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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Religiusitas 

2.1.1 Pengertian Religiusitas 

Berbicara mengenai religi atau agama, Agus (2010) memaparkan 
berdasarkan dari sudut pandang kebahasaan bahasa Indonesia pada 
umumnya, agama dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa 
Sansekerta yang artinya tidak kacau, agama diambil dari dua akar suku 
kata, yaitu a tidak dan gama berarti kacau. 
 
Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan 

yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Arti ini dapat dipahami 

karena agama memang bertujuan agar penganutnya punya pandangan hidup 

dan punya jalan hidup yang lurus dan teratur. 

Berbeda halnya dengan pendapat Ghazali (2000) “Kata agama dapat 
disamakan dengan kata religion dalam bahasa Inggris, religie dalam 
bahasa Belanda keduanya berasal dari bahasa Latin, religio, dari akar 
kata religare yang berarti mengikat. Atau dapat dikatakan sebagai bentuk 
kepercayaan akan adanya Tuhan, taat pada agama; saleh” (h.88). 
 

Jadi religi atau agama yakni adanya aturan-aturan dan kewajiban-

kewajiban yang wajib untuk dilaksanakan yang mana bertujuan untuk 

mengikat dan menjaga hubungan seorang individu terhadap Tuhan, sesama 

manusia dan juga alam.Al-Quran juga telah dijelaskan tentang makna religius 

atau beragama itu sendiri Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-

Qur’an surat Al-Baqarah/208: 

$ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ è= äz÷Š$# ’Îû ÉΟù= Åb¡9$# Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ÿωuρ (#θ ãè Î6®Ks? ÅV≡uθ äÜäz Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# 4 … çµ̄Ρ Î) 

öΝ à6s9 Aρß‰tã ×Î7 •Β ∩⊄⊃∇∪     
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Terjemahanya; 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS.2:208). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wata’ala 

memerintahkan kita sebagai umatnya untuk beragama secara penuh atau tidak 

setengah-setengah didalam melakukan segala aktivitas sehari-hari, yang mana 

tidak melupakan identitasnya sebagai seorang Muslim yang selalu menjalankan 

apa yang diperintahkanya dan menjauhi segala larangannya. 

Meski makna dari kata religi berakar kata sama, namun dalam 

penggunaan istilah religiusitas mempunyai makna yang berbeda dengan religi 

atau agama. Jika agama atau religi hanya menunjukkan pada aspek formal 

yakni yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban, religiusitas 

menunjukkan pada aspek religi yang telah dihayati oleh individu didalam hati. 

“Bagi seorang muslim, religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh 
pengetahuan, seberapa kukuh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah 
dan kaidah dan seberapa dalam penghayatan atas agama Islam”(Nasroni 
& mucharam, 2002, h. 83). 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik benang merah bahwasanya 

religiusitas merupakan penghayatan dari keagamaan seseorang dan kedalaman 

kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari dan 

keyakinanya terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan dengan mematuhi 

perintah dan menjauhi larangan dengankeikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa 

dan raga. 

Religiusitas menurut pandangan Andisti (2008)adalah sikap batin 

pribadi (personal) setiap manusia dihadapan Tuhan yang sedikit banyak 
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merupakan misteri bagi orang lain, yang mencakup totalitas kedalam pribadi 

manusia. Jadi sebagai sikap batin, religiusitas tidak dapat dilihat secara 

langsung namun bisa tampak dari pengungkapan sikap tersebut. 

2.1.2 Dimensi-Dimensi Religiusitas 

Pada dasarnya religiusitas seseorang dapat dilihat dari beberapa dimensi 

yang ada pada diri seseorang tersebut yaitu salah satunya adalah dari aktivitas 

keberagamaan seorang tersebut. Dalam Islam dimensi-dimensi religiusitas juga 

ada dalam hadis Rasulullah Saw, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya: “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: 

Rasulullah Sawbersabdah : Agama Islam dibangun atas lima unsur, yaitu: 

bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, 

mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji, dan berpuasa pada bulan 

Ramadhan”(HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dalam hadis tersebut 

mengungkapkan bahwa rukun Islam merupakan salah satu pendekatan yang 

diciptakan Allah untuk membentuk kepribadian Muslim, dengan cara 

memberikan beberapa latihan dasar supaya terbentuk kebiasaan yang 

melahirkan sifat dan perilaku yang religius secara menetap pada diri seseorang. 

