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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Bekerja merupakan kewajiban dan harapan semua orang karena dengan 

bekerja, kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Dan didalam sepanjang kehidupan 

manusia,seseorang akan bekerja keras sepanjang masa, selama mampu 

membanting tulang, memeras keringatdan memutar otak demi untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari. Dalam bekerja manusia dituntut untuk mempunyai 

kepandaian dan kemampuan pada bidang yang digelutinya untuk meningkatkan 

hasil yang maksimal. 

Dalam bekerja sebaiknya tidak hanya mengejar kekayaan saja menuruti 

hawa nafsu yang bertindak sesuai dengan keinginan sendiri. melainkan harus 

memiliki aturan-aturan atau norma yang membatasi tingkah laku individu saat 

ia sedang bekerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan 

aktivitas kerja sehingga penting bagi setiap individu untuk memiliki sikap etos 

kerja dalam melakukan setiap pekerjaan. 

Dalam hal ini, mengenai sikap etos yang dimaksud telah dipaparkan 
oleh Harist (2000) yaitu “Etos merupakan sikap dasar seseorang atau 
sekelompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu. Maka, etos kerja 
merupakan sikap dasar dalam bekerja. Selain itu pula etos dapat 
diartikan sebagai semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan 
seseorang atau kelompok” ( h.2). 

 
Tentu hal diatas harus dimulai dengan kesadaran diri akan pentingnya 

arti dan tanggung jawab kepada masa depan, dorongan untuk mengatasi 

kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang hanya mungkin timbul jika 

seorang individu memiliki motivasi tinggi untuk orientasi kehidupan masa 

depan yang lebih baik.Berdasarkan pengertian diatas mengenai sikap etos dan 
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kerja dapat ditarik benang merah bahwa etos kerja yaitu semangat kerja 

seseorang yang terbentuk adanya motivasi yang terpancar dari sikap hidupnya 

yang mendasar didalam bekerja, dan etos kerja juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik eksternal ataupun internal dengan melibatkan banyak faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam bertindak, serta cara individu 

mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna terhadap 

sesuatu yang mendorong individu untuk bertindak dan meraih hasil yang 

optimal. 

Berbicara mengenai sikap semangat dalam bekerja, dari hasil observasi 

awal yang peneliti lakukan di Desa Olo’Onua Kecamatan Tongauna Utara. 

Yang mana banyak perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga yang 

juga bekerja keras mencari nafkah sebagai buruh tani. Dimana mereka tidak 

hanya menjaga, merawat anggota keluarga dan rumah tangga saja, akan tetapi 

juga mencari nafkah untuk membantu suami demi mencukupi semua 

kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjadi seorang buruh tani. 

Para perempuan petani ini harus merespon kebutuhan-kebutuhan materi 

dan non materi dengan sangat rela hati, yang disebabkan karena segala 

kebutuhan semakin meningkat, taraf ekonomi kian merangkak naik dan 

ditambah lagi dengan tingginya biaya pendidikan hingga penghasilan suami 

sering kali tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan ada pula 

beberapa suami yang hanya mengurus pengolahan sawah garapan mereka dan 

mengandalkan hasil panenan mereka untuk menafkahi anak istrinya, sehinga 

tidak ada pemasukan harian untuk istrinya. Salah satu kondisi ini yang 
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mendorong para istri atau ibu rumah tangga turut serta bekerja membantu 

suami sebagai seorang buruh tani. 

Mengingat betapa pentingnya sikap etos kerja didalam melakukan 

segala pekerjaan, memiliki sikap religiusitas juga bisa menjadi salah satu faktor 

yang membuat seseorang memiliki sikap etos kerja yang tinggi pula. Seperti 

yang diungkapkan oleh Weber (2006) karena dasarnya agama merupakan suatu 

sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para 

penganutnya.Cara berpikir, bersikap dan bertindak, ataupun penilaian 

seseorang terhadap segala sesuatu yang diwarnai oleh ajaran agama yang 

dianut jika seseorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama.Etos kerja 

yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas 

keagamaan dan orientasi nilai budaya yang konservatif turut menambahkan 

kukuhnya tingkat etos kerja yang rendah. 

