
1BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relavan 

Kajian relavan adalah deskripsi tentang kajian peneliti yang sudah pernah 

dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan 

dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, 

sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan 

merupakan pengulangan atau duplikasi. 

Peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai 

bahan perbandingan, baik mengenai Persamaan dan perbedaan dari penelitian 

yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi terhadap buku-buku 

dan  skripsi untuk mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori 

yang berkaitan dengan judul yang memiliki relevansi fokus permasalahan 

penelitian ini. (Saputra, 2015) 

Berdasarkan beberapa tinjauan yang peneliti lakukan,Berikut beberapa 

penelitian-penelitian yang relevan yang berkaitan dengan Etos Kerja Petani Padi 

dalam Perspektif Ekonomi Islam antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lezi Fitriani Fakultas Ekonomi dan bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu Pada tahun 2019 yang 

berjudul “Etos Kerja Petani Padi Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga 

ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Di desa Air Kelinsar 

Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)”. Hasil penelitian ini ditemukan 

petani padi didesa Air Kelinser memiliki etos kerja sudah cukup baik meskipun 

ada beberapa nilai etos kerja Islami petani yang tidak baik seperti ketepatan 
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waktu, keseimbangan antara bekerja dan ibadah, Istiqomah  dan disiplin yang 

masih rendah. Petani padi didesa Air Kelinsar dapat memenuhi kebutuhan 

keluarganya dengan baik hal ini dapat dilihat dari kemampuan petani dalam 

memenuhi kebutuhan primer keluarganya dan juga Petani padi didesa Kelinsar ini 

memprioritaskan pendidikan anak.(Fitriani, 2019) 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan Penelitian yang akan diteliti 

yakni sama-sama menggunakan metode Kualitatif membahas tentang Etos Kerja, 

Sedangkan perbedaanya terletakdi skripsi Lezi Fitriani terfokuskan pada 

pemenuhan kebutuhan keluarga sedangkan yang akan peneliti lakukan berfokus 

pada etos kerjapetani saja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nofi Mujharotun Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 yang 

berjudul“Islam dan Etos Kerja Petani Jamur Desa Argosari Sedayu Bantul 

Yogyakarta”. Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Etos Kerja petani 

Jamur Agribisnis Jamur tiram Agrosari mempunyai tingkat bekerja yang cukup 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jawaban dari Informan yang memiliki 

pandangan positif tentang bekerja, sebagian dari pekerja memiliki pandangan 

bahwa kerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Aktivitas bekerja petani jamur agribisnis jamur tiram 

dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dalam pekerjaannya 

petani jamur AJT melakukan beberapa tahapan kegiatan diantaranya 

pencampuran, pengisian medium kekantong plastik (banglog), sterilisasi, 

pendinginan, inokulasi benih, perawatan tanaman, panen dan pengolahan makan 

olahan jamur. (Mujharotun , 2014) 
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

sama-sama menggunakan metode Kualitatif membahas tentang Etos Kerja. 

Penelitian ini tidak hanya memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan 

dalam  penelitian Nofi Mujharotun membahas tentang Etos kerja petani jamur, 

sedangkan yang peneliti akan teliti membahas tentang etos kerja petani padi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulyan Due Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Gorontalo Pada tahun 2016 yang berjudul Etos Kerja Masyarakat Petani 

Suatu Penelitian di Desa Limbatihu Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten 

Boalemo. Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa 

Limbatihu khususnya para Petani yang ada di Desa Limbatihu memiliki Etos 

Kerja yang tinggi hal ini dapat dilihat dari semangat kerja mereka dalam 

mengelola lahan yang di kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selain itu 

masyarakat petani yang ada di Desa Limbatihu termasuk masyarakat yang tidak 

mudah putus asa dalam merajut suatu pekerjaan meski sebagian tidak mempunyai 

modal yang banyak. Kemudian masyarakat petani di Desa Limbatihu bekerja 

tidak memilih kondisi meskipun panas tetap akan di lalui dalam bekerja untuk 

meraih sukses, serta tingkat pendidikan dan pekerjaan pula yang mendorong dan 

juga  mempengaruhi etos kerja. (Due, 2016) 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu 

sama-sama menggunakan metode Kualitatif membahas tentang Etos Kerja Petani. 