Latihan dasar tersebut yang telah Allah berikan untuk membentuk sifat 

dan perilaku religius diawali dengan latihan lisan yakni dengan syahadat, 

dilanjutkan dengan latihan jiwa raga yaitu salat, diikuti dengan latihan 

kepemilikan materi dengan berzakat, disertai pula dengan latihan pengendalian 

nafsu dan syahwat yaitu dengan berpuasa, dan diakhiri dengan latihan 

paripurna yang mencakup dalam keempat aspek sebelumnya yakni dengan 

berhaji. Lima pilar tersebut akan benar-benar efektif dalam melahirkan sosok 
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yang memiliki sikap religiusitas apabila kelima pilar tersebut dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk mengukur suatu tingkatan 

religiusitas seseorang masih menjadi misteri Ilahi artinya hal tersebut hanyalah 

Tuhan yang tahu, manusia hanya dapat mengukur dari beberapa dimensi yang 

terlihat saja, dalam hal ini bukan hanya dari satu atau dua dimensi saja tetapi 

dari segala dimensi.  

Seperti yang telah dikemukakan oleh Djamaludin Ancok (2001) 

mengenai dimensi-dimensi religiusitas, yakni; 

2.1.2.1 Dimensi Keyakinan 

Merupakan dimensi ideologis yang memberikan gambaran sejauh 

mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatis dari agamanya.Dalam 

keberislaman, dimensi keyakinan menyangkut keyakinan keimanan 

kepada Allah, para Malaikat, Rasul, Kitab-kitab Allah, surga dan neraka, 

serta qada dan qadar.  

2.1.2.2  Dimensi Praktek Agama 

Merupakan dimensi ritual, yakni sejauh mana seseorang 

menjalankan kewajiban-kewajiban ritual agamanya, misalnya salat, 

puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur’an, Do’a, Zikir dan lain sebagainya 

2.1.2.3 Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi 

Menunjukkan pada seberapa tingkatan seseorang berperilaku 

dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu 

berelasi dengan dunianya, terutama dengan manusia lain. Dimensi ini 

meliputi perilaku suka menolong, bekerja sama, berderma, menegakkan 
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keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, tidak mencuri, 

mematuhi norma-norma Islam. 

2.1.2.4 Dimensi Pengetahuan 

Menunjukkan pada seberapa tingkat pengetahuan seseorang 

terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran 

pokok dari agamanya, sebagaimana termuat dalam Kitab sucinya.Dalam 

Islam dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang isi Al-Qur’an, 

pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, hukum-hukum 

Islam, sejarah Islam, dan sebagainya. 

2.1.2.5 Dimensi Penghayatan  

Menunjukkan pada seberapa jauh tingkat seseorang dalam 

merasakan dan mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman-

pengalaman religius.Dimensi ini terwujud dalam perasaan dekat atau 

akrab dengan Tuhan, perasaan tentram bahagia, perasaan tawakal, 

perasaan khusuk ketika beribadah, dan sebagainya. 

Dari kelima pendapat diatas mengenai dimensi-dimensi dalam 

religiusitas ternyata memiliki kesamaan pendapat yang dikemukakan oleh 

Nasroni dan Mucharam, mengenai pengukuran sikap religius seseorang 

ditinjau dari beberapa aspek, yakni; 

Aspek iman menyangkut keyakinan dan hubungan manusia terhadap 

Tuhan, Malaikat dan para Nabi.Aspek Islam menyangkut frekuensi, intensitas 

pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya salat, zakat, haji dan 
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puasa.Aspek amal menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, 

misalnya saling tolong menolong, membela yang lemah,bekerja dan 

sebagainya.Aspek ihsan menyangkut pengalaman dan perasaan tentang 

kehadiran Tuhan, takut melanggarapa yang dilarang dalam agama. Aspek ilmu 

menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran agama. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ada banyak aspek dan 

dimensi dalam melihat religiusitas dalam diri seseorang, kita tidak hanya dapat 

melihat dari satu arah atau dari satu sisi saja akan tetapi dari banyak arah dan 

banyak sisi untuk mengetahui religiusitas seseorang, walaupun kita tidak dapat 

mengukurnya namun kita dapat melihat sikap religiusitas seseorang dari uraian 

diatas. 

