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ABSTRAK 

Soft skill merupakan kemampuan karakteristik yang dimiliki individu dalam 

merespon lingkungannya. soft skill sebagai kualitas yang dibutuhkan pekerja yang 

tidak terkait dengan pengetahuan teknis misalnya kemampuan untuk berinteraksi 

dengan orang lain dan kemampuan beradaptasi. Karyawan  sebagai calon tenaga kerja 

harus memiliki rasa kepercayaan diri (self confidence). Karena walaupun kariyawan 

sudah  memiliki tingkat hard skill dan soft skill yang baik tetapi tidak memiliki rasa 

percaya diri, maka calon kariyawan tidak akan mampu memasuki dunia kerja. Ketiga 
aspek tersebut dibutuhkan oleh kariyawan  sebagai calon pekerja dalam 

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Begitupun jika kariyawan  

memiliki soft skill dan rasa percaya diri yang baik tetapi tidak memiliki tingkat hard 

skill yang baik apakah soft skill tetap berpengaruh secara signifikan di dalam PT. 

WKS 

Rumusan masalah pada penelitian ini Apakah  soft skil  berpengaruh  positif 

signifikan  terhadap  kepercayaan diri mermilih bidang kerja ? Bagaimana penerapan 

soft skill terhadap kepercayaan diri mermilih bidang kerja dalam perspektif ekonomi 
islam? Dengan tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh  soft skil  terhadap 

kepercayaan diri mermilih bidang kerja. Untuk mengetahui penerapan soft skill 

terhadap kepercayaan diri mermilih bidang kerja dalam ekonomi islam. Dalam 

penelitia 
n ini metode yang digunakan yaitu  kuantitatif  dan  yang menjadi  acuan 

dalam penerapan metode tersebut adalah sebagai berikut: Variabel bebas : soft skil 

(X), Variabel terikat :  kepercayaan diri (Y). penelitian ini menggunakan anggota 

penelitian adalah jumlah Kariyawan PT.WKS dengan jumlah kariyawan sebanyak 
1.107 kariyawan PT.WKS yang dijadikan populasi dalam penelitian ini. penentuan 

sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan slovin. 

Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 92 responden. Penelitian ini 

menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan pengolahan data 
menggunakan SPSS Statistics. 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara terkait Pengaruh Soft Skill 

Terhadap kepercayaan diri memilih bidang kerja pada karyawan PT. Wirakarya Sakti. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis regresi sederhana dengan tingkat signifikan 
5% N=100 dan perolehan nilai Fhitung = 66,146. Sedangkan Ftabel = 3,091 dengan 

nilai signifikansi = 0,000< 0,05 jadi F hitung lebih besar dari Ftabel, maka dapat 

diartikan bahwa hipotesis nol (Ho) yaitu tidak ada Pengaruh Soft Skill Terhadap 

kepercayaan diri memilih bidang kerja pada karyawan PT. Wirakarya Sakti, dan 
hipotesis alternatif (Ha) yaitu terkait Pengaruh Soft Skill Terhadap kepercayaan diri 

memilih bidang kerja pada karyawan PT. Wirakarya Sakti. Dengan koefisien 

determinan sebesar 40,3%. maka berpengaruh positif, yang berarti jika semakin tinggi  

Soft Skill yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkatkepercayaan diri dalam 
memilih bidang kerja. Sedangkan 59,7% merupakan faktor yang mempengaruhi 

variabel Y (kepercayaan diri) dari faktor lain. Faktor lain ini dapat berupa Hard Skill 

dan relasi dan koneksi yang di dimiliki dikaryawan PT. Wirakarya Sakti.Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di PT Wirakarya Sakti , terkait pengaruh 
soft skill terhadap kepercayaan diri memilih bidang kerja dalam perspektif ekonomi 

Islam, sudah sesuai dengan prinsip ekonmi islam. Hal ini didukung dengan respon 

dari para responden yang menyatakan kesetujuannya terhadap pernyataan-pernyataan 

yang telah diberikan 
 

Kata kunci : soft skill dan kepercayaan diri 
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ABSTRACT 

Soft skills are characteristic abilities possessed by individuals in responding 

to their environment. Soft skills are qualities needed by workers that are not related to 
technical knowledge, for example the ability to interact with others and the ability to 

adapt. Employees as prospective workers must have a sense of self-confidence ( self- 

confidence). Because even though the employees already have a level hard skills and 

soft skills who are good but do not have self-confidence, then prospective employees 
will not be able to enter the world of work. These three aspects are needed by 

employees as prospective workers in preparing themselves to enter the world of work. 

Likewise if you have soft skills and good self-confidence but don't have a high level of 

hard skills well whether soft skill have a significant effect in PT.WKS 
The formulation of the problem in this research Is soft skills has a 

significant positive effect on self-confidence in choosing a field of work? How to apply 

soft skills on confidence in choosing a field of work in the perspective of Islamic 

economics? With research purposes. To find out the effect soft skills on confidence in 
choosing a field of work. To find out the application soft skills on confidence in 

choosing a field of work in Islamic economics. In this study, the method used is 

quantitative and the reference in the application of the method is as follows: 

Independent variables: soft skills (X), the dependent variable: self-confidence (Y). 
This study uses research members, namely the number of PT.WKS employees with a 

total of 1,107 PT.WKS employees who are used as the population in this study. The 

determination of the sample in this study was based on the calculations proposed by 

Slovin. The sample taken in this study were 92 respondents. This study uses Multiple 
Linear Regression Analysis with data processing using SPSS Statistics. 

There is a significant influence between the influence of soft skills on self-

confidence in choosing a field of work for employees of PT. Sakti Wirakarya. This is 

evidenced by the results of a simple regression analysis with a significant level of 5% 
N=100 and the acquisition of Fcount = 66,146. While Ftable = 3.091 with a 

significance value = 0.000 <0.05 so the calculated F is greater than Ftable, it can be 

interpreted that the null hypothesis (Ho) is no influence Soft Skills Against confidence 

in choosing the field of work on employees of PT. Wirakarya Sakti, and the alternative 
hypothesis (Ha) is related to the Effect of Soft Skills Against confidence in choosing 

the field of work on employees of PT.  Wirakarya Sakti. With a determinant coefficient 

of 40.3%. then it has a positive effect, which means that the higher the Soft Skills 

owned, the higher the level of confidence in choosing a field of work. While 59.7% is 
a factor that affects the Y variable (self-confidence) from other factors. These other 

factors can be Hard Skills and the relationships and connections owned by the 

employees of PT. Wirakarya Sakti. Based on the results of research that has been 

carried out by the author at PT Wirakarya Sakti, regarding the influence of soft skills 
on self-confidence in choosing a field of work in the perspective of Islamic economics, 

it is in accordance with Islamic economic principles. This is supported by responses 

from respondents who expressed their agreement with the statements that have been 

given. 
 

Keywords : soft skill and self-confidence 
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MOTTO 

         

Artinya “ dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti  

yang agung” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap 

judul penelitian ini, maka penulis akan memberi arti dari 

istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. 

Dengan harapan untuk memberikan gambaran yang jelas dari 

makna yang dimaksut dengan “ Pengaruh Soft Skill 

Terhadap Kepercayaan Diri Memilih Bidang Kerja 

Dalam Persepektif Ekonomi Islam” 

Istilah-istilah tersebut sebagai berikut : 

Penagruh : adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu 

(benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

Soft Skill : adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan 

dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan 

dalam mengatur dirinya sendiri (intrapersonal skills) untuk 

kerja secara maksimal.
2
 “Soft skills diartikan sebagai perilaku 

personal dan interpersonal yang mengembangkan dan 

memaksimalkan kinerja manusia”. „Soft skill adalah 

karakteristik yang mempengaruhi hubungan pribadi dan 

profesional seorang individu dan bekerja yang berkaitan 

dengan prospek karir”. Elfindri dkk menjelaskan bahwa “soft 

skills merupakan sebuah keterampilan dan kecakapan hidup 

yang harus dimiliki baik untuk sendiri, berkelompok, atau 

bermasyarakat, serta berhubungan dengan Sang Pencipta. Soft 

skills sangat diperlukan untuk kecakapan hidup seseorang”.  

Kepercayaan Diri : kepercayaan diri adalah kesadaran 

individu akan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya, 

meyakini adanya rasa percaya dalam dirinya, merasa puas 

terhadap dirinya baik yang bersifat batiniah maupun 

jasmaniah, dapat bertindak sesuai dengan kepastiannya serta 

mampu  

                                                             
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (1996), h. 747   
2 Tegar et al. 2014, pengaruh hard skill dan soft skill: jember  
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mengendalikannya dalam mencapai tujuan yang 

diharapkannya.
3
 

Memilih : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

arti kata memilih adalah menentukan (mengambil dan 

sebagainya) sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan 

(selera dan sebagainya).
4
 

Bidang Kerja : Bidang kerja adalah suatu pekerjaan yang 

ditekuni dan dilakukan oleh seorang pekerja. khususnya pada 

skil dan keahlian dari masing-masing orang
5
 

Perspektif Ekonomi Islam : adalah sudut pandang atau 

pandangan ilmu ekonomi yang berdasarkan pada al-quran dan 

hadist, para ulama khususnya ahlunnah wal jamaah yang 

bersepakat bahwa sumber hukum dalam islam adalah al-

quran, hadist, ijma, dan qiyas
6
. Jadi perspektif ekonomi islam 

adalah sudut pandang ilmu ekonomi yang berdasarkan al-

qur‟an dan hadist. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mempunyai 

beberapa alasan yang mendorong penulis untuk mengkaji 

masalah ini, antara lain : 

1. Secara objektif 

 Pihak penyedia lapangan kerja tentunya memiliki 

kriteria bagi para calon pekerja tersebut. Dalam menarik 

calon pekerja biasanya pihak penyedia lapangan kerja 

membutuhkan calon pekerja yang memiliki kemampuan 

sesuai dengan bidang pekerjaan para penyedia lapangan 

kerja. Dengan besarnya persaingan tersebut maka 

sebaiknya pekerja harus lebih membekali diri dengan 

                                                             
3 Ulfatus sa‟ada, hadi sunaryo, pardiman, 2016 “pengaruh hard sekill dan 

soft skill terhadap kecenderungan memilih bidang kerja melalui kepercayaan diri 

mahasiswa” e-jurnal riset manajemen. malang 
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (1996) 
5 Endang suhendang, “perencanaan manajemen sumber daya 

manusia”:195 
6 Lukman hakim, prinsip-prinsip ekonomi islam, (Surakarta : erlangga, 

2012), h.16 
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kemampuan-kemampuan mencakup soft skill. Dan juga 

kariyawan sebagai pekerja harus memiliki rasa percaya 

diri dalam pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. 

Sebagai kariyawan yang bekerja disebuah perusahaan 

harus memiliki kemampuan yang disebut soft skill. Hal 

ini dikarenakan di dalam dunia kerja lebih diperlukan 

kerja sama dalam tim, kepemimpinan, komitmen, 

fleksibel, komunikasi lisan, dan lainnya. Selain soft skill, 

kariyawan sebagai tenaga kerja harus memiliki rasa 

kepercayaan diri. Karena walaupun kariyawan memiliki 

tingkat soft skill yang baik tetapi tidak memiliki rasa 

percaya diri, maka kariyawan tidak akan mampu untuk 

menjalankan tugas nya dengan baik disebuah perusahaan. 

Ketiga aspek tersebut dibutuhkan oleh para calon 

kariyawan perusahaan sebagai  pekerja dalam 

mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. 

2. Alasan subjektif 

a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan 

(jurusan) yakni berhubungan dengan Manajemen 

Sumber daya manusia. 

b. Dalam penulisan ini, penulis didukung dengan  

Ketersediaan data atau informasi yang penulis 

butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data 

primer maupun data sekunder memiliki kemudahan 

akses dan letak objek penelitian yang mudah 

dijangkau penulis, sehingga diperkirakan dalam 

penyusunan skirpsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan bagi lulusan 

perguruan tinggi saat ini sangat kompetitif, karena semua 

instansi akan menerima karyawan yang berkompeten dan 

mumpuni. Optimisme merupakan keyakinan bahwa adanya 

kehidupan yang lebih baik dan keyakinan tersebut menjadi 

stimulus untuk bertindak agar mendapatkan hasil yang 

optimal. optimisme masa depan lebih dari sekedar berpikir 
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positif, bahwa optimisme diartikan sebagai kecendrungan 

untuk memandang segala sesuatu dan sisi kondisi baiknya, 

mengharapkan hasil yang paling memuaskan
7
. Dan 

kebanyakan  calon karyawan perusahaan merasa optimis 

dalam hal-hal yang mereka lakukan salah satunya dalam hal 

memilih bidang kerja yang sesuai dengan bidang mereka 

masing-masing. 

Didalam perjanjian kerja antara pekerja atau 

karyawan dengan pengusaha atau perusahaan mengatur 

tentang syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu kewajiban dari 

seorang pekerja atau karyawan kepada perusahaan adalah 

bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan, untuk mencapai hasil 

produksi yang diharapkan oleh perusahaan. 

Soft skill merupakan kemampuan karakteristik yang 

dimiliki individu dalam merespon lingkungannya. soft skill 

sebagai kualitas yang dibutuhkan pekerja yang tidak terkait 

dengan pengetahuan teknis misalnya kemampuan untuk 

berinteraksi dengan orang lain dan kemampuan beradaptasi. 

Soft skill merupakan kemampuan intrapersonal seperti 

kemampuan untuk memanajemen diri dan kemampuan 

interpersonal seperti bagaimana individu berinteraksi dengan 

orang lain”. Kemampuan soft skills memang sangatlah 

banyak. Variabel-variabel nya masih belum bisa 

teridentifikasikan dengan baik. Tapi bagi  calon karyawan 

yang akan bekerja maupun membuat lapangan pekerjaan 

harus memiliki dan perlu mengembangkan kemampuan soft 

skills. Soft skills menyangkut karakter seseorang yang dapat 

meningkatkan  interaksi individu, kinerja pekerjaan dan 

prospek karir, soft skill berhubungan dengan kemampuan 

seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan sesamanya 

baik didalam dan diluar tempat kerja. pastinya calon 

karyawan sudah memiliki kemampuan berkomunikasi yang 

                                                             
7 Fauzan,2020 “analisis soft skill dan hard skill serta pengaruhnya 

terhadap optimisme calon lulusan prodi manajemen unhas Bengkulu” issn 2621-

10992 vol 3 no 1 
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baik, kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain, 

kemampuan berorganisasi, kemampuan mengolah waktu, 

menyelesaikan  masalah dan berfikir kritis.
8
 sehingga tidak 

sedikit calon karyawan memilih bidang pekerjaan dengan 

keyakinan bahwa kemampuan mereka bisa mereka gunakan 

untuk memasuki dunia perkerjaan yang mereka inginkan. 

Karnanya tidak semua calon karyawan yang akan bekerja 

memiliki Hard skill, karna calon karyawan yang akan 

memasuki dunia kerja biasanya sudah terbiasa dengan 

kemampuan soft skill yang mereka pergunakan tiap harinya, 

seperti kemampuan berkominikasi bersama orang lain, 

kemampuan berorganisasi, mengolah waktu dengan baik, dan 

berfikir kritis. Sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri 

terhadap bidang kerja yang mereka inginkan sesuai 

kemampuan yang sudah mereka miliki, karyawan PT.WKS 

pastinya  sudah terbiasa dengan soft skill yang baik, jadi tidak 

sedikit dari mereka yang mempunyai kemampuan berinteraksi 

dengan karyawan atau teman sekantor dengan baik juga,  jadi 

bisa membuat mereka dengan mudah saling bertukar pikiran 

dan berinteraksi dengan baik. 

Pada saat ini banyak sekali perusahaan yang mencari 

karyawan yang sudah berpengalam dibidang nya dikarenakan 

mereka sudah terbiasa bekerja. sedangkan banyak calon 

karyawan yang belum pernah bekerja dan ingin memasuki 

dunia kerja dengan kemampuan dan rasa percaya diri yang 

mereka miliki tampa mempunyai pengalaman dunia kerja 

sehingga mereka hanya mempunyai kemampuan soft skill saja 

tampa ada kemampuan hard skill. Banyak karyawan PT. 

WKS yang mempunyai kemampuan yang mempuni sehingga 

banyak juga calon karyawan yang ingin menjadi salah satu 

karyawan di PT. WKS ini. Dan dengan kemampuan dan rasa 

percaya diri mereka optimis bahwa mereka bisa memasuki 

dunia kerja yang mereka inginkan. 

                                                             
8 M. Irfan Yunardi, Manajemen Soft Skill Dalam Meningkatkan Kemampuan 
Komunikasi Siswa Sekolah Menengah Atas Di Jorong Lantai Batu Nagari 

Baringinkabupaten Tanah Datar ( Batusungkar : Skripsi IAIN Batusungkar) h.02 
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PT.WKS merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang hutan tanaman industry untuk bahan baku industry 

pulp dan kertas. Perusahaan ini didirikan pertama kali pada 

tahun 1975. Perusahaan perlu merekrut karyawan yang 

berkompenten, mempunyai motivasi yang tinggi dan 

mempunyai wawasan yang luas supaya produktivitas 

perusahaan sesuai. Sesuai dengan salah satu misi perusahaan 

yaitu menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan berupa 

produk kayu melalui pemilihan teknologi pemanfaatan yang 

tepat dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia 

yang handal dan professional maka perusahaan membutuhkan 

karyawan yang mempunyai soft skill yang baik dan 

berkompeten di berbagai bidang. Perusahaan ini telah 

memperkerjakan banyak karyawan dengan berbagai 

keterampilan dan soft skill yang dipunya oleh karyawan. 

Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi salah satu 

karyawan PT. WKS yaitu dengan mempunyai kemampuan 

mengoprasikan software ArcGIS/QGIS, menguasai MS. 

Office dan diutamakan memiliki kemampuan dalam bahasa 

inggris, mampu bekerjasama dalam tim dengan motivasi kerja 

yang tinggi, pendidikan minimal S1 pertanian, kehutanan, 

tehnik sipil, dan ekonomi, IPK minimal 3.00 dan sehat secara 

jasmani dan rohani.  

Berdasarkan penelusuran dari ringksan public 

PT.WKS Tenaga kerja PT. WKS saat ini tersebar di seluruh 

distrik dan kantor pusat. Tenaga kerja tersebut menduduki 

posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 

perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT. WKS juga 

menyerap tenaga kerja harian dan borongan, baik yang berasal 

dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya. 

Berikut adalah data tenaga kerja PT.WKS 

 

 

 



 

 

7 

Tabel 1.1 

Data Tenaga Kerja PT.Wirakarya Sakti  

tenaga kerja 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jumlah total 1.149 1.227 1.144 1.136 1.107 

Laki-laki 1.075 1.151 1.071 1.061 1.030 

perempuan 74 76 73 75 77 

Asal - - - - - 

Jambi 998 - - 953 940 

Luar jambi 151 - - 183 167 

Sumber : ringkasan public pt.wks 

Karyawan PT. WKS juga dibebaskan untuk beserikat 

yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP), seperti SP 

Kahutindo, SP Seluruh Indonesia, dan SP Hukatan. Perjanjian 

perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang dikeluarkan oleh organisasi SP dan 

perusahaan. Adapun data tingkat pendidikan dari kariyawan 

PT.WKS sebagai berikut. 

 

Data 1.2 

Data Tingkat Pendidikan Kariyawan PT.WKS 

Tahun 

Tingkat 

pendidikan 

2016 2017 2018 2019 2020 

jumlah 

No education 6 6 5 5 5 

Sd 36 35 31 32 30 

Smp 49 48 45 42 40 

Sma 737 750 683 670 654 

Academy 63 68 60 58 61 

S1 253 313 314 319 310 

S2 5 7 6 10 7 

Sumber : ringkasan public pt.wks 

Islam memandang  kerja sebagai sebuah prinsip 

dalam ekonomi Islam untuk kemajuan dan transformasi di 

berbagai aspek kehidupan, baik individu, masyarakat maupun 

negara. Maka sebagai calon tenaga kerja harus memiliki 

kesiapan kerja yang matang agar memperoleh pekerjaan yang 
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di ridhoi-Nya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surah Al-

Mulk ayat 15 yang berbunyi : 

ُشىْا فًِ َيَُاِكبِهَا َوُكهُىْا ِيٍ  َض َذنُىٗلا فَٱيأ َزأ هَُى ٱنَِّري َجَعَم نَُكُى ٱۡلأ

ِه ٱنُُُّشىزُ  ٍأ قِِهۦۖ َوإِنَ شأ   ٥١ زِّ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah 

sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu 

(kembal isetelah) dibangkitkan”.9 

 Pada tafsir Ibnu Katsir Juz 29 “Ayat tersebut 

menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk 

mencari rizkinya dimuka bumi atau dengan cara mencari 

pekerjaan yang diridhoi-Nya. Islam tidak hanya dipandang 

sebagai agama saja tetapi juga mengajarkan seluruh sisi 

kehidupan manusia. termasuk dalam salah satu unsur 

kebutuhan manusia ialah jasad. Rasulullah mengajarkan 

bahwa kepada jasad harus diberikan hak-haknya, misalnya 

makanan untuk kesehatan, rumah untuk keselamatan, dan 

pakaian untuk menutupi aurat. Semua itu memerlukan 

pendapatan dan kekayaan dan oleh karena itu motivasi bekerja 

untuk mendapatkan penghasilan sangat dianjurkan. 

Allah menyuruh manusia untuk “berjalanlah kalian ke 

manapun yang kamu sukai di manapun serta lakukanlah 

perjalanan mengelilingi semua daerah penjuru bumi guna 

mencari mata pencaharian dan perniagaan.” Dan diakhir 

perintah tersebut, wa ilaihin nusyur, seakan Allah ingin 

menunjukkan kebesaran kuasa-Nya bahwa upaya manusia itu 

tidak akan menuai hasil apapun kecuali apabila Allah 

memudahkan jalan baginya. 

Imam Ahmad berkata dari Abdullah bin Hubairah, 

dari Aba Tamim al-Jaisyani mengatakan, sesungguhnya Umar 

bin Khattab berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah 

saw bersabda, “Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah 

dengan sebenar-benar tawakkal, niscaya Dia akan memberimu 

                                                             
9 Qur‟an surah Al-Mulk ayat 15 
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rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung; 

burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan 

pulang di petang hari dalam keadaan perut kenyang.” Imam 

Turmudzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah telah 

meriwayatkannya dari hadits Ibnu Hurairah, Imam Turmudzi 

mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. 

Melalui hadits di atas, Allah swt juga memerintahkan 

kita untuk mencari nafkah dan menjelajahi buminya disertai 

dengan rasa tawakkal kepada-Nya sebab Dia lah yang 

menundukkan, memperjalankan dan menjadi sebab adanya 

rezeki itu. 

 

Karyawan  sebagai calon tenaga kerja harus memiliki 

rasa kepercayaan diri (self confidence). Karena walaupun 

kariyawan sudah  memiliki tingkat hard skill dan soft skill 

yang baik tetapi tidak memiliki rasa percaya diri, maka calon 

kariyawan tidak akan mampu memasuki dunia kerja. Ketiga 

aspek tersebut dibutuhkan oleh kariyawan  sebagai calon 

pekerja dalam mempersiapkan diri dalam memasuki dunia 

kerja. Begitupun jika kariyawan  memiliki soft skill dan rasa 

percaya diri yang baik tetapi tidak memiliki tingkat hard skill 

yang baik apakah soft skill tetap berpengaruh secara 

signifikan. maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Soft Skill 

Terhadap Kepercayaan Diri Memilih Bidang Kerja 

Dalam Persepektif Manajemen Syariah” 

 

D. Rumusan masalah 

1. Apakah  soft skil  berpengaruh  positif signifikan  

terhadap  kepercayaan diri mermilih bidang kerja ? 

2. Bagaimana penerapan soft skill terhadap kepercayaan diri 

mermilih bidang kerja dalam perspektif ekonomi islam? 
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E. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh  soft skil  terhadap 

kepercayaan diri mermilih bidang kerja. 

2. Untuk mengetahui penerapan soft skill terhadap 

kepercayaan diri mermilih bidang kerja dalam ekonomi 

islam.   

 

F. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang 

baik bagi pembaca setelah terungkap nya  hasil dari penelitian 

ini. 

 

1. Manfaat secara teoritis 

Diharapkan dapat berguna bagi pembaca dan dapat 

menjadi bahan penilaian tentang kepercayaan diri dalam 

memilih suatu pekerjaan khusus nya pada manajemen 

syariah. 

2. Secara praktis 

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat 

mengetahui lebih baik lagi tentang kepercayaan diri untuk 

memilih suatu pekerjaan yang diinginkan, selain itu 

dengan adanya penelitian ini penulis bisa menyelesaikan 

pendidikan menuju sarjana. 

 

3. Bagi mahasiswa 

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat 

membantu dan bermanfaat bagi mahasiswa untuk 

mempertimbangkan dalam memilih sebuah pekerjaan 

yang diinginkan, dan dapat lebih menimbulkan 

kepercayaan diri mahasiswa dalam kemampuan masing-

masing. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori yang digunakan 

1. Sumber Daya Manusia 

a. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Manusia merupakan komponen penting dalam 

organisasi yang akan bergerak dan melakukan 

aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu 

organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang 

berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara 

optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan 

karir mereka dengan melihat apa sebenarnya 

kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM 

berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas 

karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi 

pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan 

organisasi akan diuntungkan. Sumber Daya Manusia 

dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang 

terlibat di dalam suatu organisasi dalam 

mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi 

tersebut.
10

 

Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, 

yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian 

SDM secara makro adalah semua manusia sebagai 

penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam 

batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia 

angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum 

memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian 

SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah 

manusia atau orang yang bekerja atau menjadi. 

anggota suatu organisasi yang disebut personil, 

pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-

lain. 

                                                             
10 Sayuti Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler, 

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), h. 3 
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Menurut Veithzal Rivai SDM adalah seorang 

yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan 

usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sumber 

daya manusia merupakan salah satu unsur masukan 

(input) yang bersama unsur lainnya seperti modal, 

bahan, mesin dan metode/teknologi diubah menjadi 

proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa 

barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan 

perusahaan
11

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

SDM adalah orang-orang yang terlibat dalam 

pelaksanaan organisasi di berbagai level, baik level 

pimpinan atau top manajer, midle manajer maupun 

staf atau karyawan termasuk di dalamnya investor 

atau pemodal. 

Adapun dasar dari filosofis ekonomi Islam 

menyatakan bahwa fungsi manusia baik dalam 

konteks individu maupun anggota masyarakat adalah 

sebagai khalifah Allah di muka bumi. Inilah kelebihan 

konsep pembangunan Islam dari konsep-konsep 

lainnya, dengan mendudukan peran manusia pada 

tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat 

bertanggung jawab. Manusia adalah wakil Allah di 

muka bumi untuk memakmurkan bumi dan 

bertanggung jawab kepada Allah tentang pengeolaan 

sumber daya yang diamanahkan kepadanya. Hakikat 

manusia menurut pandangan Islam, tidak bias 

dilepaskan dari hakikat di balik penciptaan manusia 

ke dunia. Islam telah menjelaskan secara perinci 

tentang tujuan diciptakannya manusia yang kemudian 

dikaitkan dengan peran manusia dalam kehidupan. 

Pada penciptaan manusia, Allah SWT telah 

menempatkan manusia sebagai fi al-ard, yakni 

menempatkan manusia sebagai makhluk paling 

                                                             
11 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2004), h. 6 
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sempurna di antara makhluk-Nya yang lain di muka 

bumi. Kedudukan mulia ini tidak lain dalam rangka 

mengemban misi agung yakni memakmurkan bumi 

dengan penuh amanah dan tanggung jawab di 

hadapan Allah SWT. Khalifah berarti wakil atau 

pengganti, pemimpin, pemakmur. Dalam konteks ini 

manusia adalah wakil Allah SWT yang memiliki 

kewajiban moral untuk melaksanakan segala 

kehendak Allah SWT di muka bumi ini agar bumi 

tetap dalam kondisi terpelihara dan makmur
12

. 

Sebagaimana firman Allah Al-Qur‟an Surat Al-

Baqarah ayat 30 : 

 

                 

                 

               

          

Artinya: “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada 

para malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

menyucikan Engkau? Tuhan berfirman, 

Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui 

 

                                                             
12 S Zaenab, “BAB II landasan teori A. Sumber daya manusia 1”, 2017 

http://repository.radenintan.ac.id 
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Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surat Faathir 

ayat 39 : 

              

                     

                  

    

 

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu khalifah-

khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, 

maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri.” 

 

Sumber daya manusia adalah “pegawai yang 

siap, dan mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-

tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa 

dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya 

terhadap organisasi. Sedangkan dimensi pokok 

manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya 

yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan 

kapabilitas hidupnya
13

 

 

b. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Organisasi merniliki berbagai macam sumber 

daya sebagai „input‟ untuk diubah menjadi „output‟ 

berupa produk barang atau jasa. Sumber daya tersebut 

meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang 

proses produksi, metode atau strategi yang 

digurunakan untuk beroperasi, manusia dan 

sebagainya. Diantara berbagai macam sumber daya 

                                                             
13 Ibid,hlm.20 
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tersebut, manusia atau sumber daya manusia (SDM) 

merupakan elemen yang paling penting. Untuk 

merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber 

daya manusia dibutuhkan suatu alat manajerial yang 

disebut manajemen sumber daya manusia (MSDM). 

MSDM dapat dipahami sebagai suatu proses dalam 

organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu 

kebijakan (policy). Fokus MSDM terletak pada upaya 

mengelola SDM di dalam dinamika interaksi antara 

organisasi-pekerja yang cukup memiliki kepentingan 

berbeda. Menurut Stoner MSDM meliputi 

penggunaan SDM secara produktif dalam mencapai 

tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja 

secara individual.
14

 

 

c. Fungsi-Fungsi MSDM 

Terdapat beberapa macam fungsi utama MSDM. 

 

1. perencanaan untuk kebutuhan SDM 

Fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya 

meliputi 2 kegiatan utama, yaitu: 

a. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga 

kerja organisasi baik dalam  jangka pendek 

maupun jangka panjang 

b. Analisis jabatan dalam organisasi untuk 

menentukan tugas, tujuan, keahlian, 

pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan 

Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam 

melaksanakan kegiatan MSDM secara efektif. 

 

2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi 

Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah 

selanjutnya adalah mengisi formasi yang tersedia. 

Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat dua 

kegiatan yang diperlukan, yaitu: 

                                                             
14 Priyono, manajemen sumber daya manusia (Surabaya:zifatama,2010), hal. 3 
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a. Penarikan (rekrutmen) calon atau pelamar 

pekerjaan 

b. Pemilihan (seleksi) para calon atau pelamar 

yang dinilai paling memenuhi syarat. 

Umumnya rekrutmen dan seleksi diadakan dengan 

memusatkan perhatian pada ketersediaan calon 

tenaga kerja baik yang ada di luar organisasi 

(eksternal) maupun dari dalam organisasi 

(internal). Uraian selengkapnya dapat dilihat pada 

Bab 4 tentang Rekrutmen dan Seleksi. 

 

3. Penilaian kinerja 

Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau 

pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. 

Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya 

bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas 

kinerja yang dicapainya. Sebaliknya organisasi 

juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif 

dimana pekerja tidak dapat mencapai standar 

kinerja yang ditetapkan.  Dalam penilaian kinerja 

ini dilakukan dua kegiatan utama, yaitu: 

a. Penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja 

b. Analisis dan pemberian motivasi perilaku 

pekerja 

Kegiatan penilaian kinerja ini dinilai sangat sulit 

baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini 

rawan dengan munculnya konflik.
15

 

 

4. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja 

Saat ini pusat perhatian MSDM mengarah pada 3 

kegiatan strategis, yaitu 

a. Menentukan, merancang dan 

mengimplementasikan program pelatihan dan 

pengembangan SDM guna meningkatkan 

kemampuan dan kinerja karyawan 

                                                             
15 Ibid,hlm.6 
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b. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja, 

khususnya melalui kualitas kehidupan kerja 

dan program-program perbaikan produktifitas 

c. Memperbaiki kondisi fisik kerja guna 

memaksimalkan kesehatan dan keselamatan 

pekerja 

Salah satu outcome yang dapat diperoleh dari 

ketiga kegiatan strategis tersebut adalah 

peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non-

fisik lingkungan kerja 

 

5. Pencapaian efektifitas hubungan kerja 

Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, 

organisasi kemudian mempekerjakannya, memberi 

gaji dan memberi kondisi yang akan membuatnya 

merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk itu 

organisasi juga harus membuat standar bagaimana 

hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. 

Dalam hal ini terdapat tiga kegiatan utama, yaitu: 

a. Mengakui dan menaruh rasa hormat (respek) 

terhadap hak-hak pekerja 

b. Melakukan tawar-menawar (bargaining) dan 

menetapkan prosedur bagaimana keluhan 

pekerja disampaikan 

c. Melakukan penelitian tentang kegiatan-

kegiatan MSDM 

Persoalan yang harus diatasi dalam ketiga kegiatan 

utama tersebut sifatnya sangat kritis. Jika 

organisasi tidak berhatihati dalam menangani 

setiap persoalan hak-hak pekerja maka yang 

muncul kemudian adalah aksi-aksi protes seperti 

banyak terjadi di banyak perusahaan di Indonesia 

 

2. Soft skill 

a. Pengertian soft skill 

Soft skill adalah seperangkat kemampuan yang 

mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan 
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orang lain. Soft skill memuat komunikasi efektif, 

berfikir kreatif dan kritis, membangun tim, serta 

kemampuan lainya yang terkait kapasitas kepribadian 

individu.
16

  

Menurut Purbayu B.Santoso soft skill atau 

keterampilan lunak merupakan tingkah laku personal 

dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan 

memaksimalkan kinerja manusia.
17

 

Hard skill mengacu kepada kemampuan teknis dan 

pengetahuan factual yang diperlukan untuk 

melakukan pekerjaan. Namun soft skill 

memungkinkan menggunakan kemampuan teknis 

lebih efektif. Dalam buku hard truth about soft skill, 

Peggy Klaus menjelaskan soft skill meliputi 

komunikasi personal, sosial, dan perilaku manajemen 

diri. Soft skill mencakup spektrum kemampuan dan 

sifat yang luas, seperti kesadaran diri, kelayakan 

dipercaya, kehati-hatian, adaptabilitas, berpikir kritis, 

sikap inisiatif, empati, kepercayaan diri, integritas, 

kendali diri, kesadaran berorganisasi, menyenangkan, 

pengaruh pengambilan resiko, pemecahan masalah, 

kepemimpinan, manajemen waktu, dll. Karna subtansi 

soft skill yang tidak banyak berbeda dari 

kopetensi/kecerdasan emosi. Penggunaan soft skill dan 

kopetensi atau kecerdasan emosi bisa dipertukarkan 

satu sama lain. 