 
Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Olo’Onua 

menunjukkan bahwasanya peneliti melihat beberapa aktivitas keagamaan yang 

mereka ikuti dan lakukan. Yang manaada diantara mereka yang juga turut aktif 

dalam melakukan aktivitas dimasjid seperti salat secara berjamaah dan juga 

aktif dalam kegiatan majelis taklim,meski berada ditengah kesibukannya untuk 

mengurus rumah tangganya dan juga dalam bekerja sebagai buruh tani, ada 

pula diantara mereka yang menyempatkan diri untuk salat berjamaah dimasjid, 

terlebih lagi pada saat salat subuh dan salat magrib, karena diantara dua waktu 

salat itu adalah waktu paling sibuk-sibuknya para perempuan petani ini saat 

akan menyiapkan persiapan sebelum berangkat bekerja dipagi hari dan 

sepulang bekerja dengan lelah yang masih harus melakukan pekerjaan rumah 
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tangganya, namun masih menyempatkan diri untuk salat berjamaah di masjid 

dan turut serta dalam kegiatan keagamaan yang di desa.Mereka mengatur 

waktu sedemikian rupa untuk mengurus pekerjaan rumah tangga dan juga 

bekerja sebagai buruh tani. 

Aktivitas perempuan petani tersebut mengenai bagaimana mereka 

mengatur waktu dalam bekerja dan dalam beribadah, telah mengilhami penulis 

melakukan kegiatan penelitian tentang religius dan etos kerja mereka sehinga 

lahirlah judul penelitian ini dengan judul “Religiusitas dan Etos Kerja 

Perempuan Petani di Desa Olo’Onua Kecamatan Tongauna Utara 

KabupatenKonawe.Etos kerja yang dimaksud oleh penulis adalah semangat 

kerja yang ditunjukan oleh perempuan-perempuan petani tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari saat melakukan pekerjaan rumah tangga ataupun bekerja 

sebagai perempuan petani.Jadi maksud dari peneliti ini adalah ingin melihat 

apakah religiusitas memiliki hubungan antara etos kerja perempuan petani di 

Desa Olo’Onua Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, begitu pula 

sebaliknya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan bahwa ; 

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana etos kerja perempuan petani di Desa Olo’Onua Kecamatan 

Tongauna Utara Kabupaten Konawe.? 

1.2.2 Bagaimana religiusitas perempuan petani di Desa Olo’Onua 

Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe.? 



5 

 

1.2.3 Bagaimana hubungan antara religiusitas dan etos kerja perempuan 

petani di Desa Olo’Onua Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten 

Konawe.? 

1.3 Tujuan penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mengetahui etos kerja perempuan petani di Desa Olo’Onua 

Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. 

1.3.2 Untuk mengetahui religiusitas perempuan petani di Desa Olo’Onua 

Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. 

1.3.3 Untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dan etos kerja 

perempuan petani di Desa Olo’Onua Kecamatan Tongauna Utara 

Kabupaten Konawe. 

1.4  Manfaat penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat antara lain : 

1.4.1 Manfaat khusus bagi penulis, penelitian ini menjadi studi awal untuk 

menambah pengetahuan tentang Religiusitas dan Etos kerja 

Perempuan Petani. 

1.4.2 Manfaat umum, secara umum manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.2.1 Bagi fakultas, menambah khazanah kepustakaan sebagai 

sumber referensi bagi mahasiswa, dosen dan lain-lain. 
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1.4.2.2 Untuk dijadikan sebagai suatu sumbangan pemikiran dalam 

menambah ilmu pengetahuan, khusus pada penulisan dan 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

1.4.2.3 Untuk mengembangkan pemahaman, kemampuan berpikir 

dan pengetahuan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan 

studi pada jurusan Bimbingan dan penyuluhan islam di IAIN 

Kendari. 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1 Religiusitas adalah seberapa kukuh keyakinan, seberapa pelaksanaan 

ibadah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut oleh 

seseorang. 

1.5.2 Etos kerja adalah semangat kerja yang dimiliki seseorang untuk hasil 

yang maksimal yang didorong adanya motivasi yang tertanam pada 

diri seseorang. 

1.5.3 Perempuan petani adalah seorang perempuan (ibu rumah tangga) yang 

juga bekerja membantu suami mencari nafkah dengan menjadi 

seorang buruh tani. 

 

 

 

 

 

 