2.1.3 Faktor-Faktor Religiusitas 

Religius seseorang tidakhanya ditampakan dengan sikap yang tampak, 

namun juga sikap yang tidak tampak yang terjadi dalam hati seseorang.Oleh 

sebab itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi religiusitas 

seseorang.Pengaruh tersebut baik yang bersumber dari dalam diri seseorang 

maupun yang bersumber faktor luar. 

Jalaluddin (2001) telahmenjabarkan mengenai beberapa faktor-faktor 

religiusitas, sebagai berikut ; 
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2.1.3.1 Faktor Internal 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi religius seseorang 

adalah karena adanya faktor internal yang mana sangat berpengaruh 

terhadap kereligiusan seseorang antara lain sebagai berikut ; 

a. Faktor Hereditas  

 Jiwa keberagamaan memang bukan secara langsung sebagai 

faktor bawaan yang diwariskan secara turun temurun, melainkan 

terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya.Namun salah satu 

faktor ini juga sangat berpengaruh terhadap religiusitas 

seseorang.Selain itu Rasulullah juga menganjurkan untuk memilih 

pasangan hidup yang baik dalam membina rumah tangga, sebab hal 

itu berpengaruh terhadap keturunan. 

b. Tingkat Usia 

Mengenai faktor usia pada religiusitas Thaules (2000) 

berpendapat bahwa, meskipun tingkat usia bukan satu-satunya faktor 

penentu dalam kesadaran beragama seseorang, yang jelas kenyataan 

ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pemahaman dan pengalaman 

agama pada tingkat usia yang berbeda. Yang dikarenakan faktor usia 

akan mempengaruhi seseorang dari segi pemikiran dalam bertindak 

dan pemahaman tentang pengalaman hidup dalam beragama. 

c. Kepribadian  

Sebagai bentuk identitas diri (jati diri) seseorang yang sedikit 

banyaknya menampilkan ciri-ciri pembeda dari satu individu terhadap 
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individu lain karena setiap individu memiliki perbedaan dalam 

kepribadian. Perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap aspek-

aspek kejiwaan seseorang termasuk kesadaran dalam beragama. 

d. Kondisi Kejiwaan 

Tentu saja kondisi kejiwaan seseorang sangat berpengaruh 

juga terhadap kondisi kejiwaan seseorang yang mana seseorang 

tersebut tidak dipengaruhi oleh halusinasi. 

2.1.3.2 Faktor Eksternal  

Jalaluddin (2001) juga memaparkan faktor kedua dari religiusitas 

adalah faktor eksternal, yang juga dapat berpengaruh terhadap religiusitas 

seseorang yang mana dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang 

tersebut hidup.umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu; 

a. Lingkungan Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama kali yang 

dikenal oleh seseorang individu.Dengan demikian, kehidupan 

keluarga merupakan fase sosial awal bagi seorang individu untuk 

membentuk jiwa keberagamaan pada setiap individu. 

b. Lingkungan Institusional 

Melalui kurikulum yang berisi materi pengajaran, sikap dan 

keteladanan guru sebagai pendidik serta pergaulan terhadap teman 

disekolah juga menjadi salah satu faktor pengaruh dalam religiusitas 

seseorang. 
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c. Lingkungan Masyarakat 

Ramayulis (2002) juga berpendapat, dalam lingkungan 
bermasyarakat juga dapat mempengaruhi religiusitas seseorang 
karena adanya normadan tata nilai yang ada dalam masyarakat 
terkadang berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan 
seseorang baik itu negative ataupun positif. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa religiusitas atau keberagamaan seseorang 

ditentukan oleh banyak faktor, tidak hanya keluarga yang mempengaruhi 

keberagamaan seseorang yang sejak kecil mengenalkan atau tidak 

mengenalkan tentang agama, namun juga banyak faktor yang ada diluar sana 

yang mampu mempengaruhi keberagamaan seseorang seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan diri seseorang itu sendiri.  