Menurut Heni Soft skill dalam Islam yang 

diajarkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur‟an dan nabi 

SAW melalui Hadis dapat menciptakan sesuatu yang 

diluar dugaan dan diluar jangkauan manusia. 

Rasulullah SAW merupakan sosok yang dapat kita 

jadikan acuan dalam bertingkah laku terhadap diri 

beliau dalam berumah tangga, pada anakanak, untuk 

umat Islam dan sekalipun musuh waktu perang. 

                                                             
16 Haerunnisa pengaruh hard skill dan soft skill terhadap minat bekerja, 

2019 parepare 
17  Drs.Widarto, pengembangan soft skill, ( Yogyakarta : paramitra, 2011 ), h. 20 
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Rasulullah penuh kelembutan dan ketawadhuan saat 

berkomunikasi dengan orang yang bertanya, 

menyuruh lawan bicara mendekat, memandang lawan 

bicara, memanggil lawan bicara dengan namanya. 

Rasulullah dalam bersikap rendah hati, lemah lembut, 

jujur dan sebagainya. 

 

Firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an surah Al-

Ahzab ayat 21: 

 

ٌَ ٌَسأ  ًٍَ َكا َىةٌ َحَسَُٞت نِّ ِ أُسأ ٌَ نَُكىأ فًِ َزُسىِل ٱَّللَّ ُجىْا نَّقَدأ َكا

ا  َ َكثٍِسا ِٓخَس َوَذَكَس ٱَّللَّ َو ٱۡلأ ٍَىأ َ َوٱنأ   ١٥ٱَّللَّ

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah”. 

 

Pada tafsir  Ibnu Katsir Juz 22 “Ayat ini 

menyatakan bahwa kehidupan Rasulullah harus 

dijadikan teladan dan contoh untuk ditiru dan 

dipedomani. Sifat dan perilakunya penuh kelembutan 

dan ketawadhuan saat berkomunikasi dengan orang 

yang bertanya, menyuruh lawan bicara mendekat, 

memandang lawan bicara, memanggil lawan bicara 

dengan namanya. Rasulullah dalam bersikap rendah 

hati, lemah lembut, jujur dan sebagainya. Dalam hal 

ini sama halnya dengan memiliki soft skill maka kita 

mampu bersikap seperti yang dicontohkan oleh 

Rasulullah tersebut.”
18

 

 

b. Tujuan soft skill 

Tujuan dari soft skill adalah memberikan 

kesempatan kepada individu untuk mempelajari 

                                                             
18 Tafsir ibnu katsir juz 22. Cet.1 kampung sunah, juli 2017 
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perilaku baru dan meningkatkan hubungan antara 

pribadi dengan orang lain. Soft skill memiliki banyak 

manfaat, misalnya mengembangkan karir serta etika 

professional. Dari isi organisasional, soft skill 

memberikan terhadap kualitas manajemen secara 

total, efektifitas institusional dan energi inovasi. 

Esensi soft skill untuk membuka dan memanfaatkan 

kesempatan. 

Sukses didalam sebuah pekerjaan tidak hanya 

berhubungan kepada rasio dan logika individu tetapi 

juga kapasitas kemanusiaanya. Kemampuan yang 

dimiliki manusia dapat diibaratkan sebagai gunung es. 

Yang Nampak diluar permukaan air iyalah 

kemampuan hard skill, sedangkan kemampuan yang 

berada dibawah permukaan air dan memiliki porsi 

yang paling besar ialah kemampuan soft skill. 

Soft skill merupakan kemampuan yang tidak 

tampak dan seringkali berhubungan dengan emosi 

manusia. Dilihat dari kontraknya semakin bergerak 

kekanan menuju atribut tersebut semakin empirik dan 

sebaliknya semakin bergerak kekiri atribut tersebut 

semakin abstrak. Dilihat dari proses peningkatanya, 

semakin kekanan semakin berorientasi pada kagiatan 

yang tidak langsung. Intervensi yang dapat diberikan 

dalam meningkatkan soft skill adalah dengan pelatihan 

atau pembinaan yang intensif. Disisi lain nilai-nilai 

dan moral dapat ditingkatkan dengan kegiatan 

berfokus pada peningkatan kesadaran diri.
19

 

 

c. Pengaruh soft skill 

Keterampilan sangat mempengaruhi tingkat 

kesuksesan seseorang. Dengan ketrampilan yang ada 

seseorang dapat menciptakan lingkungan kehidupan 

yang lebih baik untuk dirinya maupun lingkungan dan 

sekitarnya. Soft skill merupakan keterampilan diluar 

                                                             
19 Ibid, hlm. 13 
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keterampilan teknis dan akademis, dan lebih 

interpersonal, keterampilan intra personal mencakup 

kesadaran diri (kepercayaan diri, penilaian diri, sifat 

dan preferensi, serta kesadarn emosi). Dan 

keterampilan diri (peningkatan diri, pengendalian diri, 

manajemen sumber daya, pro aktif). Sedangkan 

keterampilan inter personal mencakup kesadaran 

sosial (kesadaran politik, memanfaatkan keragaman, 

berorientasi pelayanan). Dan keterampilan sosial 

(kepemimpinan, pengaruh, komunikasi, koperatif, 

kerjasama tim, dan sinergi). 

Perlu diketahui bahwa soft skill bukanlah sesuatu yang 

stagnan. Keterampilan ini dapat diasah dan 

dituangkan seiring dengan bertambahnya pengalaman 

seseorang. Ada banyak cara yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkatkan soft skill, yang paling terkenal 

adalah learning by doing, mengikuti berbagai 

pelatihan dan seminar juga dapat meningkatkan soft 

skill. Namun diluar itu semua ada satu cara yang 

paling ampuh untuk meningkatkan soft skill yaitu 

dengan lebih baik sering berinteraksi dan beraktifitas 

dengan orang lain. 

 

d. Manfaat soft skill 

Soft skill adalah istilah sosiologis yang berkaitan 

dengan seseorang “EQ” (emotional intelligence 

quotient), kumpulan karakter kepribadian, 

komunikasi, bahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, 

dan optimisme yang menjadi cirri hubungan dengan 

orang lain. Berikut adalah beberapa manfaat soft skill. 

1. Sebagai atribut kualitas jasa 

2. Dapat bersifat mandiri 

3. Membangun karakter 

4. Membangun kepribadian yang berkualitas 

5. Menumbuhkan rasa percaya diri 

6. Dapat bersosialisasi dengan team 
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7. Menumbuhkan kepekaan wawasan pemikiran 

dan kepribadian kita 

8. Juga dapat membentuk jiwa yang kritis didalam 

diri kita 

  

e. Pentingnya soft skill 

Pada jaman sekarang ini banyak persaingan didunia 

kerja, biasanya perusahaan membutuhkan kariyawan yang 

cekatan dalam bekerja secara team dan bisa 

mengembangkan diri disebuah organisasi. Karena soft 

skill mempunyai arti penting dimana manusia memiliki 

kemampuan untuk beradaptasi, komunikasi, dapat 

mengambil keputusan, memecahkan masalah. 

Modal sukses dilapangan pekerjaan soft skill 

memegang 80% nya. Perlu diketahui bahwa soft skill akan 

berpengaruh terhadap kualitas mahasiswa. Dalam meraih 

kesuksesan sudah banyak orang yang bisa meraih apa 

yang dicita-citakanya hanya dengan mengandalkan 

keterampilan soft skill. 

Pumphrey dan slatter mengenai bahwa soft skill memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Bersifat generik, dalam arti digunakan dalam berbagai 

penyelesaian tugas yang berbeda 

2. Dapat ditransfer dan diterapkan dalam berbagai 

aktivitas pelaksanaan tugas, disebut juga sebagai 

keterampilan hidup (life skill) 

3. Merupakan ketrampilan atau atribut yang terdapat 

dalam aktifitas seperti pemecahan masalah, 

komunikasi, pemanfaatan teknologi, dan bekerja 

dalam kelompok 

4. Dapat dipromosikan sebagai keterampilan yang 

member dalam pembelajaran seumur hidup (life long 

reaning) 

5. Dapat dimiliki dan dapat digunakan oleh pengusaha 

dan organisasi pemerintah 
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6. Dapat ditransfer dalam berbagai konteks yang 

berbeda oleh orang-orang yang memili latar belakang 

disiplin ilmu, profesi dan jabatan yang berbeda-beda 

 

f. Unsur-unsur soft skill 

Menurut Daniel Golemen, soft skill terdiri atas 4 

klaster kompetensi kecerdasan emosi yaitu  

 

1. Kesadaran diri 

Kesadaran diri adalah kemampuan untuk 

mengenali dan memahami kekuatan, kelemahan, 

kebutuhan, nilai-nilai, ambisi, suasana hati, emosi, 

dorongan diri sendiri dan dampaknya pada orang lain. 

2. Manajemen diri 

Drucker mengatakan orang-orang yang memiliki 

prestasi besar dalam sejarah, seperti nepolpen, da 

vinsi, Mozart selalu mengelola dirinya. Hal itu 

sebagian besar yang membuat mereka menjadi orang-

orang dengan prestasi hebat. 

3. Kesadaran sosial 

Kesadaran atau kecerdasan sosial merujuk pada 

spectrum yang menentang dan secara instan merasa 

keadaan batiniah orang lain sampai memahami 

perasaan dan pemikiranya, untuk “mendapatkan” 

situasi sosial yang rumit. Hal ini meliputi :  

a. Empati besar : 

b. Penyelarasan 

c. Ketepatan empatik 

4. Manajemen hubungan 

Brian tracy, salah satu sosok paling ternama 

didunia dalam hal kesuksesan dan pencapaian pribadi, 

menyatakan diamerika kecerdasan terpenting dan 

paling dihargai adalah kecerdasan sosial, yakni 

kemampuan bergaul dengan baik, dengan orang lain. 

a. Kepercayaan 

b. Saling menghargai atau menghormati 

c. Komunikasi 
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5. Indikator untuk mengukur soft skill 

a. Mampu menerjemahkan dan menyampaikan 

informasi secara efektif 

b. Mampu menafsirkan emosi orang lain 

c. Sensitive terhadap orang lain 

d. Mengatasi konflik dengan tenang 

e. Menghindari gossip negative 

f. Sopan 

g. Mampu bekerjasama dengan orang lain demi 

tujuan bersama. 

 

g. Pembentukan Soft skill  Berbasis Nilai-Nilai Keislaman 

 

kita kembali kepada Al-Qur‟an surat Hadid ayat 

empat Allah berfirman yang artinya “Dan Dia bersama 

kamu di mana saja kamu berada”. Ayat tersebut 

menerangkan bahwa siapakah yang menjadi tolak ukur 

tempat belajar soft skill ? Yakni tidak lain adalah Nabi 

Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah sosok yang 

memiliki ciri fathonah, amanah, siddik, dan tabligh. Dari 

risalah dan bacaan Rasulullah sebagai guru, memang 

menggunakan hati dan perasaan yang tulus ketika 

berhadapan dengan orang lain. Rasulullah menjadikan 

segala waktu menjadikan waktu tanpa mendidik orang 

lain, dengan hati dan ikhlas. 

Ada empat cara yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad dalam menerapkan Soft skill. Pertama, 

Rasulullah dalam mendidik yakni mengajar di setiap 

tempat dan kesempatan yang tepat, serta mengajar  

berbagai kalangan. Kedua, Rasulullah dalam 

berkomunikasi yakni menyuruh lawan bicara mendekat, 

memandang lawan bicara, memanggil lawan bicara 

dengan namanya, julukan atau gelar, jelas atau pelan 

ketika bicara, menggunakan isyarat, mengajar dengan 

praktek mulai dari global, terperinci dengan metode 

komparatif, dan tidak malu dalam mengajarkan sesuatu. 

Ketiga, Rasulullah dalam bersikap diri yakni rendah hati, 



 

 

25 

lemah lembut dalam mengajar, marah karena kesalahan 

yang beliau tidak duga, mendahulukan orang fakir dan 

miskin. Keempat, Rasulullah dalam memotivasi yakni 

menganjurkan untuk mempelajari yang mudah dari Al-

Qur‟an, memotivasi orang yang lemah bacaannya untuk 

melanjutkan belajarnya. 

 Akhlak berasal dari bahasa Arab “Akhlaq” yang 

merupakan jamak dari “khuluq” yang berarti adat 

kebiasaan (al-adah), perangai, tabiat, watak, adab atau 

sopan santun dan agama. Menurut ulama Salaf, akhlak 

adalah kemampuan jiwa untuk melahirkan suatu 

perbuatan secara spontan, tanpa adanya proses berpikir 

dan paksaan yang terjadi. Sering pula yang dimaksud 

akhlak adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan 

jiwa berupa perbuatan baik atau buruk. Metode 

pendidikan akhlak yang efektif yaitu dengan adanya 

keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian dan 

hukuman. Mengingat kembali bahwa soft skill mampu 

dilakukan melalui penerapan pendidikan akhlak (moral). 

 

3. Kepercayaan diri 

a. Pengertian kepercayaan diri 

Lauster dalam Surya mendefinisikan kepercayaan 

diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas 

kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-

tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk 

melakukan. hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan 

tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam 

berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan 

prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan 

percaya diri adalah suatu proses belajar bagaimana 

merespon berbagai rangsangan dari luar dirinya 

melalui interaksi dengan lingkungannya.
20

 

                                                             
20 Arie Prima Usman Kadi, “Hubungan Kepercayaan Diri dan Self 

Regulated Learning Terhadap Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Psikologi 
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Lauster mendefinisikan bahwa kepercayaan diri di 

peroleh dari pengalaman hidup, yang memiliki aspek 

kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan 

diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang 

lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, 

optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab.
21

 

Maslow menyatakan bahwa percaya diri 

merupakan modal dasar untuk pengembangan aktualis 

diri. Dengan percaya diri orang akan mampu 

mengenal dan memahami diri sendiri. Sementara itu, 

kurangnya, percaya diri akan menghambat 

pengembangan potensi diri. Jadi orang yang kurang 

percaya diri akan menjadi seseorang yang pesimis 

dalam menghadapi tantangan, takut dan ragu-ragu 

untuk menyampaikan gagasan, serta bimbang dalam 

menentukan pilihan dan sering membanding-

bandingkan dirinya dengan orang lain. Dapat di 

simpulkan bahwa percaya diri dapat diartikan bahwa 

suatu kepercayaan akan kemampuan sendiri yang 

menandai dan menyadari kemampuan yang dimiliki 

dapat di manfaatkan secara tepat.  

Kepercayaan diri bersifat internal, sangat relatif, 

dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuan 

untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan 

suatu pekerjaan. Orang yang percaya diri memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

sistematis, terencana, efektif, dan efisien.Kepercayaan 

diri juga selalu ditunjukkan oleh ketenangan, 

ketekunan, kegairahan, dan kemantapan dalam 

melakukan pekerjaan. Dengan memiliki kepercayaan 

diri, seseorang merasa dirinya berharga dan 

mempunyai kemampuan menjalani kehidupan 

mempertimbangkan berbagai pilihan dan mampu 

membuat keputusan sendiri.Selanjutnya ditegaskan 

                                                                                                                                   
Tahun 2013 (Mahasiswa Psikologi Universitas Mulawarman).” eJournal Psikologi, 
2016, 4 (4) : 463   

21 Ibid., 34. 
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bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri dapat 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang sesuai 

dengan tahap perkembangannya dengan baik atau 

setidaknya memiliki kemampuan untuk belajar cara-

cara menyelesaikan tugas tersebut. Orang yang 

percaya diri mempunyai keberanian dan kemampuan 

untuk meningkatkan prestasinya sendiri.
22

  

Salah satu orang yang percaya diri adalah 

mempunyai sifat yang optimis. Optimis adalah suatu 

sikap yang selalu berpengharapan (berpandangan). 

Baik dalam menghadapi segala hal. Optimis 

merupakan lawan kata dari putus asa. Putus asa timbul 

karna tidak ada kemauan hati dan raga untuk mencari 

dan meyakini rahmat Allah SWT. Sifat optimis 

merupakan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan 

oleh orang yang menempuh jalan Allah SWT dan 

karunianya serta perasaan lega menanti kemurahan 

dan anugrahnya karna percaya kemurahan tuhan nya 

seperti yang dijelaskan pada surat al-imran ayat 139 

yang berbunyi : 

 

 ٍَ ِيٍُِ ؤأ ٌَ إٌِ ُكُتُى يُّ هَىأ َعأ َصَُىْا َوأََتُُى ٱۡلأ  ٥٣١َوَٗل تَِهُُىْا َوَٗل تَحأ
 

Artinya : janganlah kamu bersikap lemah, dan 

janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu lah 

orang-orang yang paling tinggi (derajadnya) jika 

kamu orang-orang yang beriman. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka 

dapat ditarik kesimpulan kepercayaan diri adalah 

kesadaran individu akan kekuatan dan kemampuan 

yang dimilikinya, meyakini adanya rasa percaya 

dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya baik yang 

                                                             
22 Kadek Suhardita.”Efektivitas Penggunaan Teknik Permainan dalam Bimbingan 
Kelomok untuk Meningkatkan Percaya Diri Siswa.”Jurnal Penelitian Pendidikan. 

Universitas Pendidikan Indonesia.Edisi Khusus No.1, Agustus 2011 
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bersifat batiniah maupun jasmaniah, dapat bertindak 

sesuai dengan kepastiannya serta mampu 

mengendalikannya dalam mencapai tujuan yang 

diharapkannya. 

Al-Qur'an sebagai rujukan pertama juga 

menegaskan tentang percaya diri dengan jelas dalam 

beberapa ayat-ayat yang mengindikasikan percaya diri 

seperti. 

