportasi yang dipakai.

Keterjangkauan umumnya berubah dengan adanya perkembangan

perekonomian dan kemajuan teknologi, dan bagi daerah dengan

keterjangkauan sangat rendah akan sangat sulit mencapai kemajuan

dan perkembangan perokonomian. Pada penelitian ini konsep

keterjangkauan dikaitkan dengan jarak serta kondisi medan, dilihat

dari sarana komunikasi dan transportasi dalam upaya pengemis

menjalankan profesinya.

4) Konsep pola

Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran

fenomena dalam ruang di muka bumi, baik fenomena yang bersifat

alami (aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan)

ataupun fenomena sosial budaya (permukiman, persebaran

penduduk, pendapatan mata pencaharian, jenis rumah tempat

tinggal dan sebagainya). Pada penelitian ini konsep pola adalah

untuk menjelaskan persebaran pengemis, yaitu meliputi persebaran

daerah tempat pengemis melakukan aktivitasnya.

5) Konsep aglomerasi

Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang

bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit yang

paling menguntungkan baik mengingat kesejenisan gejala maupun
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adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Konsep

aglomerasi dalam penelitian ini untuk menunjukkan persebaran

pengemis di Desa Mantrianom yaitu berada di Dusun Sucen.

6) Konsep interaksi / interdependensi

Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi obyek

atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat dapat

mengembangkan potensi sumberdaya dan kebutuhan yang tidak

selalu sama dengan apa yang ada di tempat lain, sehingga terjadi

interaksi atau interdependensi antara tempat yang satu dengan

tempat atau wilayah yang lain. Konsep interaksi/interdependensi

dalam penelitian ini berkaitan dengan target tempat mengemis yang

berpindah dari satu daerah kedaerah yang lain.

d. Cabang Ilmu Geografi

Ilmu geografi mempunyai banyak cabang. Cabang Geografi

menurut Nursid Sumaatmadja adalah Geografi Fisik, Geografi Manusia,

Geografi Regional, Geografi Sejarah. Geografi manusia merupakan

cabang geografi yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan gejala

di permukaan bumi dengan manusia sebagai objek pokok studinya,

yaitu mencakup aspek kependudukan, aspek aktivitas yang meliputi

aspek ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sosial dan budayanya.

Geografi manusia dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu: Geografi

Penduduk, Geografi Ekonomi, Geografi Politik, Geografi Permukiman

dan Geografi Sosial.
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Geografi sosial yang merupakan perpaduan dari ilmu geografi

dengan kajian sosial masyarakat yaitu menggunakan pendekatan

ekologi, kewilayahan dan dalam konteks keruangan dalam mengkaji

masalah sosial yang berkembang. Geografi sosial ini masuk kedalam

kajian geografi manusia.

Aktivitas kehidupan manusia yang pada dasarnya dipengaruhi

oleh lingkungan mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil yang dicapai

atau dapat disebut sangat tergantung pada tingkat kemampuan manusia

itu sendiri serta pengaruh tata geografi (tata-lingkungan) daerahnya.

Sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka

usaha-usaha pokok manusia (fundamental occupation) semakin

berkembang dan semakin beraneka ragam bentuknya, sehingga dapat

dikatakan bahwa perbedaan-perbedaan wilayah (region diverties) akan

mempengaruhi terhadap keberhasilan tingkat adaptasi manusia dalam

arti sosial ekonomi dan budaya.

e. Pendekatan Geografi

Untuk mendekatkan atau menghampiri masalah dalam geografi

digunakan bermacam-macam pendekatan yaitu pendekatan keruangan,

pendekatan kelingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. Penelitian

ini menggunakan pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan

memusatkan perhatian utamanya pada fenomena aktivitas manusia,

yaitu aktivitas masyarakat pengemis di Dusun Sucen dalam melakukan

aktivitasnya.
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Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau

kerangka analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai

penekanan. Eksistensi ruang dalam pendekatan geografi dapat

dipandang dari struktur, pola, dan proses. Pada pendekatan keruangan

terdapat beberapa pendekatan antara lain pendekatan topik yaitu dalam

mempelajari suatu masalah geografi disuatu wilayah tertentu dimulai

dari suatu topik yang menjadi perhatian utama. Pendekatan aktivitas

manusia yaitu pendekatan yang diarahkan kepada aktivitas manusianya

dan pendekatan regional yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang

terletak pada region atau wilayah dimana masalah tersebut tersebar

(Nursid Sumaatmaja. 1981: 77).