2.2  Etos Kerja 

2.2.1 Pengertian Etos Kerja 

Tasmara (2002) menyatakan bahwa, etos kerja terdiri dari dua kata 

yaitu etos dan kerja.Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yang memberikan 

arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu.Sikap ini 

tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan 

masyarakat.Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan pengaruh budaya, serta 

sistem nilai yang diyakini sesorang. 

 
“Secara terminology kata etos diartikan sebagai suatu aturan umum, 
cara hidup, tatanan perilaku atau sebagai jalan hidup dan seperangkat 
aturan tingkah laku yang berupaya untuk mencapai kualitas yang 
sesempurna mungkin”(Clifford.2000, h.50). 

 

Jadi etos kerja merupakan gabungan antara kata etos dan kerja, yang 

mana disaat kita bekerja alangkah baiknya dibarengi dengan sikap etos yang 
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bisa menghasilkan kerja yang lebih baik.Karena sikap etos kerja merupakan 

suatu keyakinan seseorang yang terbentuk oleh berbagai kebiasaan yang 

dipengaruhi oleh beberapa hal dan suatu sistem yang telah diyakini oleh 

seseorang. 

Clifford (2000) juga menjelaskan yakni, kata etos ini juga dikenal pula 
dengan kata etika, etika yang mendekati dengan pengertian akhlak atau 
nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk (moral), sehinga dalam 
etos tersebut terkadang gairah atau semangat yang amat kuat untuk 
mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan berupaya 
untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. 

 
Etos juga bisa disebut aturan atau yang mendasar pada cara hidup baik 

individualisme yang terjadi disekitar lingkungan. Karakter juga menjadi 

maksud dari etos karena setiap orang mempunyai karakter yang berbeda-beda 

dari segi sikap, watak, maupun dari segi sosialnya. 

 Sedangkan arti dari kata“ Kerja” dalam kamus besarbahasa Indonesia 
(KBBI)menurut Suharso & Ningsih (2009), “Kerja artinya adalah 
kegiatan melakukan sesuatu dan kerja merupakan suatu usaha yang 
dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain”(h.242). 

 
Bekerja juga merupakan eksistensi dari diri manusia. Dengan bekerja 

manusia dapat mengembangkan diri bahkan merealisasikan dirinya, karena 

dalam bekerja maka bakat-bakat akan berkembang dan semua potensi dalam 

diri seseorang bisa diasah.Makna kerja juga dapat diartikan sebagai suatu 

upaya untuk memenuhi kebutuhannya, baik didunia maupun akhirat.Bekerja 

bukan hanya untuk memperoleh keberhasilan, namun bekerja yang lebih hakiki 

merupakan perintah Tuhan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi 

sesamanya. 

Apabila etos dihubungkan dengan kerja, maka maknanya menjadi lebih 

khas.Etos kerja adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata dengan arti 
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yang menyatu.Dua makna khas itu adalah semangat kerja, dan keyakinan 

seseorang atau pada suatu kelompok. Etos kerja juga merupakan suatu pikiran 

terhadap kerja yang didasari oleh kemauan dan kepribadian yang memandang 

bahwa ada hal yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan yang 

optimal sehinga hubungan individu satu dengan yang lain bisa semakin lebih 

baik. 

Hal utama yang mendasari suatu pekerjaan itu adalah takwa, maka 

takwa juga menjadi pedoman disetiap nilai dari kerja tersebut.Paradigma suatu 

konsep kerja diyakini seseorang melalui perilaku kerja diwujudkan untuk 

menjadikan individu tersebut berperilaku baik dan benar, nilai budaya terhadap 

seseorang muncul apabila kemauan dan kesadaran didalam diri sendiri yang 

untuk bekerja lebih baik lagi. 

Etos kerja juga selalu berpandangan bahwa kualitas kerja esok hari 

harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya karena dalam kerja kita tahu bahwa 

kerja merupakan hal yang paling pokok dalam memenuhi kebutuhan masing-

masing individu.Etos kerja juga berkaitan dengan individu untuk bersikap 

cerdas dan bersunguh-sunguh dan mampu bersosialisasi terhadap orang 

disekitar kita didalam kerja. 

Menurut Sinomo (2008)”Etos kerja profesional merupakan seperangkat 
perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran kental, keyakinan 
yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja 
integral” (h.26).  