Penelitian ini tidak hanya memiliki persamaan tetapi juga memiliki perbedaan 

dalam  penelitian Yulyan Due membahas tentang Etos kerja petani secara umum 

seperti petani jagung dan lain sebagainya, sedangkan yang peneliti akan teliti 

hanya membahas mengenai petani padi. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Irhamah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  pada tahun 2018 yang berjudul " Etos 

Kerja Islam Pengusaha Sentra Industri  Genteng (Studi Kasus Usaha Sentra 

Industri Genteng Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten 

Tulungagung)”. Hasil penelitian ini adalah pengusaha sentra industri genteng 

dalam bekerja sehari-hari secara tidak sadar telah menerapkan etos kerja islam, 

antara lain, motivasi, keinginan untuk mandiri, bertanggungjawab, menghargai 

waktu, orientasi kedepan, amanah, kerja keras, memiliki moralitas yang baik, 

jujur, memperhatikan kesehatan, tolong menolong, persaudaraan, pandai 

bersyukur, menjaga hubungan dengan pelanggan, memiliki insting 

bertanding.Usaha yang telah dijalankan bertahun-tahun dapat terus berdiri dan 

bertahan sampai sekarang. Namun para pengusaha masih memiliki sifat yang 

perlu diperbaiki yaitu egois tinggi, belum dapat menerima kemajuan teknologi 

yang dapat memudahkan pekerjaan, cepat merasa puas dengan hasil, dan 

pengeoaan manajemen yang kurang.(Irhamah, 2018) 

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode 

kualitatif dan membahas tentang etos kerja, Perbedaan dalam penelitian Ita 

Irhamah membahas tentang etos kerja usaha industri genteng sedangkan 

yangpeneliti akan teliti membahas tentang etos kerja petani padi. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khirzul Alim Fakultas Ilmu Sosial dan 

Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 

yang berjudul “Etos Kerja Masyarakat Nelayan (studi di desa kaliuntu 

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Jawa Timur)”.  
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Hasil penelitian ini menunjukan, etos kerja masyarakat nelayan Desa 

Kaliuntu didorong oleh tiga hal pokok. Pertama, kebutuhan dasar 

hidupmasyarakat yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya. Kedua, 

keluarga dengan keinginan untuk membahagiakan anak dan istri merupakan 

faktor penting dalam etos kerja masyarakat nelayan Desa Kaliuntu. Ketiga, 

sebagai yang beragama, bekerja merupakan kewajiban yang harus dijalankan. 

Namun ajaran agama yang begitu ideal tidak bisa diwujudkan dalam praktek-

praktek (etos) kerja oleh masyarakat nelayan Desa Kaliuntu dalam berbagai 

macam kondisi. Ajaran agama hanya berada dalam tataran ide yang mengawang-

awang. Hasilnya, bekerja hanya sebatas menggugurkan kewajiban.  Masyarakat 

nelayan Desa Kaliuntu sangat bergantung pada kondisi sumber daya laut.(Alim, 

2012) 

Penelitian ini memliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode 

kualitatif dan membahas tentang etos kerja, Perbedaan dalam penelitian Moh. 

Khirzul Alimmembahas tentang etos kerja nelayan sedangkan yang peneliti akan 

teliti membahas tentang etos kerja petani padi. 

Kelima penelitian relevan yang ada di atas memiliki persamaan dengan 

penelitian yang penulis akan teliti yaitu sama-sama membahas tentang etos kerja. 

