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ABSTRAKS 

NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Akan tetapi, mayoritas 
warga NU hidup miskin. Data Kementerian PDT menyebutkan, dari 14 persen 
penduduk miskin dari jumlah penduduk Indonesia 220 juta jiwa, sebanyak 90 
persen di antaranya adalah warga NU yang mendiami pelosok pedesaan.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan sosial warga miskin NU terhadap 
pelaksanaan tradisi kehidupan NU, untuk mengetahui apa saja upaya yang 
dilakukan warga miskin NU terhadap pelaksanaan tradisi kehidupan NU, dan 
untuk Mengetahui upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Tipe penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang berupaya untuk 
memaparkan dan memberi gambaran tentang upaya apa yang dilakukan warga 
NU miskin yang masih melaksanakan tradisi NU, upaya memenuhi kebutuhan 
sehari-hari warga NU miskin, bagaimana warga NU miskin memaknai tradisi NU. 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan 
menggunakan pedoman wawancara (interview guide). Teknik pengumpulan data 
yang didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan yang berasal dari 
subyek penelitian dan berisi tentang usaha, pengalaman, suka duka terhadap 
upaya  yang dilakukan oleh warga NU miskin dalam upaya untuk melaksanakan 
tradisi kehidupan NU. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa warga miskin NU di 
Raci masih berusaha untuk melaksanakan tradisi kehidupan karena takut 
digunjingkan tetangga apabila tidak melaksanakannya. Oleh karena itu dalam 
melaksanakan tradisi tersebut, sebenarnya warga miskin NU merasa keberatan, 
karena biayanya cukup banyak. Sementara itu penghasilan warga NU miskin Raci 
rata-rata belum dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 
Itulah sebabnya, ketika warga NU miskin ini akan menyelenggarakan tradisi 
kehidupan, mereka melakukan cara untuk bisa melaksanakan tradisi kehidupan. 
Cara yang mereka lakukan yakni; menabung, meminjam uang ke tetangga, 
saudara, majikan. hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran kepada pengurus 
NU agar memberikan keringanan kepada warga miskin NU apabila merasa 
keberatan untuk melaksanakan tradisi. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari belum cukup. 
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