 
Etos kerja pada mulanya dari paradigma, tetapi kemudian dianggap 

sebagai sebuah keyakinan.Sebagai paradigma, nilai-nilai kerja tertentu diterima 

sebagai nilai yang baik dan benar oleh seseorang atau kelompok.Artinya, 
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seseorang dapat diterima atau dihargai dikelompoknya apabila menunjukkan 

perilaku sesuai norma yang disepakati bersama. 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja 

Etos kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor,diantaranyayang telah 

dipaparkan oleh Anoraga (2009) sebagai berikut; 

2.2.2.1 Agama 

 Weber (2006) juga berpendapat bahwa, Pada dasarnya agama 

merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan 

pola hidup para penganutnya. Cara berpikir, bersikap dan bertindak 

seseorang tentu 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. 

2.2.2.2 Umur dan Usia Pekerjaan 

Menurut pendapat Sinomo (2008) Terkadang umur juga dapat 

mempengaruhi etos kerja seseorang, pasalnya pekerja yang berumur di 

bawah 30 tahun memiliki etos kerja lebih tinggi dari pada pekerja yang 

berusia diatas 30 tahun. Sama halnya dengan usia pekerjaanya, pekerja 

yang sudah bekerja selama 1-2 tahun memiliki etos kerja yang lebih tinggi 

dari pada yang bekerja dibawah 1 tahun. Semakin lama individu bekerja, 

semakin tinggilah kemungkinan individu untuk memperoleh kesempatan 

untuk mengembangkan kapasitasnya dalam bekerja. 
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2.2.2.3 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 kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai 
budaya masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki 
sistem nilai budaya maju akan memiliki etos kerja yang tinggi dan 
sebaliknya, masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang 
konservatif akan memiliki etos kerja yang rendah, bahkan sama 
sekali tidak memiliki etos kerja” ( Kotter& Heskeff.1997, h.5). 

2.2.2.4 Sosial Politik 

Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada 

atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja 

keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Etos kerja 

harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab 

kepada masa depan bangsa dan negara. Dorongan untuk mengatasi 

kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan hanya mungkin timbul jika 

masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang terpacu 

kemasa depan yang lebih baik. 

2.2.2.5 Kondisi Lingkungan dan Geografis 

Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi 

geografis.Lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia 

yang ada didalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan 

mengambil manfaat, bahkan dapat mengundang pendatang untuk dapat 

mencari penghidupan dilingkungan tersebut. 
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2.2.2.6 Pendidikan 

Nawawi (2006) etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat 

seseorang mempunyai etos kerja keras. Meningkatnya kualitas penduduk 

dapat tercapai apabila ada pendidikan yang merata dan bermutu disertai 

dengan peningkatan dan perluasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan 

sehingga semakin meningkat pula aktivitas dan produktivitas masyarakat 

sebagai pelaku ekonomi. 

2.2.2.7 Motivasi Intrinsik Individu 

Gibson, Donelly dan Ivencevich (1997) individu yang akan 

memiliki etos kerja yang tinggi adalah individu yang bermotivasi tinggi. 

Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-

nilai yang diyakini seseorang.Keyakinan inilah yang menjadi suatu 

motivasi kerja.Maka etos kerja juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang 

yang bukan bersumber dari luar diri, tetapi yang tertanam dalam diri 

sendiri, yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. 

2.2.3 Ciri Etos Kerja Islam 

Pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk selalu bekerja, meskipun 

hasil pekerjaanya belum dimanfaatkan olehnya, maupun kepada orang-orang 

yang ada disekelilingnya, dan setiap pribadi Muslim diharapkan mampu dan 

memiliki etos kerja yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Al-Hadist, 

agar menjadi pribadi yang profesional, handal dan produktif dalam melakukan 

setiap aktivitas maupun dalam bekerja.  
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Berikut merupakan ciri-ciri etos kerja Islam yang telah dipaparkan oleh 

Tasmara (2002) sebagai berikut: 

2.2.3.1 Menghargai Waktu 

Hafidhuddin dan Tanjung (2012) mengungkapkan bahwasanya 
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 dianugrahi Allah 

secara gratis dan merata kepada setiap orang tanpa terkecuali, tergantung 

kepada masing-masing manusia bagaimana dia memanfaatkan depositnya 

tersebut. 