Adapun perbedaannya selain terletak pada waktu dan tempat penelitian terdapat 

pula perbedaan lainnya yakni pada penelitianpertama yang dilakukan oleh Lezi 

Fitriani lebih terfokuskan kepada etos kerja petani dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga, Penelitian kedua yang dilakukan oleh Novi Mujharotun membahas 

tentang etos kerja petani jamur sedangkan yang peneliti akan teliti membahas 

tentang etos kerja petani padi. Pada penelitian ketiga Yulyan Due membahas 
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tentang etos kerja petani secara umum seperti jagung dan lain sebagainya, 

Sedangkan yang peneliti akan teliti membahas tentang etos kerja petani padi, Pada 

penelitian keempat yang dilakukan Ita Irhamahmembahas tentang etos kerja islam 

usaha industri genteng sedangkan yang akan peneliti teliti membahas tentang etos 

kerja yang diterapkan oleh petani padi. Pada penelitian kelima yang dilakukan 

oleh Moh. Khirzul Alim membahas tentang etos kerja Nelayansedangkan yang 

penelitiakan teliti membahas tentang etos kerja petani padi. 

2.2 Landasan Teori 

Peneliti akan mencoba untuk memberikan pengertian atau definisi serta 

informasi-informasi lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian ini,landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalamsebuah 

penelitian. Penyusunan landasan teori yang baik dan benar dalam 

sebuahpenelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori menjadi sebuah 

pondasiserta landasan dalam penelitian tersebut.  

2.2.1. Etos Kerja 

Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos 

yangberarti: sikap, kepribadian, watak, karakter, sertakeyakinan atas sesuatu. 

Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga sekelompok bahkan 

masyarakatdari kata ini lahirlah Apa yang disebut dengan “Ethic” yaitu pedoman, 

moral, dan perilaku atau dikenal pula etiket yang artinya cara bersopan santun. 

(Tasmara, 2002) 

Secara terminologi kata etos diartikan sebagai suatu aturanumum, cara hidup, 

tatanan dari prilaku atau sebagai jalan hidup dan seperangk aturan tingkah laku 

yang berupayauntuk mencapai kualitas yang sesempurnamungkin.(Clifford, 2000) 
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Istilah Inggris Ethos diartikan sebagai watak atau semangat fundamental 

suatu budaya, berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau 

perilaku suatu kelompok masyarakat. Etos kerja juga berkaitan erat dengan 

budaya kerja. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kerja diartikan sebagai kegiatan 

untuk melakukan sesuatu yang dilakukan atau diperbuat dan sesuatu yang 

dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian. Menurut Poerwadarminta, 

kerja adalah melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha, kerja 

adalah proses penciptaan atau pembentukan nilai baru pada suatu unit sumber 

daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit pemenuhan kebutuhan 

yang ada.(Susanto, 2013) 

Indikator kerja atau seseorang dapat dikatakan kerja apabila mencakup dua 

aspek, yaitu :(Renita B, 2006) 

a. Aktivitasnya dilakukannya karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu 

sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau 

produk yang berkualitas. Bekerja bukan sekedar untuk mencari uang, tetapi ingin 

mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai transendental yang 

sangat luhur.  

b. Dilakukan karena kesengajaan, sesuatu yang direncanakan. Karenanya 

terkandung di dalamnya suatu gairah, semangat untuk mengerahkan seluruh 

potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dikerjakannya benar–benar 

memberikan kepuasan dan manfaat. Di sisi lain, makna bekerja bagi seorang 

muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seluruh 
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aset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. 

Menurut Madjid (2000) menyatakan Etos kerja ialah karakteristik dan sikap, 

kebiasaan, Serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang 

seseorang individu atau sekelompok manusia. 

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah 

karakter atau sikap yang mendasar ada di dalam setiap individu ataupun kelompok 

tentang bekerja meliputi kebiasaan bekerja, ciri-ciri atau sifat-sifat mengenai cara 

kerja yang di miliki setiap individu. 

