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ABSTRAK 

Penelitian ini berlatar belakang atas dasar masalah yang sering dihadapi 

hampir di seluruh instansi pemerintahan yaitu tentang kurangnya penerapan etos 

kerja Islami yang berdampak pada kinerja pegawai yang kurang optimal seperti, 

ketidakdisiplinan para pegawai, pelaksanaan tugas yang tidak sesuai standar dan 

tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Melihat fenomena tersebut 

peneliti tertarik untuk untuk meneliti tentang hubungan antara etos kerja dengan 

kinerja pegawai menurut perspektif ekonomi Islam.  

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

penerapan etos kerja Islami pada aparat pemerintahan Kecamatan Adiluwih? (2) 

bagaimana kinerja pegawai di Kecamatan Adiluwih? dan (3) apakah terdapat 

hubungan antara etos kerja dengan kinerja pegawai menurut perpektif ekonomi 

Islam di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etos kerja 

Islami di kecamatan Adiluwih, untuk mengetahui kinerja pegawai di Kecamatan 

Adiluwih, dan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara etos kerja dengan 

kinerja pegawai menurut perpektif ekonomi Islam di Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan 

pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah diketahui bahwa 

jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai honorer yang beragama Islam 

pada bulan Juni 2016 sebanyak 20 orang. Pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai 

berikut: (I) terlihat bahwa Al-Salah atau baik dan bermanfaat yang berkenaan 

dengan kesadaran bekerja dengan baik masih kurang optimal. Al-Itqan atau 

kemantapan, Al-Ihsan atau melakukan yang terbaik, dan Al-Mujahadah atau kerja 

keras  yang berkenaan dengan dasar-dasar etos kerja Islami dalam bekerja masih 

kurang baik. Tanafus dan ta’awun atau berkompetisi serta tolong-menolong yang 

berkenaan dengan kerjasama antar pegawai masih kurang baik. Mencermati nilai 

waktu yang berkenaan dengan manajemen waktu sebagai pegawai kurang di baik. 

(II) kinerja di Kecamatan Adiluwih secara keseluruhan masih kurang optimal. 

Karena masih banyak pegawai yang kurang teliti dengan hasil pekerjaanya, masih 

banyak pegawai yang sudah merasa puas dengan pekerjaan dan ilmu yang sudah 

mereka miliki, oleh karena itu pegawai enggan melakukan perubahan berkala 

untuk lebih baik lagi, dan masih banyak pegawai yang bermalas-malasan untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan karena kurangnya fasilitas di dalam kantor, 

mengingat bahwa fasilitas adalah faktor penunjang dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan. (III) terdapat hubungan yang signifikan antara etos kerja Islami dengan 

kinerja pegawai. Karena tingkat sigifikansi yang diperoleh lebih kecil dari standar 

yang digunakan yaitu 0,000 dari 0,05. Dari hasil uji koefisien korelasi sederhana, 

Ternyata t hitung = 7,263 > = 2,100, t tabel, maka Ho ditolak. Dengan nilai  

signifikansi sebesar sig = 0,00 < α = 0,05 sehingga keputusan Ho ditolak, yaitu 

terdapat hubungan yang signifikan antara etos kerja Islami dengan kinerja 

pegawai. Dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,802, dinyatakan hubungan antara 
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etos kerja Islami dengan kinerja pegawai sangat kuat. Dengan hubungan 

kontribusi atau sumbangan yang diberikan etos kerja Islami terhadap kinerja 

pegawai sebesar 64,3% dan 35,7% di tentukan oleh variabel lain yang tidak 

disebutkan dalam penelitian ini. 
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