
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia 

dengan cara yang sempurna mulai dari ibadah sampai muamalah. Salah satu 

implementasi dari ajaran agama Islam adalah bekerja. Bekerja adalah suatu 

kegiatan atau aktivitas yang melibatkan fikiran dan fisik dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu baik jasmani maupun rohani. 

Kerja yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau 

mengerjakan sesuatu  yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan atau upah 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Menurut Madjid (2008) menyatakan etos yang berasal dari bahasa Yunani 

mengandung arti watak atau karakter. Dengan kata lain, etos adalah karakter dan 

sikap, kebiasaan serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang 

seorang individu atau kelompok manusia. 

Makna etos jika dikaitkan dengan kerja adalah sikap dan pandangan 

terhadap kerja, kebiasaan kerja, ciri-ciri atau sifat-sifat mengenai cara kerja yang 

dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. (Asifuddin, 2004). 

Desa Sumberjaya merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja di 

sektor pertanian. Masyarakat di Desa Sumberjaya cenderung bekerja sebagai 

petani padi. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduk yang sebagian 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi walaupun ada beberapa 

yang bekerja sebagai petani coklat,kelapa dan jagung. (I Ketut Wija, 2020). 
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Para petani berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang baik yakni 

dengan bekerja keras sebagai penjamin dalam memenuhi kehidupannya kelak, 

baik memenuhi akan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan bagi 

keluarga, Para petani seharusnya memiliki etos kerja yang tinggi terhadap 

pekerjaannya, Sehingga petani akan bekerja seoptimal mungkin untuk 

memperoleh hasil yang lebih. 

Bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang melibatkan kesadaranmanusia 

untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya. Kesadaran untukmelakukan 

aktivitas dan paham akan tujuan yang akan diraih merupakan hal yangpenting 

dalam bekerja. (Puspitasari & S., 2012). 

Bekerja penuh kegigihan atau bekerja keras merupakan suatu keharusan 

dalam bekerja yang mendorong umat Islam memiliki etos kerja yang tinggi. 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah selain selalu melaksanakan ibadah 

kepada Allah SWT, manusia dituntut untuk bekerja dengan giat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pribadi maupun keluarganya. ( Irham M. , 2012) 

Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar masyarakat petani dapat 

dikatakan  kategori mampu dapat dilihat dari sebagian masyarakat telah memiliki 

tempat tinggal yang layak,anak-anak dari keluarga petani dapat melanjutkan 

pendidikannya dan juga segi sarana transportasi sebagian besar telah memilikinya, 

dari observasi awal ini dapat dilihat sebagian besar penduduk di Desa Sumberjaya 

memiliki etos kerja yang tinggi dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat. 

Mayoritas penduduk di Desa Sumberjaya berprofesi sebagai petani padi, 

Sedangkan profesi lain seperti berkebun, Guru, dan PNS. Jumlah petani di desa 

sumberjaya 476 kk, dengan jumlah petani muslim 265 kk. 
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Bekerja bukan hanya semata mata untuk mendapatkan keuntungan dunia, 

demi uang semata atau mendapatkan keuntungan material, tetapi juga harus 

bekerja sebagai ibadah hanya kepada Allah swt yang semata-mata  mengharapkan 

ridho Allah swt.  

Abdullah bin Amr bin ‘Ash(dikutip dalam(Nurrohiem, 2015)mengatakan 

“Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya dan beribadahlah 

untuk akhiratmu seakan esok kamu tiada”. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa 

bekerja dan beribadah adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, 

keduanya merupakan perintah Allah swt kepada manusia. 

Allah swt berfirman dalam Q.S. Asy-Syura: 20. 

يُِريُد  َكاَن  َوَمن  َحۡرثِِهۦۖ  فِي  لَهُۥ  نَِزۡد  ٱۡۡلِٓخَرةِ  َحۡرَث  يُِريُد  َكاَن  َمن 

ۡنيَا نُۡؤتِِهۦ ِمۡنَها َوَما لَهُۥ فِي ٱۡۡلِٓخَرةِ ِمن نَِّصيٍب    ٢٠َحۡرَث ٱلدُّ

Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat maka akan Kami tambah 

keuntungan itu baginya, dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia 

maka akan Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak 

ada baginya suatu bagian pun di akhirat.” (Q.S [42]:20) 

 Ayat di atas dapat disimpulkan Barang siapa yang tujuan usahanya hanya 

semata-mata mencari sesuatu keuntungan duniawi, sedangkan untuk kepentingan 

akhiratnya tidak terlintas sedikit pun dalam hatinya, maka Allah mengharamkan 

baginya keuntungan di negeri akhirat. Sedangkan keuntungan dunia, jika Allah 

menghendakinya, maka dia memberinya; dan jika tidak menghendakinya, maka 

Dia tidak memberikan kepadanya, baik keuntungan di dunia maupun keuntungan 

di akhirat. 
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 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui sebagian  besar 

masyarakat di desa Sumberjaya memiliki tanggung jawab yang tinggi didalam 

beribadah hal ini menurut hasil wawancara salah seorang petani, ia mengatakan 

bekerja tidak hanya untuk dunia semata tetapi untuk akhirat juga, Akan tetapi tak 

jarang ia menemukan petani padi yang sedikit menunda-nunda waktu shalat. 