2.2.2. Etos Kerja dalam Islam 

a. Pengertian Etos Kerja Islam 

Etos kerja islam adalah suatu orientasi yang mempunyai suatu pengaruh luar 

biasa pada orang-orang Islam dan organisasinya. Etos kerja islami dibangun oleh 

empat pilar yakni usaha, kompetisi, ketransparanan, dan perilaku moral yang 

bertanggungjawab dalam bekerja. Hal ini menyiratkan pekerjaan itu adalah suatu 

kebaikan untuk memenuhi kebutuhan seseorang, dan adalah suatu cara untuk 

mendapatkan keseimbangan di dalam individu seseorang dan kehidupan 

sosial.(Yousef, 2000) 

Teori dari Toto Tasmara yang membahas arti dan makna kerja, jihad atau 

tauhid sebagai etos kerja, ciri-ciri etos kerja dan hal-hal yang menghambat etos 

kerja itu sendiri. Bekerja adalah fitrah dan sekaligus menjadi salah satu identitas 

manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip iman dan tauhid bukan 

saja menunjukan fitrah seseorang muslim tetapi sekaligus meninggikan martabat 

dirinya sebagai hamba Allah.(Tasmara, 1995) 
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Menurut Tasmara (2002), etos kerja Islam adalah suatu upaya yang 

sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran dan zikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakan arti dirinya sebagai hamba Allah yang 

memundurkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat 

yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa 

hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. 

Etos kerja Islami memberikan pandangan dalam bekerja keras sebagai 

sebuah kewajiban. Usaha yang cukup haruslah menjadi bagian dari kerja yang 

dilakukan oleh seseorang yang terlihat sebagai kewajiban individu yang cakap. 

Dengan kata lain etos kerja Islami adalah menjalankan kehidupan ini secara giat, 

dengan mengarahkan kepada yang lebih baik.(Ramadhan, 2015) 

Perintah Allah Swt. kepada umat-Nya untuk bekerja terdapat dalam Q.S. at-

Taubah: 105 

َوَستَُردُّوَن   َوٱۡلُمۡؤِمنُوَنَۖ  َوَرُسولُهُۥ  َعَملَُكۡم   ُ ٱَّلله فََسيََرى  ٱۡعَملُواْ  َوقُِل 
َدةِ فَيُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن   ِلِم ٱۡلغَۡيِب َوٱلشهَهٰ  ١٠٥إِلَٰى َعٰ

Terjemahnya : 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.s [09]:105) 

 

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya 

untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya, Allah melarang sikap malas dan 

membuang-buang waktu. Allah melihat dan menilai setiap amal hamba-Nya. 

Karenanya setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya’ dan 

mengharap pujian manusia. Allah memotivasi hamba-Nya untuk bersungguh-

sungguh dalam proses amal dan pekerjaannya karena proses itulah yang dilihat 

dan dinilai-Nya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Allah Maha 
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Mengetahui seluruh perbuatan manusia baik yang tersembunyi maupun yang 

terang-terangan.Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggung-

jawabkan setiap amalnya. 

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa etos kerja islam 

adalah sesuatu yang dilakukan seseorang sebagai profesi dan memiliki landasan 

dasar di dalam Al Qur’an terhadap bekerja yang mempunyai suatu kebaikan untuk 

memenuhi kebutuhan dan sekaligus meninggikan martabat dirinya, tentunya 

pekerjaan tersebut bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja tetapi semata-

mata mencari ridha Allah swt.   

b. Ciri Etos Kerja Islam 

Ada beberapa ciri etos kerja dalam pandangan Islam,Menurut Toto 

Tasmara, ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak 

dalam sikap dan tingkah lakunya. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai 

berikut:(Yunus, 2009) 

1) Kecanduan terhadap waktu   

Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang 

menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Satu detik 

berlalu tidak mungkin dia kembali. Waktu merupakan deposito paling berharga 

yang di anugerahkan Allah secara gratis dan merata kepada setiap orang.   

2) Memiliki moralitas yang bersih (Ikhlas)  

Salah satu kompetensi moral yang dimiliki seorang yang  berbudaya kerja 

Islami itu adalah nilai keikhlasan. Menurut Sudirman Tebba, dalam bukunya 

Membangun Etos Kerja dalam  Perspektif tasawuf, sikap ikhlas membuat orang 

bertanggung jawab. 
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3) Istiqomah atau Kuat Pendirian  

Pribadi muslim yang profesional dan berakhlak memiliki sikap  konsisten. 

Konsistensi itu diperlukan untuk mencapai target yang  ditentukan, baik kualitas 

maupun kuantitasnya.  