2. Pengertian Pengemis

Pengemis berasal dari kata emis yaitu meminta-minta sedekah.

Mengemis yaitu meminta dengan merendah dan dengan penuh harapan

(KBBI, 2007: 298).

Adapun pengertian pengemis menurut Perpu No. 30 Tahun 1980

yaitu orang-orang yang  mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta

di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan

belas kasihan orang lain.

Pengemis yaitu orang yang meminta-minta. Atau dengan kata lain

pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan

meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

mendapatkan belas kasihan orang lain. Pengemis dapat juga dikatakan
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sebagai orang yang mendapatkan uang dengan cara meminta-minta kepada

orang lain baik di jalan atau di berbagai tempat lainnya.

Faktor-faktor penyebab munculnya pengemis antara lain:

a. Faktor kemiskinan.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketidak

mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki

keadaan, kurangnya kesempatan berusaha hingga pengertian yang lebih

luas yang memasukkan konsep sosial dan moral. Menurut sekelompok

ahli sosial, melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat

berkaitan dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks

pandangan ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya

etos kerja anggota masyarakat atau kemauan seseorang dalam mengolah

sumber daya alam yang tersedia.

Pada umumnya ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang

dimaksud adalah kemiskinan material. Dari pengerian ini, maka

seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu

memenuhi standar minimum kebutuhan pokok dalam hidup secara

layak atau sering disebut dengan kemiskinan konsumsi (Loekman

Soetrisno, 1997: 16).

b. Faktor kebiasaan atau pekerjaan yang dilakukan secara turun-temurun.

Pekerjaan secara turun-temurun tersebut diajarkan oleh orang

tua mereka, karena sejak kecil mereka diajak dan diajarkan bagaimana

cara mengemis, sehingga dalam diri mereka sudah tertanam atau sudah
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menjadi kebiasaan dalam diri sang anak tersebut, apalagi ketika melihat

orang tua mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara

mengemis. Hal ini dapat menyebabkan mereka tetap ingin melakukan

pekerjaan mengemis dan tidak mau berusaha keras untuk mencari

pekerjaan lainnya yang lebih baik (Loekman Soetrisno, 1997: 16).

3. Pengertian Pola Kehidupan

Pola kehidupan adalah pola hidup yang dilakukan berupa

kebiasaan untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Pola hidup tidak hanya

menyangkut lapangan pekerjaan, pendidikan dan kehidupan keluarga

belaka, tetapi jauh dari itu meliputi keorganisasian masyarakat sosial,

upacara dan adat istiadat yang berlaku serta kehidupan keragaman

(Muhammad Zainal Abidin, diakses dari www.masbied.com).

Penelitian ini menjelaskan tentang kebiasaan mencari nafkah

dengan meminta-minta (pengemis) dan pola hidup bermasyarakat

misalnya interaksi antar pengemis dengan masyarakat lain.

4. Pengertian Studi Kasus

Menurut Sevilla, dkk (1993) dalam Burhan Bungin (2010: 20)

studi kasus merupakan penelitian yang terinci tentang seseorang (individu)

atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Studi kasus juga

dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit terkecil seperti

perhimpunan kelompok, keluarga dan berbagai bentuk unit sosial lainnya

atau lebih dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens,



21

rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah

masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian.

Sedangkan Robert Yin (1996) masih dalam Burhan Bungin (2010: 20)

menyebutkan bahwa studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang

menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-

batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana

multi sumber dimanfaatkan. Dalam hal ini peneliti berusaha menguji unit

atau individu secara mendalam.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa batasan studi

kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa,

latar, dan dokumen (2) sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai

suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan

maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-

variabelnya.

Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai

berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi

(komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Studi kasus berupaya

menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (Deddy

Mulyana, 2004: 201). Dalam penelitian ini mengangkat masalah pengemis.
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B. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Relevan
Peneliti Judul Tahun Metode Hasil Penelitian
Yuniati Studi Kasus