Sebagaimana Allah Swt memerintahkan kita untuk memanfaatkan 

waktu untuk sebaik-baiknya tidak menyia-nyiakanya, dan mengerjakan 

Sesuatu dengan bersungguh-sungguh.Allah Swt Berfirman dalam Q.S AL-

Insyirah. 

# sŒ Î* sù|M øît� sùó= |ÁΡ $$sù∩∠∪  

Terjemahanya; 
 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Q.S 94:7). 

 
2.2.3.2 Ikhlas 

Tebba (2003) mengungkapkan, salah satu kompetensi moral yang 

dimiliki seseorang yang berbudaya kerja Islami itu adalah nilai keikhlasan, 

sikap ikhlas membuat orang bertanggung jawab  terhadap pekerjaanya dan 
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tempat dia bekerja, sikap ikhlas itu sangat penting dalam pekerjaan dan 

etos kerja. 

2.2.3.3 Disiplin  

Aryanto (2003) memaparkan bahwa sikap berdisiplin yaitu 

kemampuan untuk mengendalikan diri atau sikap yang positif agar dapat 

mengendalikan kerja dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi 

yang sangat menekan. 

2.2.3.4 Memiliki Kejujuran 

Suseno (2009) mengungkapkan, dengan adanya sikap kejujuran, 

seseorang akan memahamibahwa setiap pekerjaan adalah amanah dan 

bagian dari ibadah. Karena didalam jiwa seseorang yang jujur itu terdapat 

komponen nilai rohani yang memantulkan berbagai sikap yang berpihak 

kepada kebenaran dan sikap moral yang terpuji. 

2.2.3.5 Bertanggung Jawab 

Tasmara (2002) berpendapat bahwa, bertanggung jawab terhadap 

amanah yang diberikan merupakan ciri bagi Muslim yang 

bertakwa.amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk 

kewajiban atau utang yang harus kita bayar dengan cara melunasinya 

sehinga kita merasa aman atau terbebas dari segala tuntutan. 
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2.3 Perempuan Petani 

Perempuan petani berasal dari dua suku kata yaitu perempuan dan 

petani.Perempuan atau wanita adalah jenis sebagai lawan dari laki-

laki.Menurut Muhaimin (2000) dalam kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI)“Wanita merupakan seorang perempuan yang sudah menginjak masa 

dewasa”(h.1268). 

Apabila seorang perempuan telah menikah maka ia berkewajiban untuk 

mengurus suami anak-anaknya dan juga mengatur dan mengerjakan pekerjaan 

rumah tangga. Sedangkan petani adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk 

didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan 

untuk kepentingan manusia. 

Jadi, perempuan petani yang dimaksud penulis adalah seorang 

perempuan yang telah berkeluarga dan beraktivitas sebagai ibu rumah tangga 

yang juga bekerja sebagai petani atau dalam artian bekerja menjadi buruh tani 

yakni kerja buruh sebagai penaman padi, sulam padi (membersihkan rumput 

yang tumbuh diantara padi), memotong padi (saat panen) dan lain 

sebagainya.Yang mana mereka lakukan demi untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari.Walaupun perempuan petani tersebut bekerja mencari 

nafkah sebagai buruh tani tetap dituntut untuk melakukan berbagai tugas yaitu 

tidak lupa kewajibanya sebagai seorang ibu dan menjadi seorang istri untuk 

mengatur kehidupan dalam rumah tangga. 

Soetrisno (2001) mengatakan bahwa “Wanita dituntut untuk memiliki 
suatu sikap mandiri, disamping suatu kebebasan untuk mengembangkan 
dirinya sesuai bakat yang dimilikinya, disatu sisi wanita dituntut untuk 
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berperan semua aktor, tetapi disisi lain muncul pula tuntutan lain agar 
perempuan tidak melupakan kodrat mereka sebagai wanita(h.61). 

Karena sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk mengurus anak-

anak dan suaminya dan juga mengurus pekerjaan rumah tangganya, walaupun 

sang istri adalah wanita karir ataupun bukan terlepas dari itu semua wanita 

tidak boleh seorang wanita melupakan kodrat dan tanggung jawabnya sebagai 

seorang istri mengurus suami dan anak-anaknya. 