4) Disiplin 

Sebuah aktivitas yang selalu dilakukan pastilah mempunyai  suatu tujuan. 

Sama halnya dengan sikap disiplin yang dilakukan oleh  seseorang Orang 

melakukan sikap disiplin karena ia mempunyai  suatu tujuan yang hendak dicapai 

setelah ia melakukan sikap  tersebut. 

5) Bertanggung jawab   

Tanggung-jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia  adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggungjawab menurut 

kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, 

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung 

akibatnya.Tanggung-jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia 

merasa bertanggung-jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk 

perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian 

atau pengorbanannya. 

6) Berorientasi ke masa depan   

Seorang pribadi muslim yang memiliki etos kerja tidak akan mengeluh 

tetapi dia harus menetapkan sesuatu dengan jelas dan karenanya seluruh  

tindakannya diarahkan kepada tujuan yang telah dia tetapkan. 

7) Memiliki semangat perubahan (spirit of change) 
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Pribadi yang memiliki etos kerja sangat sadar bahwa tidak  akan ada satu 

makhluk pun di muka bumi ini yang mampu  mengubah dirinya kecuali dirinya 

sendiri. Betapa hebatnya seseorang untuk memberikan 40 motivasi, hal itu 

hanyalah kesia-sian belaka, bila pada diri orang tersebut tidak ada keinginan untuk  

dimotivasi. 

Seseorang yang memiliki etos kerja, akan terlihat pada sikap dan tingkah 

lakunya dalam bekerja, Adapun karakter etos kerja muslim tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut:(Arif, 2012) 

1) Bekerja sebagai kewajiban. 

Islam mewajibkan manusia untuk bekerja. Bekerja bukanlah bertujuan 

untuk mendapatkan uang semata sehingga mampu belanja apa saja atau 

memaksimalkan konsumsi, akan tetapi bekerja merupakan media untuk 

membuktikan bahwa manusia itu adalah khalifatullah yang patuh mengikuti 

perintah Allah SWT. 

2) Menghargai Waktu  

Hakikat dari etos kerja islami adalah menghayati, memahami dan 

merasakan betapa berharganya waktu. Dan Waktu adalah asset ilahiyah yang 

sangat berharga, mengabaikannya akan diperbudak kelemahan namun jika 

memanfaatkannya dengan baik maka berada di atas jalan keberuntungan.  

Makna waktu merupakan rasa tanggung jawab yang sangat besar atas 

kemuliaan hidupnya. Sebagai konsekuensinya, dia menjadikan waktu sebagai 

wadah produktivitas. 

 

3) Memiliki Niat Yang Ikhlas  
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Kompetensi moral yang dimiliki seorang yang berbudaya kerja islami itu 

adalah nilai keikhlasan. Sehingga ia memandang tugasnya sebagai pengabdian, 

sebuah keterpanggilan untuk menunaikan tugas-tugas sebagai salah satu bentuk 

amanah yang seharusnya ia lakukan. Motovasi unggul yang ada hanyalah pamrih 

pada hati nuraninya sendiri, kalaupun ada imbalan itu bukanlah tujuan utama 

melainkan sekedar akibat sampingan dari pengabdiannya tersebut. 

4) Memiliki Sifat Jujur 

Shadiq (orang yang jujur) berasal dari kata shidq (kejujuran).  Kata shiddiq 

adalah bentuk penekanan dari shadiq dan berarti orang yang didominasi kejujuran. 

Dengan demikian, di dalam jiwa seorang yang jujur itu terdapat komponen nilai 

ruhani yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. 

Prilaku yang jujur adalah prilaku yang diikuti oleh sikap tanggung jawab 

atas apa yang diperbuatnya (integritas). Kejujuran dan integritas dapat mendorong 

sikap untuk siap menghadapi resiko dan bertanggung jawab. 

5) Memiliki Sikap Percaya Diri  

Percaya diri melahirkan kekuatan, keberanian, dan tegas dalam bersikap. 

Orang yang percaya diri, tangkas mengambil keputusan tanpa tanpak arogan atau 

defensive dan mereka tangguh mempertahankan pendiriannya.  