 

               

           

                 

Artinya “Sesungguhnya orang-orang yang 

mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian 

mereka meneguhkan pendirian mereka, maka 

malaikat akan turun kepada mereka (dengan 

mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan 

janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah 

kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 

dijanjikan Allah kepadamu". (Fusshilat: 30). 

Dari ayat di atas nampak bahwa orang yang 

percaya diri dalam Al-Qur'an di sebut sebagai orang 

yang tidak takut dan sedih serta mengalami 

kegelisahan adalah orang orang yang beriman dan 

orang-orang yang istiqomah. Banyaknya ayat-ayat 

lain yang menggambarkan tentang keistimewaan 

kedudukan manusia di muka bumi dan juga bahkan 

tentang keistimewaan umat Islam, yang menurut 

penulis merupakan ayat-ayat yang dapat dipergunakan 

untuk meningkatkan rasa percaya diri.
23

 

                                                             
23 H.Salim Bahreisy dan Said B. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir jilid IV. 

(Surabaya: Bina Ilmu 1998). 400 
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Ma'rifatun-nafsi atau mengenal diri sendiri 

terkenal dengan ungkapan "barang siapa yang 

mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya", 

Dapat disejajarkan dengan konsep diri, self concept 

yaitu bagaimana seseorang memandang dirinya 

sendiri. Khusnudzon  atau prasangka yang baik juga 

dapat disejajarkan dengan berpikir positif. Kata-kata 

yang terus beriringan dalam Al-Quran yaitu iman dan 

amal merupakan penegasan dari harus adanya 

keyakinan dan tindakan. Untuk menyikapi semua 

tindakan-tindakan dan hasil yang diperoleh atas semua 

usahanya Islam memberikan konsep lain seperti 

tawakal, syukur dan muhasabah yang harus diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Akumulasi konsep-

konsep tersebut jika diteliti secara berkesinambungan 

akan menimbulkan dan mengisyaratkan adanya 

konsep percaya diri yang terungkap dalam Al-Qur'an. 

Dalam ayat lain Allah memberikan gambaran tentang 

putus asa (QS; Yusuf: 87) 

               

             

           

Artinya “Hai anak-anak ku, Pergilah kamu, Maka 

carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya   dan 

jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah 

melainkan orang yang kafir” 

 

Allah mengisahkan Yakub tatkala menghimbau 

putra-putranya agar mereka pergi mencari berita 

tentang Yusuf dari saudaranya Benyamin. Ia member 

semangat kepada mereka agar tidak berputus asa dari 
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rahmat Allah dan agar tetap berharap akan 

menemukan Yusuf dan saudaranya, karena hanya 

orang kafirlah yang lekas berputus asa.
24

 

Sesungguhnya agama Islam memerintahkan 

kepada kita semua agar kita percaya diri dan tidak 

putus asa dalam mencari rahmat dan hidayah Allah 

SWT. Kita sebagaimanusia wajib ikhtiar kepada Allah 

SWT karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. 

Sebagaimana pesan Nabi Yakub As kepada anak-

anaknya dalam mencari saudaranya Yusuf serta 

Bunyamin. Pada ayat tersebut diatas pesan nabi 

Yakub as bukan saja memerintahkan kepada anak-

anaknya untuk terus berharap dan percaya diri serta 

tidak putus asa dalam mencari saudaranya, tetapi ada  

pesan kepada kita semua agar percaya diri dan tidak 

putus asa dalam mencari rahmat Allah SWT. 

Kata “rauh” dari ayat tersebut lebih dalam makna 

dan takaranya serta lebih banyak kandunganya, 

didalamnya mengandung naungan tempat beristirahat 

dari musibah yang mencekik dengan apa yang 

menghibur jiwa. Maka dari itu orang-orang yang 

beriman selalu berhubugan dengan Allah, raga dan 

batin mereka selalu disirami dengan ruh Allah yang 

menghidupkan dan menyemangatinya. Mereka itu 

tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, walaupun 

mereka diliputi oleh segala musibah yang 

menghampirinya, karena mereka dalam ketenangan 

kepercayaan terhadap Allah SWT. 

Tidak banyak orang yang sadar bahwa kehidupan 

seseorang sangat ditentukan oleh cara berfikirnya. 

Apabila ia berfikir atau mempunyai gambaran sebagai 

orang yang penakut dan pesimis, maka gambaran 

tersebut akan mempengaruhi seluruh potensi dirinya 

yang ada sebagai seorang yang penakut. Ketakutan 

                                                             
24  Aya mamluah. “konsep percaya diri dalam al-qur‟an surat Al-Imran ayat 132”, 

jurnal pendidikan dan kajian keislaman,Vol.01, No.01,Desember 2019. 
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dan keputus asaan seseorang dalam mencari rahmat 

Allah adalah karena ketidak mampuan dan  ketidak 

yakinan orang tersebut dalam menghadapi masalah 

tersebut. Firman Allah SWT dalam surat Al- Hijr ayat 

52: 

                       

Artinya: “ketika mereka masuk ketempatnya, lalu 

mereka mengucapkan “salaam”, berkata Ibrahim 

“sesungguhnya kami merasa takut kepada mu” 

 

b. Aspek-aspek kepercayaan diri 

Menurut Rini orang yang mempunyai 

kepercayaan diri tinggi akan mampu bergaul secara 

fleksibel, mempunyai toleransi yang cukup baik, tidak 

mudah terpengaruh orang lain dalam bertindak serta 

mampu menentukan langkah-langkah pasti dalam 

kehidupannya. Individu yang mempunyai 

kepercayaan tinggi akan terlihat lebih tenang, tidak 

memilikirasa takut , dan mampu memperlihatkan 

kepercayaan dirinya setiap saat.  

Lauster mengemukakan aspek-aspek yang 

terkandung dalam  

kepercayaan diri antara lain:  

1. Keyakinan akan Kemampuan diri. Sikap positif 

seseorang tentang dirinya bahwa mengerti 

sungguh sungguh akan apa yang dilakukannya.  

2. Optimis. Sikap positif seseorang yang slalu 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal 

tentang diri, harapan dan kemampuannya. 

3. Objektif. Orang yang percaya diri memandang 

permasalahan atau segala sesuatu seseuai dengan 

kebenaran semestinya, bukan menurut kebenaran 

pribadi atau menurut dirinya sendiri 
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4.  Bertanggung jawab. Kesediaan seseorang untuk 

menanggung segala sesuatu yang telah menjadi 

konsekuensinya.  

5. Rasional. yaitu analisa terhadap suatu masalah, 

suatu hal, suatu kejadian dengan menggunakan 

pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai 

dengan kenyataan.  

  

Pendapat lain tentang aspek-aspek kepercayaan 

diri dari Afiatin dan Martaniah, dalam Sapotro dan 

Sesono yang menjadi ciri maupun indikator  

dari kepercayaan diri yaitu:  

1. Individu merasa adekuat terhadap tindakan yang 

dilakukan. Hal ini didasari oleh adanya 

keyakinan tehadap kekuatan, kemampuan, dan 

ketrampilan yang dimiliki. Ia merasa optimis, 

cukup abisius, tidak selalu memerlukan bantuan 

orang lain, sanggup bekerja keras, mampu 

menghadapi tugas dengan baik dan bekerja 

secara efektif serta bertanggung jawab atas 

keputusan dan perbuatannya.  

2. Individu merasa diterima oleh kelompoknya. Hal 

ini dilandasi oleh adanya keyakinan terhadap 

kemampuannya dalam berhubungan sosial. Ia 

merasa bahwa kelompoknya atau orang lain 

menyukainya, aktif menghadapi keadaan 

lingkungan, berani mengemukakan kehendak 

atau ide-idenya secara bertanggung jawab dan 

tidak mementingkan diri sendiri.  

3. Individu memiliki ketenangan sikap. Hal ini 

didasari oleh adanya keyakinan terhadap 

kekuatan dan kemampuannya. Ia bersikap tenang, 
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tidak mudah gugup, cukup toleran terhadap 

berbagai macam situasi.
25

  

 

Pendapat lain diungkapkan oleh Angelis 

dalam Suhardita yang menguraikan bahwa dalam 

mengembangkan percaya diri terdapat tiga aspek 

yaitu:  

1. Tingkah laku, yang memiliki ciri percaya atas 

kemampuan diri untuk: melakukan sesuatu, 

menindaklanjuti segala prakarsa secara 

konsekuen, mendapat bantuan dari orang 

lain, dan menanggulangi segala kendala.  

2. Emosi, yang memiliki ciri percaya diri untuk: 

memahami perasaan sendiri, 

mengungkapkan perasaan sendiri, 

menyatukan diri dengan orang lain, 

memperoleh kasih sayang dan perhatian 

disaat mengalami kesulitan, memahami 

manfaat apa yang dapat disumbangkan 

kepada orang lain.  

3.   Spiritual, yang memiliki ciri: bahwa alam 

semesta adalah sebuah misteri, meyakini 

takdir Tuhan, dan mengagungkan Tuhan.
26

  

  Pendapat lain dijelaskan oleh Hendra Surya, 

menyebutkan aspek psikologis yang 

mempengaruhi dan membentuk percaya diri, 

yaitu gabungan unsur karakteristik citra fisik, 

citra psikologis, citra sosial, aspirasi, prestasi, 

dan emosional, antara lain:   

1. self-control (Pengendali diri).  

2. suasana hati yang sedang dihayati.  

                                                             
25 Saputro, Niko Dimas dan Suseno, Miftahun Ni‟mah.“Hubungan antara 

Kepercayaan Diri dengan Employability pada Mahasiswa.”Jurnal Psikologi. 

Universitas Islam Indonesia.Hal.1-9 2008. 
26 Suhardita, Kadek.”Efektivitas Penggunaan Teknik Permainan dalam 

Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Percaya Diri Siswa.”Jurnal Penelitian 

Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia.Edisi Khusus No.1, Agustus 2011. 



 

 

34 

3. citra fisik.  

4. citra sosial.  

5. self-image (citra diri) ditambah aspek 

keterampilan teknis, yaitu kemampuan 

menyusun kerangka berpikir dan 

keterampilan berbuat dalam menyelesaikan 

masalah. 

 

c. Jenis-jenis kepercayaan diri 

Angelis mengemukakan ada tiga jenis 

kepercayaan diri, yaitu kepercayaan diri tingkah 

laku, emosional dan spiritual.  

1. Kepercayaan diri tingkah laku adalah 

kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan 

menyelesaikan tugas-tugas baik tugas-tugas 

yang paling sederhana hingga yang bernuansa 

cita-cita untuk meraih sesuatu.   

2. Kepercayaan diri emosional adalah 

kepercayaan diri untuk yakin dan mampu 

menguasai segenap sisi emosi.  

3. Kepercayaan diri spiritual adalah keyakinan 

individu bahwa setiap hidup ini memiliki tujuan 

yang positif dan keberadaannya kita punya 

makna. 

 

Pendapat lain menurut Lindefield dalam Kamil 

mengemukakan bahwa kepercayaan diri terdiri dari 

dua jenis percaya diri batin dan lahir. 

 

1. Kepercayaan diri batin  

Menurut Lidenfield ada empat ciri utama 

yang khas pada orang yang mempunyai percaya 

diri batin yang sehat, yaitu:  

a. Cinta diri  

b. Pemahaman Diri  

c. Tujuan yang jelas  

d. Berfikir positif  
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2. Kepercayaan diri lahir 

Untuk memberikan kesan percaya diri pada 

dunia luar, maka kita perlu mengembangkan 

ketrampilan dalam empat bidang yang berkaitan 

dengan kepercayaan diri lahir, yaitu:  

a. Komunikasi  

b. Ketegasan  

c. Penampilan diri  

d. Pengendalian Perasaan 

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keperayaan diri 

pada individu dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal yang dijelaskan sebagai berikut:  

1. Faktor Internal   

a. Konsep diri. Terbentuknya percaya diri pada 

seseorang diawali dengan perkembangan 

konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan 

suatu kelompok. Konsep diri merupakan 

gagasan tentang dirinya sendiri. Seseorang 

yang mempunyai rasa rendah diri biasanya 

mempunyai konsep diri negatif, sebaliknya 

orang yang mempunyai rasa percaya diri akan 

memiliki konsep diri positif.  

b. Harga diri. Yaitu penilaian yang dilakukan 

terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki 

harga diri tinggi akan menilai pribadi secara 

rasional dan benar bagi dirinya serta mudah 

mengadakan hubungan dengan individu lain. 

Orang yang mempunyai harga diri tinggi 

cenderung melihat dirinya sebagai individu 

yang berhasil percayabahwa usahanya mudah 

menerima orang lain sebagaimana menerima 

dirinya sendiri.  

c. Kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik 

berpengaruh pada percaya diri. Penampilan 
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fisik merupakan penyebab utama rendahnya 

harga diri dan percaya diri seseorang.  

d. Pengalaman hidup. Pengalaman yang 

mengecewakan seringkali menjadi sumber 

timbulnya rasa rendah diri, lebih-lebih jika 

pada dasarnya seseorang memiliki rasa tidak 

aman, kurang kasih sayang dan kurang 

perhatian.  

2. Faktor Eksternal   

a. Pendidikan. Pendidikan mempengaruhi 

percaya diri seseorang. Tingkat pendidikan 

yang rendah cenderung membuat individu 

merasa di bawah kekuasaan yang lebih, 

sebaliknya individu yang pendidikannya lebih 

tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan 

tidak perlu bergantung pada individu lain. 

Individu tersebut akan mampu memenuhi 

keperluan hidup denga rasa percaya diri dan 

kekuatannya dengan memperhatikan situasi 

dari sudut kenyataan.  

b.  Lingkungan dan pengalaman hidup. 

Lingkungan disini merupakan lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Dukungan yang 

baik yang diterima dari lingkungan keluarga 

seperti anggota keluarga yang saling 

berinteraksi dengan baik akan memberi rasa 

nyaman dan percaya diri yang tinggi. Begitu 

juga dengan lingkungan masyarakatsemakin 

bisa memenuhi norma dan diterima oleh 

masyarakat, maka semakin lancar harga diri 

berkembang. 

 

e. Ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri 

Menurut Hakim percaya diri tidak muncul 

begitu saja pada diri seseorang terdapat proses 

tertentu di dalam pribadinya sehingga terjadilah 

pembentukan rasa percaya diri. Secara garis besar 
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terbentuknya rasa percaya diri yang kuat pada 

seseorang terjadi melalui empat proses antara 

lain:
27

 

1. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai 

dengan proses perkembangan yang 

melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu.  

2. Pemahaman seseorang terhadap kelebihan-

kelebihan yang dimilikinya yang melahirkan 

keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala 

sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-

kelebihannya. 

3. Pemahaman dan reaksi-reaksi positif 

seseorang terhadap kelemahan-kelamahan 

yang dilmilikinya agar tidak menimbulkan 

rasa rendah diri atau rasa sulit menyesuaikan 

diri.  

4. Pengalaman dalam menjalani bebrbagai aspek 

kehidupan dengan menggunakan segala 

kelebihan yang ada pada dirinya. Menurut 

Lauster orang yang memiliki rasa percaya 

diri yang positif memiliki karakteristik 

sebagai berikut: Keyakinan akan 

kemampuan diri, yaitu sikap positif 

seseorang tentang dirinya bahwa dia 

mengerti sungguh sungguh akan apa yang 

dilakukannya.   

a) Optimis, yaitu sikap positif seseorang yang 

selalu berpandangan baik dalam 

menghadapi segala hal tentang diri, 

harapan dan kemampuannya.   

b) Obyektif, yaitu memandang permasalahan 

atau segala sesuatu sesuai dengan 

kebenaran semestinya, bukan menurut 

                                                             
27 Hakim. T, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri (Jakarta: Purwa Swara, 

2002), 6. 
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kebenaran pribadi atau menurut dirinya 

sendiri.   

c) Bertanggung jawab, yaitu kesediaan 

seseorang untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi 

konsekuensinya.  

d) Rasional dan realistis, yaitu analisa 

terhadap suatu masalah, suatu hal, maupun 

sesuatu kejadian dengan mengunakan 

pemikiran yang dapat diterima oleh akal 

dan sesuai dengan kenyataan. 

Pendapat lain dijelaskan oleh Enung Fatimah 

mengemukakan beberapa ciri-ciri atau karakteristik 

individu yang mempunyai rasa percaya diri yang 

proporsional adalah sebagai berikut:  

1. Percaya akan kemampuan atau kompetensi diri, 

hingga tidak membutuhkan pujian, pengakuan, 

penerimaan ataupun hormat dari orang lain.   

2. Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap 

konformis demi diterima oleh orang lain atau 

kelompok.  

3. Berani menerima dan menghadapi penolakan 

orang lain, berani menjadi diri sendiri.   

4. Punya pengendalian diri yang baik (tidak 

moody dan emosinya stabil).   

5. Memiliki internal locus of control (memandang 

keberhasilan atau kegagalan, bergantung pada 

usaha sendiri dan tidak mudah menyerah pada 

nasib atau keadaan serta tidak bergantung atau 

mengharapkan bantuan orang lain).   

6. Mempunyai cara pandang yang positif terhadap 

diri sendiri, orang lain dan situasi di luar 

dirinya.   

7.  Memiliki harapan yang realistik terhadap diri 

sendiri, sehingga ketika harapan itu terwujud, ia 
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tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan 

situasi yang terjadi.
28

 

 

f. Meningkatkan kepercayaan diri 

Menurut Santrock yang menyebutkan ada 

empat cara meningkatkan rasa kepercayaan diri 

yaitu: 

1. Mengidentifikasi penyebab kurang kepercayaan 

diri dan identifikasi domain-domain kompetensi 

diri yang penting. Remaja memiliki tingkat rasa 

percaya diri yang tinggi ketika mereka berhasil 

di dalam domaindomain kompetensi yang 

penting,yaitu kompetensi dalam domaindomain 

diri yang penting merupakan langkah yang 

penting untuk memperbaiki tingkat 

kepercayaan diri Memberi dukungan emosional 

dan penerimaan sosial Dukungan emosional 

dan persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi 

dari orang lain merupakan pengaruh bagi rasa 

kepercayaan diri remaja, seperti guru, teman 

sebaya dan keluarga.  