Anak Jalanan
Di Kota
Yogyakarta

2010 Deskriptif
Kualitatif

Faktor pendorong dan penarik adanya
anak jalanan di kota Yogyakarta. 1. a.
Faktor pendorong meliputi: faktor
ekonomi, terbujuk ajakan teman,
adanya peluang di sektor informal
yang tidak terlalu membutuhkan modal
dan keahlian. b. Faktor penarik
meliputi: beban ekonomi keluarga,
ketidakmampuan keluarga dalam
mencukupi kebutuhan anak, perasaan
tertekan dalam keluarga, rendahnya
pendidikan orang tua, kesulitan hidup
di kampung/desa, anak melakukan
urbanisasi untuk mencari pekerjaan
mengikuti orang dewasa. 2.
Permasalahan yang ditimbulkan antara
lain: kekerasan antar anak jalanan,
budaya merokok dikalangan anak-
anak, penyimpangan perilaku seksual,
pencopetan/penodongan/penjambretan,
mengganggu fasilitas umum,
pelanggaran terhadap Perda anak
jalanan, penyalah gunaan obat
terlarang/narkoba. 3. Persepsi anak
jalanan terhadap: keluarga, pendidikan
dan pekerjaan.

Sofia
Nur Ida
Rahma
wati

Fenomena
Sosial: Study
Kasus
Munculnya
Pengemis
Jalanan
Berlatar
Belakang
Kehidupan
Mapan Pada
Masyarakat
Desa
Wanteyan
Grabag
Magelang

2010 Deskriptif
kualitatif

Sejarah munculnya pekerjaan
penngemis di desa Wanteyan sudah
berlangsung cukup lama. Faktor yang
menyebabkan munculnya pengemis di
desa tersebut antara lain faktor
ekonomi, faktor malas dan faktor
rendahnya tingkat pendidikan.
Sedangkan upaya yang telah dilakukan
masyarakat yaitu dengan sindiran,
upaya yang dilakukan oleh pemerintah
adalah dengan melakukan pendataan
dengan ancaman akan ditangkap ketika
mereka ketahuan masih melakukan
pekerjaan tersebut.
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C. Kerangka Berpikir

Makin tajamnya kesenjangan kehidupan sosial masyarakat kota yang

cukup menarik untuk diperhatikan akhir-akhir ini adalah kecenderungan

meningkatnya jumlah pengemis di setiap daerah. Permasalahan yang melatar

belakangi pengemis untuk hidup dengan meminta-minta adalah masalah

ekonomi. Masalah ekonomi yang tidak teratasi akan menimbulkan berbagai

perilaku-perilaku yang menyimpang dikalangan pengemis. Adanya pengemis

juga dapat disebabkan karena terbujuk ajakan teman, adanya peluang disektor

informal yang tidak membutuhkan modal dan keahlian, tingkat pendidikan

yang rendah, tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi serta sifat malas.

Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dapat mendorong

seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai

macam cara salah satunya dengan menjadi seorang pengemis. Ada juga

pengemis yang ada dalam masyarakat tersebut muncul bukan karena faktor

kemiskinan, malainkan karena suatu kebiasaan. Pekerjaan tersebut sudah

diturunkan dari orang tuanya, sejak dia kecil sudah diajarkan bagaimana cara

mengemis sehingga jiwa mereka sudah menjadi jiwa pengemis dan sudah

merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut. Sehingga dia tidak berusaha untuk

mencari pekerjaan lain.

Sebenarnya masalah pengemis ini tidak dapat diabaikan begitu saja,

karena sebenarnya Dusun Sucen merupakan dusun yang subur dan cukup

strategis, tetapi mengapa masih banyak ditemukan pengemis di dusun

tersebut. Hal ini menimbulkan citra yang negatif bagi wilayah (Dusun Sucen)
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yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai pengemis, terhadap

masyarakat sekitarnya. Untuk itu diperlukan adanya penanganan yang serius

baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat serta kesadaran pengemis

sendiri agar penanganan tersebut tepat pada sasaran dan mampu merubah

pekerjaan mereka tersebut. Sehingga pengemis berhenti dari profesinya dan

beralih pekerjaan lain yang lebih layak.

Gambar 2.  Bagan Skema Kerangka Berfikir

Pengemis di Dusun Sucen

Dampak Negatif:
a. Lingkungan kumuh.
b. Citra yang buruk dari

masyarakat.
c. Ketertiban terganggu.

Penanganan oleh masyarakat dan pemerintah

Munculnya pengemis

Faktor-faktor penyebab
pengemis beralih profesi

Faktor penyebab:
a. Faktor ekonomi.
b. Terbujuk ajakan teman.
c. Adanya peluang disektor informal

yang tidak membutuhkan modal dan
keahlian.

d. Tingkat pendidikan yang rendah.
e. Tingkat konsumsi masyarakat yang

tinggi.
f. Sifat malas.

Pola kehidupan:
a. Kegiatan pengemis
b. Cara mengemis

Analisis Keruangan

Pengemis beralih profesi