6) Memiliki Sikap Bertanggung Jawab 

Tanggung jawab mengandung makna menanggung dan memberi jawaban, 

dengan demikian pengertian taqwa yang kita tafsirkan sebagai tindakan 

bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai sikap dan tindakan seorang di 

dalam menerima sesuatu sebagai amanah; dengan penuh rasa cinta, ia ingin 

melakukannya dalam bentuk pilihan-pilihan yang melahirkan amal ibadah. 
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7) Hemat dan sederhana 

 Seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi cara hidupnya yang sangat 

efesien dalam mengelola setiap hasil yang diperolehnya. Dia menjauhkan sikap 

boros, karena boros adalah sikapnya setan. 

8) Sabar 

Sabar merupakan sifat terpuji yang sangat sering disebut dalam al-Quran. 

Dalam menjalani kehidupannya, manusia tentu akan menghadapi berbagai macam 

peristiwa, baik peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Di 

antara peristiwa yang menyedihkan seperti kesempitan rezeki, kelaparan, bencana, 

dan lain-lain. Dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, manusia 

diminta bersabar. 

9) Senantiasa bersyukur 

Manusia diperintahkan untuk senantiasa bersyukur atas rezeki yang 

diperolehnya, bersyukur karena terlepas dari mara bahaya dan dianugerahkan 

nikmat kehidupan. Manusia tidak boleh menyombongkan diri atas kelebihan-

kelebihan yang telah diperolehnya, karena semua itu hanya titipan dari Allah yang 

diberikan kepadanya. Untuk mewujudkan rasa syukur itu, manusia diperintahkan 

untuk menunaikan shalat dan berkorban. 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etos Kerja 

 Etos kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu: (Arif, 

2012)  

 

 

1) Agama 
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Pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai yang akan 

mempengaruhi atau menentukanpola hidup para penganutnya. Cara berpikir 

bersikap dan bertindak seseorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut 

jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama 

2) Budaya 

Sikap mental, tekad, disiplin dan semangat kerja masyarakat juga disebut 

sebagai etos budaya dan secara operasional etos budaya ini juga disebut sebagai 

etos kerja. Kualitas etos ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya 

masyarakat yang bersangkutan. 

3) Kondisi Lingkungan/Geografis 

Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada 

didalamnya melakukan usaha dapat mengelola dan mengambil manfaat dan 

bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di 

lingkungan tersebut. 

4) Pendidikan 

Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia, 

peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos 

kerja keras. 

5) Struktur Ekonomi  

Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau 

tidaknya struktur ekonomi, yang mampu memberikan insentif bagi anggota 

masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan 

penuh. 

6) Motivasi Intrinsik Individu 
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Individu yang akan memiliki etos kerja yang tinggi ialah individu yang 

bermotivasi tinggi, etos kerja merupakan sutau pandangan dan sikap yang didasari 

oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. 

2.2.3. Petani Padi 

a. Pengertian Petani 

Menurut Hernanto (2009), petani adalah setiap orang yang melakukan usaha 

untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang 

pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan, 

perikanan (termasuk penangkapan ikan), dan pemungutan hasil laut. Petani 

sebagai juru tani harus dapat mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan 

usahataninya baik secara teknis maupun ekonomis. Disamping itu, tersedianya 

sarana produksi dan peralatan akan menunjang keberhasilan petani sebagai juru 

tani. 

Pendapat lain dikemukakan Mosher (2006), petani berperan sebagai 

manajer, juru tani dan manusia biasa yang hidup dalam masyarakat. Petani 

sebagai manajer akan berhadapan dengan berbagai alternatif yang harus 

diputuskan mana yang harus dipilih untuk diusahakan, menentukan cara-cara 

berproduksi, menentukan cara-cara pembelian sarana produksi, menghadapi 

persoalan tentang biaya, mengusahakan permodalan, dan sebagainya. 

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa petani padi adalah 

orang yang melakukan usaha bercocok tanam dibidang pertanian dengan 

melakukan pengelolahan tanah, menanami padi dan memelihara padi dengan 

harapan memperoleh hasil dari usaha bercocok tanam tersebut. 