2. Prestasi  Dengan membuat prestasi melalui 

tugas-tugas yang telah diberikan secara 

berulang-ulang.  

3.  Mengatasi masalah Menghadapi masalah dan 

selalu berusaha untuk mengatasinya.Rasa 

kepercayaan diri dapat juga meningkat ketika 

remaja mengalami suatu masalah dan berusaha 

untuk mengatasinya, bukan hanya 

menghindarinya. 

 

 

 

 

                                                             
28 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta 

Didik),(Bandung: Pustaka Setia, 2006),149-159. 
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4. Bidang kerja 

a. Pengertian kerja 

Secara alamiah di dalam kehidupannya, manusia 

selalu melakukan bermacam-macam aktivitas, salah 

satu wujud dari aktivitas itu adalah kerja atau 

bekerja. Manusia bekerja mangandung unsur 

kegiatan sosial, menghasilkan barang dan atau jasa 

yang pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. Bekerja 

berarti melakukan suatu pekerjaan, diakhiri dengan 

buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang 

bersangkutan. 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 Wjs. 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 alat pemenuhan kebutuhan yang 

ada”. Menurut B. Renita kerja dipandang dari sudut 

sosial merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum, 

terutama bagi orang-orang terdekat (keluarga) dan 

masyarakat, untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan, sedangkan dari sudut 

rohani atau religius, kerja adalah suatu upaya untuk 

mengatur dunia sesuai dengan kehendak Sang 

Pencipta. Dalam hal ini, bekerja merupakan suatu 

komitmen hidup yang harus dipertangung jawabkan 

kepada Tuhan.  

Berdasarkan beberapa pengertian kerja diatas 

peneliti dapat menyimpulkan mengenai pengertian 

kerja. Kerja yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang 

untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang 

menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada 
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seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran 

atau upah
29

.  

Dalam Islam kerja sebagai sebuah prinsip dalam 

ekonomi Islam untuk kemajuan dan transformasi di 

berbagai aspek kehidupan, baik  individu, 

masyarakat maupun negara. Selain itu, dalam Islam 

bekerja merupakan perintah Allah SWT dan menjadi 

sunnah Rasulullah SAW. Maka sebagai calon tenaga 

kerja harus memiliki kesiapan kerja yang matang 

agar memperoleh pekerjaan yang di ridhoi-Nya.
30

 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surah Az-

zumar ayat 39:  

 

 ٌَ ى ًُ هَ َف تَعأ ٞمۖ فََسىأ ًِ هُىْا َعهَىَٰ َيَكاََتُِكىأ إًَِِّ َعَٰ ًَ ِو ٱعأ قَىأ   ٣١قُمأ ٌََٰ
Artinya:“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah 

sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan 

bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui” 

 

Ayat di atas menyuruh dan memotivasi kita 

untuk bekerja. Dengan bekerja kita bukan hanya 

mendapat penghasilan dan dapat memenuhi 

kebutuhan, tetapi juga untuk mencari nafkah yang 

merupakan bagian dari ibadah. Seorang muslim 

harus bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah 

SWT. Menyadari akan hal itu, maka untuk dapat 

diterima di dunia kerja harus mempersiapkan diri 

memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan di dunia 

kerja
31

 

 

 

 

                                                             
29 NE Pradana, “BAB II Tinjauan Pustaka A. Landasan teori 1”, 2017 
http://eprints.mercubuana-yogya.co.id. 
30 Armansyah waliam, “konsepsi islam tentang kerja”, vol.8, No.01, jinni 2013, hal 

63-80 
31 Juriah, skripsi: “pengaruh soft skill dan motivasi kerja terhadap kesiapan kerja 
mahasiswa ekonomi syariah IAIN Bengkulu” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019) Hal. 

29. 
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b. Bidang kerja 

Bidang kerja adalah suatu pekerjaan yang 

ditekuni dan dilakukan oleh seorang pekerja. 

khususnya pada skil dan keahlian dari masing-

masing orang. 

Dalam memilih pekerjaan setiap pekerja harus 

memiliki gambaran makro mengenai bidang kerja 

nya dihubungkan dengan jangka panjang karirnya. 

Gambaran itu harus memberi keyakinan bahwa 

pekerjaan yang akan dilaksanakanya, sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya, agar dapat 

melaksanakanya secara efektif dan efesien. 

Kemudian perlu dipelajari mengenai jabatan/posisi-

posisi pada garis lini yang ada yang harus 

dihubungkan pula dengan posisi atau jabatan yang 

diinginkanya dimasa depan. Prediksi sasaran itu 

tidak boleh dijadikan garis pengembangan karir 

yang mati karna bersamaan dengan berjalanya waktu 

masih akan/mungkin berubah, setelah memperoleh 

informasi-informasi baru sebagai masukan.
32

 

 

c. Jenis-jenis pekerjaan 

Pada hakekatnya bekerja merupakan kodrat 

manusia. Pekerjaan merupakan salah satu komponen 

yang menentukan kebahagiaan pada manusia 

dewasa, karena ketika seorang individu sudah 

mencapai tahap kedewasaan maka status yang akan 

melekat dalam dirinya akan sangat tergantung pada 

pekerjaan apa yang dia miliki. Orang yang 

mempunyai pekerjaan akan dianggap mempunyai 

potensi yang lebih tinggi daripada orang yang 

menganggur meski terkadang pekerjaan yang 

dimiliki tidak menghasilan  pendapatan yang dapat 

mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya. Tenaga 

kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah 

                                                             
32 Endang suhendang, perencanaan manajemen sumber daya manusia:195 
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personalia yang didalamnya meliputi buruh, 

karyawan, dan pegawai”. Sedangkan menurut T. 

Hani Handoko ada beberapa jenis penggolongan 

pekerjaan yaitu: 

1. Tenaga professional, teknisi, dan sejenisnya 

Tenaga kerja ini membutuhkan keahlian 

dan jenjang pendidikan tertentu. Contoh guru, 

dokter, dll. 

2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan  

Ada pendidikan khusus untuk pekerjaan 

ini tetapi bisa jug amenjadi tenaga kerja seperti 

ini tanpa sekolah khusus. Contoh sekertaris, tata 

usaha, dll. 

3. Tenaga usaha penjualan 

Pekerjaan ini tidak memerlukan 

pendidikan khusus, yang dibutuhkan hanya 

keramahan, komunikasi yang baik, mudah 

bergaul, ulet, dan tekun. Contoh penjual toko, 

salesman, dll 

 

4. Tenaga usaha jasa 

Usaha yang menawarkan  jasa. Pekerjaan 

ini memerlukan keahlian tertentu yang diperoleh 

dari pendidikan formal/nonformal. Contoh 

tukang cukur, dll. 

5. Tenaga usaha pertanian dan perikanan 

Pekerjaan ini ada yang membutuhkan 

pendidikan khusustapi ada juga yang hanya 

membutuhkan keuletan an ketekunan. Contoh 

petani, peternak, dll. 

6. Tenaga produksi, operator angkutan, dan tenaga 

kasar 

Tenaga ini kurang membutuhkan jenjang 

pendidikantetapi tetap memerlukan latihan. 

Contoh pekerja pabrik, kuli, dll 
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Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas maka 

penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis pekerjaan 

yaitu: 

a) Buruh 

b) Tenaga usaha pertanian dan perikanan  

c) Pegawai ( Pegawai Negeri Sipil)  

d) Tenaga usaha penjualan 

e) Tenaga usaha jasa 

 

Berdasarkan jenis-jenis pekerjaan diatas maka 

dapat di jelaskan sebagai berikut:  

a) Buruh 

Pekerjaan ini tidak membutuhkan jenjang 

pendidikan tertentu karena pekerjaan ini 

merupakan pekerjaan yang tidak banyak 

menggunakan kemampuan berpikir tetapi lebih 

kepada penggunaan tenaga. Meskipun demikian 

pekerjaan sebagai buruh  tetap saja membutuhkan 

keahlian atau kemampuan karena semakin ahli 

seseorang dalam melakukan pekerjaannya maka 

semakin cepat pekerjaan tersebut akan 

diselesaikan. Seorang buruh biasanya bekerja pada 

usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja 

secara harian maupun borongan sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun 

tertulis tetapi biasanya imbalan diberikan secara 

harian. Contoh: para pekerja pabrik, sopir, kuli dan 

lain-lain.   

b) Tenaga usaha pertanian dan perikanan 

Pekerjaan dalam bidang pertanian dan 

perikanan ada yang membutuhkan jenjang 

pendidikan tertentu tapi ada juga yang tidak. 

Pekerjaan ini lebih banyak membutuhkan keahlian 

dan keuletan serta ketekunan selain itu pekerjaan 

ini juga sangat membutuhkan ketelatenan karena 

bila terjadi ketelodoran akan mempunyai danpak 
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yang fatal. Contoh: petani, penjual bibit tanaman, 

peternak, nelayan, dan lain-lain. 

c) Pegawai ( Pegawai Negeri Sipil) 

Pegawai negeri Sipil (PNS) adalah mereka 

yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam 

peraturan perundang undangan yang berlaku, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 

tugas jabatan negeri atau tugas negara yang 

diterapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan digaji menurut perundang-undangan 

yang berlaku. Untuk menjadi pegawai negeri sipil 

(PNS) dibutuhkan keahlian atau jenjang 

pendidikan tertentukarena jenis pekerjaaan ini 

tidak bisa dipahami dengan mudah misalnya hanya 

dengan melihat, tetapi dibutuhkan pelatihan, 

pendidikan, dan pengawasan dari orang yang 

benar-benar ahli di bidanganya. Contoh pekerjaan 

ini adalah: dokter, perawat, guru, jaksa dan lain-

lain. 

d) Tenaga usaha penjualan  

Tenaga ini tidak memerlukan pendidikan 

khusus tetapi tetap membutuhkan suatu keahlian. 

Keahlian dalam usaha penjualan biasanya berasal 

dari bakat alamiah yang diperoleh secara turun 

temurun. Sesaeorang yang akan bergelut dalam 

usaha bidang penjualan harus mempunyai 

kemampuan komunkasi yang baik, ramah, mudah 

bergaul, tekun, dan ulet. Contoh: pedagang, 

salesman, salesgirl.  

e) Tenaga usaha jasa  

Berbeda dengan usaha penjualan yang 

menawarkan barang, usaha jasa lebih menawarkan 

perihal jasa. Seseorang yang menekuni usaha jasa 

harus memiliki keahlian tertentu karena 

keberhasilan dari usaha jasa terletak pada 

kemampuan atau keahlian dari pelakunya, keahlian 

tersebut didapat melalui jalur pendidikan 
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formal/non formal. Contoh: jasa antar barang, jasa 

potong rambut dan rias pengantin, jasa angkutan . 

Dalam penelitian ini jenis-jenis pekerjaan akan 

lebih dipersempit lagi menjadi pekerjaan sebagai 

buruh, pertanian, tenaga penjualan barang/jasa, dan 

Pegawai Negeri (PNS). Hal ini bertujuan agar 

diperoleh hasil yang lebih mendalam.   

 

d. Makna Pekerjaan 

Pekerjaan mempunyai peran yang sangat komplek 

dalam hidup manusia. Pekerjaan tidak hanya dinilai dari 

berapa rupiah yang dapat diperoleh bila kita 

melakukannya tetapi seringkali juga dinilai dengan 

seberapa besar eksistensi dari  individu yang melakukan 

pekerjaan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh 

karena serigkali kita jumpai  pekerjaan-pekerjaan yang 

tidak mempunyai nilai ekonomi yang tinggi tetapi 

mempunyai status yang terhormat di mata masyarakat. 

Hal inilah yang menyebabkan setiap pekerjaan 

mempunyai makna yang berbeda pada setiap diri 

individu. Berikut ini merupakan makna pekerjaan bagi 

individu a. Pekerjaan sebagai sarana untuk mencari 

nafkah 

1. Pekerjaan sebagai sarana untuk mengekspresikan dan 

mengembangkan potensi diri   

2. Pekerjaan sebagai sarana untuk belajar hal-hal baru  

3. Pekerjaan sebagai sarana untuk memperluas jaringan.  

4. Pekerjaan sebagai sarana untuk melayani orang lain.  

5. Pekerjaan sebagai sarana untuk mempersiapkan diri 

menjadi wirausaha (entrepreneur)  

6. Pekerjaan sebagai sarana ibadah 

Makna pekerjaan  di atas akan  kami jelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pekerjaan sebagai sarana untuk mencari nafkah 

Tampaknya pekerjaan sebagai sarana untuk 

mencari nafkah merupakan makna pekerjaan yang 

paling dasar dan ada dalam diri setiap pencari kerja. 
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Hal ini didorong oleh budaya mastarakat yang 

mengharuskan individu yang telah mencapai usia 

tertentu untuk mampu hidup mandiri sehingga tidak 

menjadi beban bagi orang lain Seseorang akan 

berusaha menemukan pekerjaan yang bisa mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Cara pandang seperti ini 

tidaklah salah namun jika seseorang hanya 

memandang pekerjaan sebagai sarana untuk mencari 

nafkah maka ia akan cepat merasa bosan dan melihat 

pekerjaannya sebagai sebuah beban sehingga sulit 

untuk menemukan kesenangan dalam bekerja.  

2. Pekerjaan sebagai sarana untuk mengekspresikan dan 

mengembangkan potensi diri 

sering mengungkapkan bahwa dia menyukai 

suatu pekerjaan karena melalui pekerjaan tersebut 

mereka menemukan siapa diri mereka. Mereka dapat 

mencurahkan segala sesuatu yang ada dalam diri 

mereka melalui pekerjaan yang digeluti. Disamping 

itu pekerjaan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan potensi diri. Contohnya: seorang 

mahasiswa sejak kuliah sangat aktif menulis untuk 

media kampus. Suatu ketika, saat musim liburan 

semester, ia mendapat kesempatan untuk magang di 

sebuah majalah berita mingguan terkemuka. 

Kesempatan magang tersebut tidak disia-siakan. Ia 

memanfaatkannya semaksimal mungkin dengan 

belajar dari wartawan-wartawan senior di kantornya. 

Ia juga tidak segan-segan meminta masukan atas 

tulisan yang dibuatnya dan bersikap terbuka untuk 

terus memperbaiki diri. Seusai masa magang ia 

kemudian memperoleh pekerjaan di majalah yang 

sama. Tekadnya untuk terus mengembangkan diri 

membuatnya mengambil kursus jurnalistik tingkat 

lanjut dengan biaya sendiri. Ia juga membeli puluhan 

buku jurnalistik, membacanya dan mendiskusikannya 

dengan mereka yang dianggap ahli di bidang tersebut. 

Akhirnya kualitas tulisannya telah meningkat jauh. Ia 
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juga telah berhasil menulis sejumlah buku yang 

masuk kategori best seller.  

3. Pekerjaan sebagai sarana untuk belajar hal-hal baru 

Pekerjaan sebagai sarana untuk belajar hal-hal 

baru karena dalam melaukan suatu pekerjaan 

seringkali kita menemukan perkembangan atau cara 

baru agar dapat mempermudah dalam melakukan 

pekerjaan tersebut atau pengetahuan- pengetahuan 

baru yang dapat kita pergunakan untuk menyelasaikan 

perkerjaan yang lain. Hal ini dapat terjadi bila kita 

mencintai pekerjaan yang kita geluti, karena rasa cinta 

pada pekerjaan akan menimbulkan keinginan untuk 

terus belajar dan  terus berprestasi.  

4. Pekerjaan sebagai sarana untuk memperluas jaringan. 

Pekerjaan dapat digunakan sebagai sarana 

untuk memperluas jaringan karena untuk mencapai 

kesuksesan dalam suatu pekerjaan kita harus dapat 

menjalin hubungan dengan orang lain. Melalui 

hubungan inilah maka nantinya segala macam 

informasi dapat dengan mudah kita peroleh. Perluasan 

jaringan dapat kita lakukan dengan melakukan 

pertemuan dengan orang-orang dari sektor usaha yang 

sama atau dengan menjadi anggota suatu mailing list 

yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Dari 

hubungan ini kiota dapat memperoleh masukan atau 

cara-cara untuk megembangkan pekerjaan kita.   

5. Pekerjaan sebagai sarana untuk melayani orang lain.  

Pekerjaan dapat digunakan sebagai sarana 

untuk melayani orang lain Betapa berartinya hidup 

jika kita menyadari apa yang kita lakukan membawa 

manfaat bagi sesama dan dapat membantu 

meningkatkan kualitas hidup orang lain atau 

membantu mereka memecahkan suatu masalah. 

Sayangnya, masih banyak orang yang cenderung 

mengutamakan profit atau upah di atas segalanya. 

Padahal jika kita mau memberikan yang terbaik, 

semuanya itu akan datang dengan sendirinya. Seperti 
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pepatah yang mengatakan apa yang kita tabur akan 

kita tuai. 

 

6. Pekerjaan sebagai sarana untuk mempersiapkan diri 

menjadi wirausaha (entrepreneur) 

Pekerjaan sebagai sarana untuk 

mempersiapkan diri menjadi wirausaha 

(entrepreneur) karena melalui pekerjaan yang kita 

geluti kita dapat belajar untuk mengembangkan 

kemampuan yang kita miliki. Dari sini kita dapat 

melihat celah-celah yang memungkinkan kita untuk 

maju dan terus berkembang. Contohnya: seseorang 

yang bekerja pada industri ketering dapat belajar 

untuk membuat berbagai macam jenis makanan. 