2.4 Penelitian Relevan 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa penelitian dengan 

penelitian yang telah dilakukan dengan peneliti terdahulu,diantaranya yakni, 

penelitian milik Taufiq Setiaji (NIM.1102010) program studi Syari’ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dengan judul “Peran Ganda Istri Dalam 

Rumah Tangga ( Studi Kasus di Desa kota Bangun,Kecamatan Ranomeeto, 

Kabupaten Konawe Selatan)”.Skripsi ini membahas mengenai adanya peran 

ganda seorang istri yang mana seorang istri yang berperan sebagai ibu rumah 

tangga dan juga bekerja.adapun jenis pekerjaanya yakni sebagai buruh 

pencetak batu merah, Pedagang, karyawan swasta dan PNS. Faktor yang 

melatar belakangi mereka bekerja yakni karena adanya desakan ekonomi, istri 

yang suaminya meninggal, istri yang suaminya tua, dan istri yang suaminya 

sakit.Dalam hukum Islam tidak terdapat larangan serang istri bekerja untuk 

membantu suaminya namun ada yang bertentangan dalam hal ini mereka lebih 

mementingkan harta ketimbang memelihara agama dan memelihara jiwa. 

Perbedaan penelitian Taufiq Setiaji dan penelitian ini adalah pada 

responden, tempat penelitian, dan fokus penelitian.Penelitian Taufiq Setiaji 
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menggunakan responden ibu rumah tangga yang berperan sebagai ibu rumah 

tangga dan juga bekerja, studi kasus di Desa Kota Bangun,Kecamatan 

Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.Sementara, dengan fokus penelitian 

pada faktor yang melatar belakangi mereka bekerja dan mengaitkanya dalam 

pandangan hukum Islam.Sementara penelitian ini menggunakan responden ibu 

rumah tangga yang bekerja sebagai perempuan petani di Desa Olo’Onua 

KecamatanTongauna Utara, KabupatenKonawe, dengan fokus penelitian pada 

religiusitas dan etos kerja perempuan petani di desa tersebut. 

Juprin, dengan judul “Etos Kerja dan Religiusitas Sopir Angkutan 

(Studi di Kabupaten Bulukumba). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

keberagaman dalam hal salat lima waktu mayoritas sopir tetap melaksanakan 

dan ada juga yang tidak melakukanya, dan keberagamaan dalam hal interaksi 

sesama sopir saling membantu dan tolong menolong. Pengaruh keberagaman 

terhadap etos kerja sopir dapat memberikan pengaruh, sopir tetap berpegang 

teguh kepada kejujuran, menghargai waktu, dan dapat memperbaiki pendidikan 

anak mereka. 

Perbedaan penelitian Juprin dan penelitian ini adalah pada responden 

dan tempat penelitian.Penelitian Juprin menggunakan responden sopir 

angkutan umum yang ada di Kabupaten Bulukumba.Sedangkan penelitian ini, 

menggunakan responden ibu rumah tangga yang bekerja sebagai perempuan 

petani di Desa Olo’Onua Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, dengan 

fokus penelitian pada religiusitas dan etos kerja perempuan petani tersebut. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat banyak kesamaandan 

perbedaan dalam materi penelitian ini, namun peneliti ingin menggabungkan 

keduanya antara penelitian terdahulu di atas. Yakni mengenai peran ganda istri, 

religiusitas dan etos kerja, serta memilih perempuan petani sebagi objek 

penelitian karena hasil observasi awal yang menunjukkan bahwasanya 

perempuan petani di Desa Olo’Onua juga memiliki dua peran ganda, selain 

mengurus keperluan rumah tangga mereka juga bekerja sebagai buruh tani. 

Walaupun begitu peneliti melihat sebagian dari mereka juga aktif dalam 

aktivitas di masjid seperi salat berjamaah di masjid dan juga aktif dalam 

kegiatan keagamaan yang diadakan di desa.Itulah mengapa peneliti ingin 

melihat apakah sikap religius mereka memiliki pengaruh dalam kerja mereka 

yang menimbulkan mereka memiliki sikap etos kerja yang tinggi atau kerja 

yang mempengaruhi religiusitas yang mana membuat mereka lebih 

mendahulukan kerja dibandingkan ibadah. 

 

 

 

 

 

 

 