2.2.4. Ekonomi Islam 

a. Pengertian Ekonomi Islam 
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Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno (Greek) yaitu oicos dan 

nomos  yang berarti  rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga) yang 

mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam 

suatu rumah tangga. Ekonomi Islam mengacu pada kepentingan dunia dan 

akhirat.(Ratnasari , 2014) 

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab, sering dinamakan dengan al-mu'amalah 

al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia 

mengenai kebutuhan hidupnya. Sering juga dinamakan al-Iqtishad, yang artinya 

hemat atau sederhana, karena ia mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan 

sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. 

Secara terminologi, Definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum 

yang telah digariskan oleh Allah, atau digariskan pokok-pokoknya dan 

dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini 

diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di 

antaranya dengansesama manusia.(Sholihin, 2010) 

Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariahadalah 

kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran danhadits yang mengatur 

perekonomian umat manusia.(Sholihin, 2010) 

Menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatanatau usaha 

yang dilakukan oleh per-orang atau kelompok atau badanusaha yang berbadan 

hukum dan tidak berbadan hukum dalamrangka memenuhi kebutuhan yang 

bersifat komersial dan tidakkomersial menurut prinsip syariah.(Anshori, 2016) 

Kesimpulannya Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang 

diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun 
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praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-Qu’ran dan Sunnah tidak dapat 

dipandang sebagai ekonomi islam. 

b. Ciri-Ciri Ekonomi Islam 

Menurut Veithzal Rivai dan Andi Buchari (dikutip dalam Aravik, 

2016)menambahkan bahwa ciri-ciri ekonomi islam sebagai berikut : 

1) Segala pekerjaan ekonomi seseorang dinilai ibadah apabila dimaksudkan atau 

diniatkan mencari keridhaan Allah. 

2) Tidak hanya sebatas pada keuntungan semata melainkan memiliki tujuan 

untuk memakmurkan bumi, dan mempersiap-kan bagi kehidupan insani. 

3) Ekonomi tidak hanya lewat pengawasan syariat yang lebih ketat dan lebih 

aktif, Yakni pengawasan hati nurani yang telah terbina diatas kepercayaan 

akan adanya Allah dan perhitungan di akhirat kelak. 

4) Ekonomi islam sangat mengakui masing-masing kepentingan, baik 

kepentingan individu maupun kepentingan orang banyak selama tidak ada 

pertentangan diantara keduanya. Dalam arti lain, kepentingan individu dan 

masyarakat menjadi prioritas utama dalam ekonomi islam.  

5) Kejujuran dan tepat janji, Segala perbuatan seseorang harus mengandung 

kejujuran, baik berbicara, takaran dalam timbangan, serta mutu, dan selalu 

menepati janjinya. Kejujuran sangat dijunjung tinggi, dan ketidakjujuran 

merupakan tindakan tidak terpuji dan sangat dicela dalam Islam.  

c. Jenis-Jenis Akad 

1) Akad Ijarah 



26 
 

Upah merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja dengan 

pedoman atas perjanjian yang disepakati pembayarannya. Menurut jumhur ulama 

hukum asalnya adalah mubah atau boleh.. 

2) Akad Mukhabarah 

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan 

penggarapdengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan 

penggarap menurutkesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga atau lebih, 

atau kurang dari itu, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap. 

(Ghazaly, 2010) 

3) Akad Musyarakah 

Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang 

didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu di mana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana (amal) 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan (Sudiarti, 2018) 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.3 : Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Bagan di atas menggambarkan etos kerja petani di Desa Sumberjaya, 

peneliti akan meneliti etos kerja yang diterapkan petani padi di Desa Sumberjaya, 

kemudian dilihat perspektif ekonomi syariah terhadap etos kerja yang diterapkan 

petani padi di Desa Sumberjaya dengan mengacu pada teori-teori yang peneliti 

gunakan, setelah mendapatkan hasil dan pembahasan terkait etos kerja petani padi 

di Desa Sumberjaya kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. 
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Sumber : Diolah dilapangan 