Orang ini terus belajar dan berusaha menciptakan 

jenis-jenis makanan yang baru sampai akhirnya dia 

merasa telah mampu baik dalam kemampuan maupun 

financial untuk menjalankan usaha ketering maka dia 

memutuskan untuk keluar dan membuka usaha 

ketering sendiri. 
 

7. Pekerjaan sebagai sarana ibadah 

Pekerjaan dapat digunakan sebagai sarana 

ibadah bila kita melakukan pekerjaan itu dengan 

tulus. Contohnya adalah pekerjaan sebagai seorang 

guru. Kita sering mendengar istilah guru sebagai 

pahlawan tanpa tanda jasa, hal ni merupakan suatu 

ungkapan yang diberikan kepada seorang guru karena 

tugasnya yang sangat berat. Guru tidak hanya 

bertugas untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada 

murid-muridnya tetapi juga harus membimbing 

seorang murid untuk menjadi seseorang yang 

berkwalitas karena murid ini nantinya akan menjadi 

generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan 

generasi yang telah lalu untuk mewujudkan suatu 

kehidupan bangsa yang makmur dan bermartabat. 
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e. Makna kerja dalam Islam 

  

Dalam Al-Qur‟an digunakan beberapa istilah yang 

berarti kerja: „amal (kerja), kasb (pendapatan), sakhkhara 

(untuk mempekerjakan atau mengguna), ajr (upah atau 

penghargaan), ibtigha‟a fadl Allah (mencari keutamaan 

Allah). Dalam hadis banyak menyebut kata amal dengan 

arti kerajinan tangan atau perbuatan jasmaniah pada 

umumnya.  Dan dalam ayat Al-Qur‟an banyak 

penggunaan kata “iman” diikuti dengan kata “amal 

shaleh” yang berarti bahwa iman yang tertanam dalam 

hati hanya akan berarti apabila membuahkan perbuatan 

lahiriah yang nyata sesuai dengan tuntunan iman itu 

sendiri. 

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi kerja adalah 

segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik 

melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah 

kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun 

secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang 

lain  Oleh sebab itu pekerja dapat dikelompokan menjadi 

dua, pekerja khas dan musytarak. Pekerja khas (pekerja 

tetap) adalah seorang yang bekerja pada satu majikan 

dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh bekerja pada 

pihak lain. Sedangkan pekerja musytarak (pekerja 

serabutan) adalah orang yang bekerja pada beberapa 

majikan dan bebas untuk bekerja dengan siapa saja. 

 

Selain itu pekerjaan pejabat negara juga termasuk 

‟amal. Ibnu Taimiyah meriwayatkan pada suatu waktu 

seorang ulama besar bernama Abu Muslim Al-Khaulani 

masuk ke tempat Khalifah Mu‟awiyah bin Abi Sufyan 

mengucapkan “assalamu‟alaika ayyuha al-ajir”. 

Mendengar ucapan salam tersebut orang disekitar 

memperingatkannya agar mengucapkan “ayyuha al-

amiru”. Namun teguran tersebut tidak merubah pendirian 

Abu Muslim, sebab ia berpendapat bahwa kepala negara 
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termasuk ajīr, orang yang bekerja untuk kepentingan 

orang lain dengan mendapatkan imbalan upah.
33

 

 

Istilah „kerja‟ dalam Islam bukanlah semata-mata 

merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri 

dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun 

malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tidak 

mengenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk 

amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan 

dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat 

sekelilingnya serta negara. Dengan kata lain, orang yang 

berkerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan 

tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat 

maupun negara tanpa menyusahkan dan menjadi beban 

bagi orang lain. 

Kerja atau amal dalam pengertian yang khusus yaitu 

melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu 

unsur terpenting dan titik tolak bagi proses seluruh 

kegiatan ekonomi. Kerja dalam makna yang khusus 

menurut Islam terbagi menjadi kerja yang bercorak 

jasmani (fisikal) dan kerja yang bercorak aqli/fikiran 

(mental). ini mengindikasikan bahwa kerja dalam Islam 

meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh 

syarak sebagai balasan dari upah atau bayaran, baik kerja 

itu bercorak jasmani (fisikal) seperti buruh, pertanian, 

pertukangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli 

(mental) seperti pegawai negeri, guru/dosen dan 

sebagainya.  
 

Dalam hadis Rosulullah SAW: ”Tidak ada yang lebih 

baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan, selain 

makanan dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya 

Nabiyullah Daud as, selalu makan dan hasil usahanya. 

 

Dengan demikian kerja dan amal sesungguhnya 

mempunyai terjemahan yang sama meskipun masyarakat 

                                                             
33 Ibid, hlm.65 
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mengenalnya dari sudut yang berbeda. Amal seringkali 

diberi makna pada tindakan atau kerja kebajikan; 

sedangkan kerja dikategorikan pada tindakan manusia 

yang menghasilkan upah atau gaji dalam bentuk uang 

maupun material dan sebagainya yang bersifat ekonomi 

untuk menjaga kelangsungan hidup bagi diri sendiri atau 

orang-orang yang di bawah tanggungjawabnya. 

 

f. Konsep Islam tentang kerja 

  

Dasar kerja atau amal adalah niat yang akan 

membedakan suatu tindakan itu berupa kebajikan atau 

tidak. Ditegaskan bahwa merupakan satu kewajiban 

kepada setiap manusia untuk melakukan yang terbaik 

dalam memikul amanah dan tanggungjawab karena Allah 

tidak akan memberatkan seseorang dengan sesuatu yang 

tidak mampu dilakukannya. Dan oleh sebab itu setiap 

manusia dikaruniai suatu kelebihan dan untuk itu dia akan 

dimudahkan mengerjakan apa yang telah diketahuinya. 

Manusia adalah makhluk yang bekerja (homo faber), 

bahkan manusiatidak akan mendapatkan suatu apa pun 

kecuali apa yang diusahakannya. Sehingga tidak 

mengherankan jika sering didengar bahwa masuk surga 

atau neraka sangat ditentukan oleh perbuatan seseorang, 

pekerjaan atau usahanya ketika hidup di dunia. Yang 

ditekankan supaya manusia bekerja atau berusaha untuk 

kebaikan serta dengan cara yang baik, sebab orang yang 

beriman dan bekerja dengan baik maka Allah akan 

memberi kehidupan yang baik pula. 

Melalui kerja manusia menyatakan eksistensi dirinya 

dalam kehidupan bermasyarakat. Bekerja pada dasarnya 

merupakan realitas fundamental bagi manusia dan 

karenanya menjadi hakikat kodrat yang selalu terbawa 

dalam setiap jenjang perkembangan kemanusiaannya, 

sebab dengan kerja manusia dapat melaksanakan 

pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus 

sebagai cermin pelaksanaan perintah agama. 
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Dengan memberi berbagai kemudahan hidup dan 

jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi yang penuh 

dengan segala nikmat ini sebagaimana dalam firman nya: 

               

                   

Artinya “dialah yang telah menciptakan bumi dan 

isinya agar selalu tunduk patuh, pergilah ke segala 

penjuru bumi dan makanlah rezeki_Nya. Hanya 

kepada_Nya tempat kembali” (QS. Al-Mulk (67): 15) 

Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman: 

                   

                   

 Artinya “bila salat telah dilaksanakan secara sempurna, 

berpencarlah kamu di bumi carilah limpahan karunia 

Allah, dan zikirlah kepada_Nya banyak-banyak agar 

kamu sekalian berhasil” (QS. Al-Jumu‟ah (62): 10). 

 

Ayat-ayat Al-Qur‟an tentang kerja menyeru umat 

Islam untuk giat bekerja dan berpenghasilan agar mampu 

meraih kesejahteraan, memenuhi kebutuhan diri dan 

keluarga, serta masyarakat. Bekerja adalah kodrat hidup 

baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, 

maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai 

bidang. Karenanya bekerja dan berusaha merupakan hal 

yang mutlak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan 

dan Islam menilainya sebagai salah satu macam ibadah 

yang berpahala dengan tidak menentukan macam kerja 

dan usaha yang dinyatakan lebih utama dari yang lain. 
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Disamping itu kerja merupakan fitrah dan sekaligus 

merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid bukan saja 

menunjukan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus 

meninggihkan martabat dirinya sebagai abdullah (hambah 

Allah) yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari 

cara dirinya mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan 

Allah kepadanya.  

 

Salah satu ulama Islam, Imam Hasan Al-Bashri, suatu 

hari. pernah ditanya rahasia di balik keistimewaannya. 

Beliau menyebutkan empat hal sebagai jawaban: 

"Pertama, saya percaya bahwa rezeki saya tidak akan 

pernah dibajak oleh siapa saja, jadi saya bekerja untuk 

mencapai itu. Kedua, aku tahu bahwa suatu karya yang 

merupakan tambang harus dilakukan oleh saya, jadi saya 

tidak mengurangi usaha saya dalam melakukan itu. 

Ketiga, saya percaya bahwa Tuhan saya adalah 

omnipresent (menonton saya), jadi saya tidak seperti Dia 

melihat saya melakukan dosa. Keempat, saya tahu bahwa 

kematian adalah suatu tempat kembali saya, jadi saya 

mempersiapkan untuk itu (melalui perbuatan baik)". 

 

Kerja juga merupakan salah satu sebab atau sarana 

syar‟i untuk memiliki harta secara individual. Telah nyata 

bahwa komitmen Islam sangat menekankan keharusan 

bekerja bagi manusia di bumi dalam rangka mencari 

rezeki yang diberikan Allah supaya manusia dalam 

konteks melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di 

muka bumi untuk beribadah kepada Allah. sebagaimana 

tergambar dalam sabda Rosulullah SAW: “Barang siapa 

merasa letih di malam hari karena bekerja dengan 

tangannya, maka malam itu ia memperoleh ampunan 

Allah”. 

Di sinilah Islam memberi petunjuk kepada umat 

muslim bahwa kerja adalah bentuk bangunan relasi sosial 

antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 
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keluarga serta masyarakat disekitarnya dan sekaligus 

bentuk ideal dari pengabdian diri kepada Allah. Setiap 

manusia, tanpa terkecuali, telah ditentukan pekerjaan yang 

dapat dikerjakan dan sekaligus memberikan 

tanggungjawab untuk memeliharanya dengan benar sesuai 

ketentuan syara‟. Bagi mereka yang beriman dan bekerja 

baik akan diberi hayatan thayyibah (penghidupan yang 

baik) dan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan 

nya. 

dalam konsepsi Islam kerja merupakan suatu 

kewajiban agama yang menyeluruh atas setiap muslim  

(bersifat individual / fardhu ‟ain) yang mampu bekerja 

untuk mencapai kebahagiaan individu, keluarga dan 

masyarakat. Oleh karena itulah iman senantiasa dikaitkan 

oleh Al-Qur‟an  dengan amal soleh atau perbuatan baik. 

Ini mengisyaratkan bahwa Islam itu adalah akidah yang 

mesti diamalkan dan amalan yang mesti berakidah secara 

tidak terpisah (terintegrasi), sebagaimana dimaksud 

dalam firman Allah: 

                     

            

       

 

Artinya "Demi masa, sesungguh manusia pasti akan 

rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal 

soleh" (QS. Al-„Ashr (103): 1-3). 

 

Kewajiban bekerja dalam Islam tersebut tidak hanya 

khusus untuk kaum pria saja tetapi juga kepada kaum 

wanita (muslimah) sebagaimana pada suatu ketika 

Rasulullah SAW mengangkat dan mencium tangan 

seorang lelaki yang sedang bekerja keras, lantas beliau 
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bersabda: “Bekerja keras dalam usaha mencari nafkah 

yang halal adalah wajib bagi setiap muslim dan 

muslimah”. Islam membolehkan wanita melakukan 

pekerjaan yang sesuai dengan syari‟at dan dijalankan 

dengan baik, serta tidak bertentangan dengan tabiatnya 

sebagai wanita. Pada zaman Rosulullah dan Khulafa‟ur 

Rasyidin, wanita aktif di berbagai bidang, misalnya 

berdagang, mengajar, mengobati pasien, atau bahkan ikut 

perang (mengobati prajurit yang terluka). Di antara 

mereka ada yang diabadikan kepahlawanannya, seperti 

Umayyah putri Qais Al-Ghifari yang pernah dianugerahi 

kalung penghargaan dari Rosulullah karena jasanya dalam 

perang Khaibar. 

Islam telah membuka bebagai lapangan kerja bagi 

umatnya agar mereka dapat memilih yang sesuai dengan 

keahlian, kemampuan, pengalaman dan kesenangannya. 

Manusia tidak dipaksakan untuk memilih pekerjaan 

tertentu, kecuali apabila pekerjaan tersebut akan 

mendatangkan kemaslahatan umum. Sekalipun Islam 

memberi kebebasan memilih lapangan kerja, bila ternyata 

akan membawa bahaya baik terhadap individu maupun 

umum, moral maupun material, maka lapangan kerja jenis 

ini diharamkan oleh Islam.
34

 

Dengan demikian Islam sangat mewajibkan setiap 

umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan 

bagi kelangsungan hidupnya dengan berbagai kemudahan 

hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi yang 

penuh dengan nikmat Allah ini. Namun Islam 

memerintahkan pekerja muslim agar supaya tidak 

melakukan kontrak kerja untuk kemaksiatan, dan 

mendorong bekerja pada lingkungan yang dihalalkan saja 

serta tidak melewati batas. Mencari rezeki dan bekerja 

pada lingkungan yang halal merupakan usaha untuk 

memelihara maru‟ah (harga diri) dan kehormatan manusia 

                                                             
34 Armansyah waliam, “konsepsi islam tentang kerja” ,Vol.8, No.01, juni,2013, hal 

63-80 



 

 

57 

itu sendiri, dengan begitu kerja apa saja selagi halal 

adalah baik dan terhormat menurut Islam. Allah SWT 

berfirman:  

                  

                     

Artinya : ”wahai sekalian manusia, makanlah dari 

apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik" dan 

Rosulullah SAW besabda: "Mencari (rezeki) yang halal 

adalah wajib setelah kewajiban (yang lain)." (QS. Al-

Baqarah (2): 168). 

 

Jadi seorang muslim dilarang terlibat dalam 

perusahaan yang memproduksi barang-barang terlarang, 

seperti poppy yang diperoleh dari buah opium ataupun 

heroin, sabu-sabu, ganja dll. Jika terlibat dalamusaha 

tersebut dan barangnya dipergunakan oleh ribuan atau 

bahkan jutaan orang, maka ia mendapat dosa dari mereka 

karena telah mempermudah jalan orang lain untuk berbuat 

dosa sesuai dengan sabda Rosulullah SAW: “Barangsiapa 

dalam Islam melestarikan tradisi yang buruk, maka 

baginya dosa dan dosa orang yang melaksanakan, 

sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka 

sedikitpun”.  

Karena itulah bagi setiap muslim yang akan 

melakukan kegiatan muamalah diharuskan 

memperhatikan tujuh faktor penting sebagai berikut: 

1. Menanamkan niat yang baik dan akidah dalam 

memulai pekerjaan  

2. Berniat melaksanakan salah satu fardlu kifayah di 

dalam pekerjaannya  

3. Tidak menjadikan dunia menghalangi akhirat  

4. Selalu ingat kepada Allah meskipun sibuk dalam 

urusan pekerjaan  

5. Jangan terlalu serakah dalam mencari rezeki  
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6. Tidak hanya mencegah sesuatu yang haram, namun 

berhati-hati pula terhadap sesuatu yang bersifat 

syubhat. 

7. Hendaknya berhati-hati dalam bergaul, karena jika 

salah bergaul akan merugikan diri sendiri. 

Menurut Imam Nawawi “pekerjaan paling baik adalah 

pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri”. Jika 

pekerjaan adalah pertanian, maka pertanian merupakan 

pekerjaan paling baik karena dihasilkan dari tangannya 

sendiri, di dalamnya terdapat unsur tawakkal serta 

kemanfaatan yang dapat dirasakan manusia dan hewan 

yang ada di sekitarnya. Ibnu Mundzir berpendapat 

“pekerjaan paling utama yang dihasilkan dengan jerih 

payah sendiri adalah jika pekerjaan itu dilakukan dengan 

ikhlas” sesuai dengan sabda Rosulullah SAW: “sebaik-

baik pekerjaan adalah pekerjaan jerih payah seorang 

pekerja jika dilakukan dengan ikhlas”. Oleh karena itu 

pribadi muslim yang malas kerja, menganggur dan  

meminta-minta atau mengharapkan pertolongan orang 

lain dicela oleh Islam karena hal tersebut akan 

merendahkan harga dirinya, dan Al-Qur‟an  menganggap 

perbuatan tersebut sebagai manifestasi dari kurangnya 

iman dan ketidakpercayaan. 

  

Dalam sebuah hadis Rosulullah bersabdah: 

“Sesungguhnya seseorang di antara kamu yang berpagi-

pagi dalam mencari rejeki, memikul kayu kemudian 

bersedekah sebagian darinya dan mencukupkan diri dari 

(meminta-minta) kepada orang lain, adalah lebih baik 

ketimbang meminta-minta kepada seseorang, yang 

mungkin diberi atau ditolak”. 

Rasulullah sering mengarahkan orang yang datang 

meminta supaya mereka bekerja, umpamanya suatu ketika 

seorang fakir datang. meminta-minta kepada Rosulullah 

lalu beliau bertanya: "Adakah anda memiliki sesuatu?" 