(Kurnaedi, Wawancara, 2020) 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa diketahui pada 

umumnya  petani padi bukan hanya  bertanggung jawab pada pekerjaannya tetapi 

juga bertanggung jawab sebagai hamba Allah swt, hal ini dapat dilihat dari 

aktivitas para petani yang menghentikan pekerjaanya ketika shalat tiba guna 

menunaikan ibadah shalat.  

 Etos Kerja menjadi acuan terhadap nilai-nilai yang membentuk kepribadian 

seseorang dalam bekerja, Etos kerja terbentuk dan mempengaruhi nilai yang 

dianut seseorang dalam bekerja sehingga menimbulkan perbedaan semangat dan 

motivasi bekerja antara satu dengan yang lainnya. Nilai dari etos kerja terletak 

pada kita memaknai kerja itu sendiri, meliputi Istiqomah  atau kuat pendirian, 

sikap ikhlas, semangat bekerja, keseimbangan bekerja dengan ibadah, manajemen 

waktu, kedisiplinan dan berorientasi pada masa depan.  

 Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti tertarik melakukan  penelitian 

untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang bagaimana etos kerja masyarakat 

di Desa Sumberjaya dengan judul “Etos Kerja Petani Padi Di Desa Sumberjaya 

Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah”. 
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1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Penelitian ini 

difokuskan kepada etos kerja petani padi dan bagaimana perspektif  ekonomi 

islam terhadap etos kerja petani padi yang dimiliki oleh setiap petani baik 

darisemangat bekerja,sikap ikhlas, istiqomah atau kuat pendirian,keseimbangan 

bekerja dengan ibadah, kemampuan mengatur waktu, dan berorientasi pada masa 

depan. 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana etos kerja petani padi di Desa Sumberjaya Kec. Lalembuu Kab. 

Konawe Selatan ?   

2. Bagaimana etos kerja petani padi dalam perspektif ekonomi syariah di Desa 

Sumberjaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui etos kerja petani padi Desa Sumberjaya Kec. Lalembuu 

Kab. Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui etos kerjapetani padi dalam perspektif ekonomi syariah di 

Desa Sumberjaya Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan 

peneliti dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama 

ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah. 
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b. Sebagai bahan masukan dan bahan pembanding untuk mahasiswa dalam 

menambah wawasan dan pengetahuan membuat suatu karya ilmiah dengan 

masalah yang sama dimasa yang akan datang.  

2. Praktis 

a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat bahwa peran etos kerja 

sangat penting dalam segala pekerjaan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada petani 

mengenai etos kerja yang baik menurut Islam sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja petani dalam bekerja. 

1.6. Definisi Operasional 

1. Etos kerja 

Etos kerja merupakan ciri-ciri,kebiasaan dan cara yg ada didalam individu 

atau kelompok tentang bekerja, Desa Sumberjaya merupakan masyarakat yang 

mayoritas bekerja sebagai petani. Pada pengamatan awal etos kerja masyarakat di 

Desa Sumberjaya tergolong cukup baik hal ini dapat dilihat dari penduduknya 

yang mayoritas bisa dikatakan mampu dilihat dari tempat tinggal dan alat 

transpotasi yang dimiliki,selain itu masyarakat di desa ini juga tergolong taat 

dalam menunaikan ibadah shalat, hal ini berdasarkan wawancara diawal kepada 

salah-satu petani yang mengatakan demikian meskipun ada beberapa yang 

menunda-nunda waktu shalat, oleh karena itu peneliti berharap etos kerja yang 

dimiliki petani di Desa Sumberjaya bukan hanya soal pekerjaan melainkan untuk 

memperoleh pahala dan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. 

2. Petani Padi 

Petani merupakan seseorang yang bergerak dibidang pertanian, utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan 
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dan memelihara tanaman, seperti padi, bunga, buah dan lainnya. Dengan harapan 

untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun 

menjualnya kepada orang lain. 

3. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku Ekonomi 

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam sesuai Al-

Qur’an dan Hadits. 

 