"Tidak", kata lelaki itu. Baginda bertanya lagi dengan 

bersungguh-sungguh, lalu lelaki itu menjawab: "Saya ada 
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sehelai hamparan yang separuhnya kami jadikan alas 

duduk dan separuhnya lagi kami buat selimut dan ada 

sebuah mangkuk yang kami gunakan untuk minum". 

Maka Rosulullah bersabda kepadanya: "Bawakan kedua 

benda itu kepada saya". Lalu dibawanya kedua barang itu, 

kemudian Rosulullah tunjukkan barang tersebut kepada 

orang yang berada di sisi Rosulullah kalau ada siapa yang 

hendak membelinya. Akhirnya Rosullullah dapat menjual 

barang tersebut dengan harga dua dirham dan uang 

tersebut diberikan kepada lelaki itu sambil berkata: 

"Belilah makanan untuk keluargamu dengan satu dirham 

dan satu dirham lagi belikanlah sebilah kapak". Kemudian 

Rosulullah SAW. meminta lelaki itu datang lagi, lalu 

lelaki itupun datang dan Rosul telah membubuhkan hulu 

kapak itu dan menyuruh lelaki itu pergi mencari kayu api 

sambil baginda mengatakan kepada lelaki itu supaya 

lelaki itu tidak akan berjumpa lagi dalam 15 hari. Lelaki 

itu pergi dan kembali lagi selepas 15 hari sambil 

membawa 10 dirham, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, 

Allah telah memberkati saya pada kerja yang telah tuan 

perintahkan kepada saya." Maka baginda Rasulullah SAW 

bersabda: "Itu adalah lebih baik daripada anda datang 

pada hari kiamat kelak sedang pada muka anda bertanda 

karena memintaminta”. Berdasarkan hadiś di atas, para 

ulama membuat kesimpulan bahwa larangan bermalas-

malasan, meminta-minta atau mengharap bantuan dari 

orang lain bukanlah sekadar perintah bersifat akhlak saja 

bahkan orang yang menjadikan meminta-minta sebagai 

"profesi" hendaklah dikenakan hukuman yang pantas, 

karena mereka telah merendahkan harkat martabat mereka 

sendiri dengan meminta dan mengemis, dan di hari kiamat 

kelak mereka akan datang dalam bentuk seperti wajah 

tanpa daging sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

“Seorang yang selalu meminta-minta kepada orang 

banyak, nanti dia datang di hari kiamat dengan wajah 

yang tidak berdaging (karena hinanya)”. Dalam bekerja 

niat seorang muslim merupakan hal yang sangat penting, 
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termasuk semua aktifitas yang dilakukannya. Niat 

merupakan tekat hati untuk melakukan suatu perbuatan 

ibadah dalam rangka mendekatkan diri semata-mata 

kepada Allah, sekaligus merupakan unsur yang sangat 

menentukan dalam keabsahan suatu ibadah dan bagi 

keabsahan beberapa jenis muamalah. 

 

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar R.A., 

Rosulullah bersabda: ”Bahwa setiap amal itu bergantung 

pada niat, dan setiap individu dihitung berdasarkan apa 

yang diniatkannya.”  

 Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda: 

”Binasalah orang-orang Islam kecuali mereka yang 

berilmu. Maka binasalah golongan berilmu, kecuali 

mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Dan binasalah 

golongan yang beramal dengan ilmu mereka kecuali 

mereka yang ikhlas. Sesungguhnya golongan yang ikhlas 

ini juga masih dalam keadaan bahaya yang amat besar.  

 

Kedua hadis diatas sudah cukup menjelaskan betapa 

niat suci yang disertai dengan keikhlasan itulah inti 

sebenarnya dalam kehidupan dan pekerjaan seorang 

muslim. Alangkah baiknya dan sudah seharusnya mulai 

saat ini umat Islam dapat bergerak, beraktifitas dan 

bekerja dengan tekun dan mempunyai tujuan yang satu, 

yaitu ”mardatillah” (menggapai keridhaan Allah), dan 

itulah yang dicari dalam semua urusan pribadi muslim. 

Dari situ akan lahir nilai keberkahan yang sebenarnya 

dalam kehidupan yang penuh dengan curahan rahmat dan 

nikmat yang banyak dari Allah SWT. Ini berarti bahwa 

manusia memiliki dua jenis orang dalam bekerja pada saat 

yang sama dan di tempat yang sama, satu dengan maksud 

untuk mencari pengampunan Allah dan untuk meminta 

pahala Allah SWT, sedangkan yang lain dengan maksud 

untuk menunjukkan kepada pimpinannya bahwa dia 

bekerja atau melakukan sesuatu dengan baik sehingga 

akan memberi kenaikan gaji kepadanya. Yang satu 
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beramal dengan amalnya ahli neraka dan yang lain 

beramal dengan amalnya ahli surga dikarenakan niat 

mereka, meskipun pekerjaan, tindakan dan perbuatan 

yang mereka lakukan sama persis. Islam menetapkan dan 

menganjurkan kebebasan dalam mencari rezeki serta 

kebebasan untuk membina kekayaan. Setiap muslim 

diwajibkan melakukan pekerjaan yang memberi hasil 

yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Setiap 

muslim bebas memilih pekerjaan yang hendak dilakukan, 

tentunya sesuai dengan hasrat dan bakatnya. 

Namun Islam tidak mendorong umatnya hanya 

sekedar bekerja saja, tetapi juga memerintahkan agar 

bekerja dengan tekun dan baik, dalam pengertian bekerja 

sungguh-sungguh dengan didukung pengetahuan dan skill 

yang optimal serta menyelesaikan dengan sempurna. 

Bekerja dengan sungguh-sungguh (jiddiyah) adalah lawan 

dari. main-main dan menyepelekan, lemah dan lambat 

serta bermalas-malasan dalam menyelesaikan tugas atau 

kewajiban. Semangat jiddiyah berarti mendorong seorang 

muslim harus melaksanakan tugas, kewajiban dan 

perannya dengan segera, kuat dan tekad yang mambaja 

(azzam), tahan banting dan kontinu (istiqamah), 

mengerahkan segala potensi yang dimiliki, serta mampu 

mengatasi semua rintangan dan alasan. Kemantapan 

(itqan atau perfectness) dalam bekerja tersebut hanya 

dapat dilakukan apabila seseorang dalam menunaikannya 

dengan rasa amanah dan ikhlas karena semata-mata 

mengharapkan keridhoan Allah, sebab amanat dan ikhlas 

inilah poin paling utama yang wajib menjadi ciri khas 

pekerja muslim. Seorang pekerja muslim harus 

mendahulukan harapannya kepada ridho Allah sebelum 

pada keuntungan dunia, dan dengan demikian ia akan 

bekerja dengan sebaik-baiknya di kala sempit maupun 

senggang. Allah berfirman:  
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Artinya :”Dan di antara manusia ada orang yang 

mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; 

dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya” 

(QS Al-Baqarah (2): 207). 

 

 Kualitas kerja yang itqan atau perfect merupakan 

sifat pekerjaan Tuhan (Rabbani), kemudian menjadi 

kualitas pekerjaan yang islami. Rahmat Allah telah 

dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara itqan, 

yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu 

diperlukan dukungan pengetahuan dan skill yang optimal. 

Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus 

menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap 

berlatih. Suatu keterampilan yang sudah dimiliki dapat 

saja hilang, akibat meninggalkan latihan, padahal 

manfaatnya besar untuk masyarakat, dan karena itu 

melepas atau menelantarkan keterampilan tersebut 

termasuk perbuatan dosa. Konsep itqan memberikan 

penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau 

terbatas tetapi berkualitas, daripada output yang banyak 

tetapi kurang bermutu. Selain itu umat manusia juga 

diperintahkan untuk bekerja keras (istifragh ma fi al-

wus‟i), yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan 

yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik 

dengan motivasi mendapatkan pahala dan pertolongan 

dari Allah, dalam penekanan bahwa pekerjaan tersebut 

dilakukan dengan cara benar dan baik. Istifragh ma fil 

wus‟i dapat juga diartikan sebagai mobilisasi serta 

optimalisasi sumber daya, sebab Allah SWT telah 

menyediakan fasilitas segala sumber daya yang 

diperlukan melalui hukum taskhir, yakni menundukkan 

seluruh isi langit dan bumi untuk manusia, tinggal peran. 
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manusia sendiri dalam memobilisasi serta 

mendayagunakannya secara optimal dalam rangka 

melaksanakan apa-apa yang ridhai Allah SWT.  

Rosulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah 

senang jika seorang diantara kamu mengerjakan sesuatu 

pekerjaan dengan tekun”. Jadi kerja yang dilakukan 

dengan baik dan benar, penuh kesungguhan, perfect, serta 

istifragh ma fil wus‟i dan tujuan akhirnya adalah karena 

mengharap ridho Allah (lillahi ta‟aala) tidak hanya 

mendapatkan harta yang berupa materil saja tetapi akan 

memperoleh harta yang berupa Inmateril (pahala, 

ampunan dan kesempatan bertemu Allah) sebagaimana 

sabda Rosulullah SAW: “Barangsiapa mencari dunia 

dengan halal, menjaga diri dari minta-minta, berusaha 

untuk keluarganya dan belas kasih kepada tetangganya, 

maka ia bertemu Allah dengan wajah seperti bulan 

purnama”. Oleh sebeb itu apabila ada umat muslim yang 

mengabaikan kewajiban mencari nafkah padahal memiliki 

kemampuan untuk bekerja, maka negara (pemerintah) 

berkewajiban memaksanya untuk menunaikan kewajiban 

tersebut.  

Islam sangat memperhatikan kecendrungan 

pembawaan bakat serta memberikan kebebasan kepada 

setiap umat untuk memilih lapangan pekerjaan yang 

disenangi, dan tidak terdapat satupun dalil Al-Qur‟an dan 

hadis yang menunjukan bahwa negara yang menentukan 

pembagian lapangan kerja dikalangan rakyat. Tetapi 

berdasarkan mashlahah al-mursalah dalam keadaan 

tertentu, sebagai pengecualian, pemerintah dibenarkan 

memaksa warga untuk bekerja pada lapangan tertentu, 

seperti wajib bakti pada masyarakat bagi para dokter yang 

baru saja menyelesaikan studi dan sebagainya.  

Berkenaanan dengan keahlian pekerja, tidak dapat 

disangkal bahwa manusia memiliki perbedaan 

pembawaan bakat kodrati dalam berbagai hal antara lain 

daya dan kemampuan kerja. Karenanya sangat 

dimungkinkan adanya pembagian kerja (spesialisasi 
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pekerjaan) atas perbedaan daya dan kemampuan kerja 

yang dimiliki oleh para pekerja. Ini sesuai dengan sabda 

Rosulullah SAW: “Sesungguhnya Allah senang jika 

seorang di antara kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang 

dilakukan secara profesional”. Spesialisasi dalam berbagai 

lapangan kerja ini guna melayani berbagai macam 

kebutuhan hidup manusia dan sekaligus merupakan hal 

yang dapat dikategorikan dalam hukum fardhu kifayah 

atau kewajiban kemasyarakatan. Apabila dihubungkan 

dengan kaharusan bekerjasama kemanusiaan, maka akan 

diperoleh bahwa dorongan spesialisasi bekerja tersebut 

hendaklah atas dasar untuk dapat. memenuhi kebutuhan 

hidup umat yang beraneka ragam bentuk dan macamnya 

dalam rangka memenuhi perintah mewujudkan kerjasama 

kemanusiaan dan dengan demikian akan bernilai 

keagamaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan 

penghasilan duniawi belaka. 

Realita yang terjadi sekarang ini, umat muslim 

dihadapkan pada diskriminasi pekerja menurut ras dan 

gender serta perubahan pandangan tentang fungsi dan 

status para pekerja dalam dunia kerja, dimana pekerja 

sering ditempatkan sebagai pihak yang selalu 

membutuhkan dan harus menerima putusan pengusaha 

apa adanya. Bagaimanapun keadaannya, Islam sangat 

tidak mengakui adanya diskriminasi pekerja dan dalam 

banyak ayat Al-Qur‟an menegaskan bahwa kewajiban 

bekerja berlaku bagi laki-laki dan perempuan, kewajiban 

berbuat adil serta melarang tindakan yang bersifat 

eksploitatif terhadap pihak lain.
35

 

Umar bin Khattab: “Janganlah kamu bebani 

buruh/pekerja perempuan di luar batas kemampuannya 

dalam usahanya mencari penghidupan karena bila kamu 

lakukan hal itu terhadapnya, ia mungkin akan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral. 

                                                             
35 Armansyah waliam, “konsepsi islam tentang kerja” ,Vol.8, No.01, juni,2013, hal 

63-80 
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Perlakukanlah pegawai-pegawaimu dengan penuh 

pertimbangan (adil), niscaya Allah akan berlaku penuh 

pertimbangan (adil) terhadapmu. Kamu wajib memberi 

mereka makanan yang baik dan halal”.  

Dengan adanya larangan praktek eksploitasi pekerja 

oleh majikan ini tidak berarti Islam memerintahkan 

penghapusan masyarakat borjuis dan menciptakan 

masyarakat tanpa kelas. Islam mengakui adanya 

perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki tiap-tiap 

orang yang mengakibatkan perbedaan pendapatan dan 

imbalan material. Dengan kata lain, asas personalitas 

dalam etika kerja Islam dibangun atas semangat tauhid. 

Hubungan antara manusia sebagai pencari dan penerima 

rezeki yang disediakan Allah adalah kerja yang mana 

setiap orang memiliki akses terhadap sumber rezeki itu. 

Hanya saja yang membedakan manusia satu dengan 

lainnya adalah kemampuan, keahlian, dan kemauan untuk 

meraih rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Oleh 

karena itu kedudukan pekerja sangat bergantung kepada 

nilai kerjanya yang ditentukan oleh penghasilan atau 

keuntungan dari hasil kerja. Untuk menumbuhkan 

hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan 

pekerja, ekonomi Islam telah menggariskan dua prinsip 

dasar normatif yaitu para pekerja harus setia serta 

melakukan pekerjaannya. dengan baik; dan sebaliknya 

para pengusaha harus membayar penuh upah pekerja atas 

jasa dan pelayanannya. Tegasnya ekonomi Islam sangat 

memperhatikan fungsi keadilan serta mengaitkannya 

dalam pembagian kekayaan dan pendapatan, sehingga 

setiap pekerja berhak mendapatkan tingkat hidup yang 

layak dan manusiawi.  

Menurut M. Umar Chapra, Islam menempatkan posisi 

yang seimbang antara bawahan dengan atasan sebagai 

berikut:  

1. Islam memandang pekerja pada penggunaan 

jasanya di luar pertimbangan keuangan;  
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2. Pekerja tidak secara mutlak bebas berbuat apa saja 

yang dikehendakinya, karena ia harus bertanggung 

jawab kepada majikan;   

3.  Majikan memberikan sistem upah yang pantas 

untuk memenuhi kehidupan pekerja;   

4. Majikan harus menyediakan asuransi wajib untuk 

menanggulangi pengangguran, kecelakaan kerja, 

tunjangan hari tua, dan hak-hak pekerja lainnya.  

 

Melalui pendekatan ini baik pekerja maupun majikan 

sama-sama tidak diistimewakan, keduanya tetap 

berkedudukan sebagai makhluk yang berkewajiban 

sekaligus berhak memperoleh rezeki sesuai dengan peran 

dan fungsinya masing-masing. Sebab yang ditekankan 

kepada umat manusia adalah sikap ta'awwun (tolong-

menolong) dan keberadilan (laa tazhlimuuna walaa 

tuzhlamuun / tidak dirugikan dan juga tidak merugikan 

orang lain). Dalam istilah lain, Islam mengakui bahwa 

pengusaha dan pekerja adalah mitra dalam produksi 

(partnership) dengan kedudukan yang seimbang karena 

pada dasarnya manusia adalah sama.   

Islam telah mengatur hubungan antara pekerja dan 

perusahaan dengan aturan yang insani dan adil. Pemimpin 

Tertinggi Revolusi Islam Ayatollah Al-Udzma Khamenei 

mengatakan: "Dalam dua sistem Kapitalisme dan 

Komunisme, hubungan pekerja dan perusahaan adalah 

hubungan permusuhan. Tetapi tidak demikian dalam 

Islam. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara pekerja 

dan perusahaan adalah hubungan kerjasama (partnership). 

Tidak ada eksploitasi di sini. Masing-masing pihak 

memiliki hak yang harus dihormati oleh pihak lain”. 

Lebih dari itu Islam menghendaki majikan tidak 

melakukan pemerasan terhadap tenaga pekerja diluar 

batas kemampuan yang mereka miliki, memperlakukan 

mereka seperti keluarga sendiri, sehingga menuntut agar 

memperlakukan pekerja dengan hormat, manusiawi, 

kasih. sayang serta kesejahteraan mereka harus benar-
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benar terjamin sebagaimana yang tertera dalam sabda 

Rosulullah SAW: ”Kewajiban para majikan hanya 

menerima pekerjaan yang mudah dilakukan oleh para 

karyawannya. Janganlah mempekerjakan mereka 

sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi 

kesehatannya”  

Rosulullah SAW. juga bersabda dalam hadis yang 

lain: “Wahai Aba Zarrin, engkau seorang yang berakhlak 

jahiliyah. Mereka itu (para budak dan pelayanmu) adalah 

saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah 

asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di 

bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa 

yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti 

apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan 

pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika 

kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka 

hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)”. 

 Dengan demikian, bekerja merupakan kewajiban bagi 

setiap manusia yang secara fisik punya kemampuan 

supaya memperoleh sarana kehidupan yang cukup 

sehingga tidak menjadi beban bagi pihak lain. Bekerja 

dengan tekun dan ulet akan membentuk seseorang 

manjadi manusia yang hidup berkecukupan. Bekerja 

merupakan ikhtiyar yang wajib bagi setiap muslim dengan 

keharusan memilih pekerjaan yang halal dan dapat 

digunakan untuk mencukupi sarana kehidupan sesuai 

dengan kodrat manusia yang memerlukan sarana dan 

prasarana dalam kehidupannya. Dan oleh karena itu 

bekerja dengan sarana dan cara prilaku yang benar dan 

baik serta mendatangkan manfaat bagi diri pekerja, 

keluarga dan masyarakat disekitarnya dapat dinyatakan 

sebagai aktivitas yang bernilai ibadah muamalah yang 

berkategori jihat fii sabilillah (berjuang dijalan Allah). 

Disamping itu Islam juga memerintahkan agar tidak ada 

diskriminasi dalam imbalan kerja (upah) yang akan 

diterima pekeja. Rosulullah umpamanya membedakan 

pemberian di antara kaum muslimin mengikuti perbedaan 
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keperluan dan tanggungjawab sebagaiman diriwayatkan 

oleh „Auf ibn Malik, Rasulullah apabila mendapat harta 

rampasan (al-fai‟), Beliau memberi dua bagian untuk 

orang yang sudah menikah dan satu bagian kepada yang 

masih bujang/belum menikah. Bahkan dalam hadiś lain 

Rasulullah pernah memberi satu bagian untuk 

penunggang kuda dan dua bagian untuk kudanya sebab 

belanja untuk perawatan kuda lebih banyak daripada 

pemiliknya. Khalifah Umar alKhattab juga 

mempergunakan formula yang sama dalam pembagian 

harta fai‟ sebagaimana dikatakannya “sebagian orang 

dinilai daripada prestasinya dan sebagian orang yang lain 

dilihat daripada keperluannya”. 

 

g. Dasar Hak Memperoleh Pekerjaan 

Tujuan dibentuknya negara Indonesia ialah untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan 

bahwa ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya”. 

Pekerjaan merupakan hak dasar manusia dalam kehidupan 

sosial yang beradab. Manusia tanpa memiliki pekerjaan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak 

sebagaimana mestinya. 

 Negara telah menjamin pekerjaan dan kelayakan 

hidup warga negara dalam Undang-Undang, namun angka 

pengangguran masih tinggi. Seberapa giat pemerintah 

untuk menciptakan kesempatan kerja tetap saja tidak 

dapat menampung seluruh anggkatan kerja yang ada. 

Faktor pertambahan penduduk yang tinggi menjadi salah 

satu penyebab. Laju pertambahan penduduk pertahun 

lebih cepat dibanding usaha penciptaan lapangan kerja, 

sehingga lapangan kerja yang ada tidak dapat menampung 

seluruh angkatan kerja.
36

 

                                                             
36 Khoiril anwar udin, 2010 “hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis 

pekerjaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa jetis” 
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h. Kerja berkualitas 

Pekerjaan yang dicintai Allah SWT. adalah yang 

berkualitas. Untuk menjelaskannya, Al- Qur‟an 

mempergunakan empat istilah: “amal-shalih”, tak kurang 

dari 77 kali; amal yang “Ihsan”, lebih dari 20 kali; amal 

yang “itqan”, disebut 1 kali; dan ”birr”, disebut 6 kali. 

Pengungkapannya kadang dengan bahasa perintah, 

kadang dengan bahasa anjuran. Pada sisi lain, dijelaskan 

juga pekerjaan yang buruk dengan akibatnya yang buruk 

pula dalam beberapa istilah yang bervariasi. Sebagai 

contoh, disebutnya sebagai perbuatan syaitan (QS. Al-

Maidah : 90) 

                  

                   

      

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah [434], adalah Termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan. [434] Al Azlaam 

artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab 

Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai 

bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan 

suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil 

tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah 

ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan 

lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, 

diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam 

Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka 

mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil 

sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka 
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akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai 

dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang 

terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka 

undian diulang sekali lagi. 

 

 Al-Qur‟an sebagai pedoman kerja kebaikan, kerja ibadah, 

kerja takwa atau amal shalih, memandang kerja sebagai 

kodrat hidup. AlQur‟an menegaskan bahwa hidup ini 

untuk ibadah. Maka, kerja dengan sendirinya adalah 

ibadah, dan ibadah hanya dapat direalisasikan dengan 

kerja dalam segala manifestasinya.  

Jika kerja adalah ibadah dan status hukum ibadah 

pada dasarnya adalah wajib, maka status hukum bekerja 

pada dasarnya juga wajib. Kewajiban ini pada dasarnya 

bersifat individual, atau fardu„ain, yang tidak bisa 

diwakilkan kepada orang lain. Hal ini berhubungan 

langsung dengan pertanggung jawaban amal yang juga 

bersifat individual, dimana individulah yang kelak akan 

mempertanggung jawabkan amal masing-masing. Untuk 

pekerjaan yang langsung memasuki wilayah kepentingan 

umum, kewajiban menunaikannya bersifat kolektif atau 

sosial, yang disebut dengan fardu kifayah, sehingga lebih 

menjamin terealisasikannya kepentingan umum tersebut. 

Namun, posisi individu dalam konteks kewajiban sosial 

ini tetap sentral. Setiap orang wajib memberikan 

kontribusi dan partisipasinya sesuai kapasitas masing-

masing, dan tidak ada toleransi hingga tercapai tingkat 

kecukupan (kifayah) dalam ukuran kepentingan umum. 

Menurut Muhammad Hamzah ada 5 (lima) prinsip 

kerja seorang muslim, yaitu: Kerja, aktifitas, „amal dalam 

Islam adalah perwujudan rasa  

1.  syukur kita kepada ni‟mat Allah SWT, hal ini 

sebagaimana disampaikan dalam QS. Saba:13 yang 

berbunyi: 
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Artinya “Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk 

bersyukur kepada Allah SWT., dan sedikit sekali dari 

hamba-hamba ku yang bersyukur”. Seorang Muslim 

hendaknya berorientasi pada pencapaian  

 

2. hasil: hasanah fi ad-dunya dan hasanah fi al-akhirah, 

pernyataan ini tercantum dalam( QS. al-Baqarah: 201) 

yang berbunyi: 

               

              

 “Dan diantara mereka ada orang yang berdoa, “Ya 

Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan 

kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab 

neraka.” Dua karakter utama yang hendaknya kita 

miliki:  

3.  al-qawiyy dan al-amiin. Dua karakter ini dapat kita 

jumpai dalam (QS. alQasas}: “Dan salah seorang dari 

kedua wanita itu berkata, “Wahai ayahku, jadikanlah 

dia (Musa) sebagai pekerja pada kita, sesungguhnya 

orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai 

pekerja pada kita ialah orang kuat dan dapat 

dipercaya” 

4. Kerja keras. Ciri pekerja keras adalah sikap pantang 

menyerah terus mencoba hingga berhasil. Kita dapat 

meneladani ibunda Ismail a.s., Sehingga seorang 

pekerja keras tidak mengenal kata gagal (atau 
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memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan 

yang tertunda).  

5. Kerja dengan cerdas. Cirinya: memiliki pengetahuan 

dan keterampilan; terencana; memanfaatkan segenap 

sumber daya yang ada. Seperti yang tergambar dalam 

kisah Nabi Sulaiman a.s 

Rasulullah SAW. menjadikan kerja sebagai 

aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasul bekerja 

bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau 

bekerja untuk meraih keridaan Allah SWT. Dalam 

sebuah hadis kita jumpai betapa Rasul sangat 

mengapresiasi seorang sahabat yang sangat keras 

dalam bekerja. Dalam hadis itu dikatakan: suatu hari 

Rasulullah SAW. berjumpa dengan Sa‟ad bin Mu‟adz 

Al-Anshari. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa‟ad 

melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti 

terpanggang matahari. ”Kenapa tanganmu?,” tanya 

Rasul kepada Sa‟ad. ”Wahai Rasulullah,” jawab 

Sa‟ad, ”Tanganku seperti ini karena aku mengolah 

tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah 

keluarga yang menjadi tanggunganku”. Seketika itu 

beliau mengambil tangan Sa‟ad dan menciumnya 

seraya berkata, ”Inilah tangan yang tidak akan pernah 

disentuh api neraka”. 

Dalam kisah lain disebutkan bahwa ada 

seseorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah 

SAW. Orang tersebut sedang bekerja dengan sangat 

giat dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya, 

”Wahai Rasulullah, andaikata bekerja semacam orang 

itu dapat digolongkan jihad fi sabilillah, maka 

alangkah baiknya.” Mendengar itu Rasul pun 

menjawab, ”Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-

anaknya yang masih kecil, itu adalah fi sabilillah; 

kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orangtuanya 

yang sudah lanjut usia, itu adalah fi sabilillah; kalau 

ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar 



 

 

73 

tidak meminta-minta, itu juga fi sabilillah.” (HR. At-

Tabrani). 

 

B. Penelitian terdahulu 

Adapun hasil dari penelitian ilmiah terdahulu mengenai 

judul penulis maka penulis akan kemukakan sebagai berikut 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh fauzan dengan 

judul “pengaruh soft skill dan hard skill serta 

pengaruhnya terhadap optimesme calon lulusan prodi 

manajemen unhas Bengkulu” penelitian ini bertujuan 

untuk menunjukkan bahwa soft skill dan hard skill 

berpengaruh signifikan terhadap optimisme calon lulusan 

prodi manajemen untuk meniti karir setelah 

menyelesaikan pendidikannya. Kontribusi terhadap 

optimisme calon lulusan prodi manajemen hard skill 

lebih besar dari soft skill. Demikian juga terhadap uji 

parsial hard skill lebih signifikan dari pada soft skill. 

Sedangkan uji secara simultan menunjukkan bahwa 

kedua variabel indevenden tersebut berpengaruh secara 

significat terhadap variabel optimisme calon lulusan 

prodi manajemen Unihaz Bengkulu. Demikian juga uji 

simultan menunjukkan kedua variabel indevenden 

tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap optimisme 

calon lulusan prodi manajemen Unihaz Bengkulu. 

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tegar Azizul 

Hakim Iskandar, Budi Nurhardjo, N.G Krisnabudi 

dengan judul “Pengaruh Hard Skill dan Soft Skill 

Terhadap Kecenderungan Keinginan Pemilihan Bidang 

Kerja Melalui Kepercayaan Diri Mahasiswa” penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui 

1) Hard skill (X1) berpengaruh signifikan dan dominan 

terhadap kepercayaan diri (Z) mahasiswa Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dengan arah positif;  

2) Soft skill (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

kepercayaan diri (Z) mahasiswa tingkat akhir 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dengan arah 

positif;  
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3) Hard skill (X1) berpengaruh signifikan dan dominan 

terhadap kecenderungan keinginan pemilihan bidang 

kerja (Y) di bidang wirausaha pada mahasiswa 

tingkat akhir Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dengan arah positif  

4) Soft skill (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

kecenderungan keinginan pemilihan bidang kerja 

(Y) di bidang wirausaha pada mahasiswa tingkat 

akhir Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dengan 

arah positif  

5) Hard skill (X1) berpengaruh dominan terhadap 

kecenderungan keinginan pemilihan bidang kerja 

(Y) di bidang wirausaha pada mahasiswa melalui 

kepercayaan diri (Z) mahasiswa tingkat akhir 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi; 

6) Soft skill (X2) berpengaruh terhadap kecenderungan 

keinginan pemilihan bidang kerja (Y) di bidang 

wirausaha pada mahasiswa melalui kepercayaan diri 

(Z) mahasiswa tingkat akhir Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi;  

7) Kepercayaan diri (Z) berpengaruh signifikan terhadap 

kecenderungan pemilihan bidang kerja (Y) di bidang 

wirausaha pada mahasiswa tingkat akhir Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dengan arah positif. 

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haerunnisa 

dengan judul “pengaruh hard skill dan soft skill terhadap 

minat bekerja” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dari hasil perhitungan regresi berganda bahwa Hard skill 

(X) sebesar 0,004 lebih kecil dari probability yaitu 0,05 

atau 0.004 < 0.05 hal ini berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap variabel minat kerja (Y). maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 (Hard skill) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) minat 

bekerja. Bedasarkan perhitungan regresi berganda, 

dengan hasil yang menunjukan variabel X2 soft skill 

sebesar 0,011 lebih besar dari 0,05 atau 0,011 > 0,05 

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap minat 
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bekerja (Y). maka dapat ditarik kesimpulan bahwa soft 

skill yang dimiliki mahasiswa berpengaruh negative dan 

tidak signifikan terhadap minat bekerja (Y).  

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfatus sa‟ada, 

Hadi Sunaryo, Pardiman dengan judul “Pengaruh Hard 

Skill Dan Soft Skill Terhadap Kecenderungan Pemilihan 

Bidang Kerja Melalui Kepercayaan Diri Mahasiswa 

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Islam Malang” penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui 

1) Hard Skill berpengaruh terhadap Kepercayaan Diri 

Mahasiswa 

2)  Soft Skill berpengaruh terhadap Kepercayaan Diri 

Mahasiswa   

3) Hard skill berpengaruh terhadap kecenderungan 

pemilihan bidang kerja   

4) Soft skill berpengaruh terhadap pemilihan bidang 

kerja   

5)  kepercayaan diri berepengaruh terhadap 

kecenderungan pemilohan bidang kerja. 

6)  Hard skill berpengaruh terhadap kecenderungan 

pemilihan bidang kerja  melalui kepercayaan diri 

mahasiswa   

7) Soft skill berpengaruh terhadap kecenderungan 

pemilihan bidang kerja  melalui kepercayaan diri 

mahasiswa   

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faizal Alam 

Islami, dengan judul “analisis pengaruh Hard skill, Soft 

skill dan motivasi terhadap kinerja tenaga penjualan” 

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada Coefficients 

yang membandingkan Unstandardized Coefficients B dan 

Standard error of estimate sehingga didapat hasil yang 

dinamakan t hitung. Apabila t hitung > t tabel dan tingkat 

signifikansi < α (0,05), maka variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang 

terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian 
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tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan kali 

ini. Adapun persamaan terletak pada objek yang 

digunakan pada penelitian tersebut yang terdiri dari 

variabel independen X  dan variabel dependen Y. 

persamaan dari kelima penelitian yang sudah dipaparkan 

sebelumnya dengan penelitian yang baru akan dilakukan 

ini juga terletak pada jenis penelitian yang akan 

digunakan, yaitu penelitian kuantitatif. 

Adapun yang  menjadi  perbedaan  antara penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya  adalah objek penelitian 

yang dipilih dan diambil oleh setiap peneliti untuk 

kemudian dijadikan sampel/responden. Perbedaan juga 

terletak pada  tempat atau wilyah penelitian yang dipilih 

oleh setiap peneliti. Selain itu terdapat juga perbedaan 

pada penelitian yang dilakukan oleh Tegar Azizul Hakim 

Iskandar, Budi Nurhardjo, N.G Krisnabudi dimana dalam 

penelitian tersebut yang menjadi variabel independen 

lainya yang menjadi pendukung penelitian. 

 

C. Kerangka pikir 

Menurut Uma Sukaran, kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah yang penting
37

.  

Untuk memudahkan pemahaman mengenai 

keseluruhan penelitian ini maka disusunlah kerangka pikir 

sebagai berikut 

X : Soft Skill 

Y : Kepercayaan Diri Memilih Bidang Kerja 

 

 

 

 

                                                             
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 93 

(X) 

SOFT SKILL 

(Y) 

Kepercayaan Diri Memilih 

Bidang Kerja 
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Dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan 1 

variabel independen/variabel bebas, dimana Soft Skill 

merupakan variabel X dan kepercayaan diri memilih 

bidang kerja merupakan variabel (Y) atau variabel  

dependen/variabel terikat yang digunakan oleh peneliti. 

Dari kerangka pikir diatas peneliti akan mencari tahu 

bagaimana variabel X yang merupakan soft skill dapat 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y 

yaitu kepercayaan diri memilih bidang kerja. 

D. Hipotesis 

     Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data
38

.  

Pada penelitian kuantitatif, hipotesis lazim dituliskan 

dalam sub-bab tersendiri. Hipotesis merupakan dugaan 

sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian dimana 

hipotesis nol atau tidak berpengaruh dilambangkan dengan H0 

dan hipotesis alternative atau berpengaruh dilambangkan 

dengan Ha. 

 

Hubungan soft skill (X) Terhadap Kepercayaan Diri Memilih 

Bidang Kerja (Y) 

kepercayaan diri adalah kesadaran individu akan kekuatan 

dan kemampuan yang dimilikinya, meyakini adanya rasa 

percaya dalam dirinya, merasa puas terhadap dirinya baik 

yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, dapat bertindak 

sesuai dengan kepastiannya serta mampu mengendalikannya 

dalam mencapai tujuan yang diharapkannya. 

Lauster dalam Surya mendefinisikan kepercayaan diri 

sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri 

                                                             
38 Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D.(Bandung:Alfabeta,2014) h. 64. 
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sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu 

cemas, merasa bebas untuk melakukan. hal-hal yang sesuai 

dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, 

sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki 

dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan percaya 

diri adalah suatu proses belajar bagaimana merespon berbagai 

rangsangan dari luar dirinya melalui interaksi dengan 

lingkungannya 

Terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi rasa 

percaya diri, beberapa aspek yang mempengaruhi rasa percaya 

diri seperti keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, 

bertanggung jawab dan rasional, secara tidak langsung aspek-

aspek kepercayaaan diri berkaitan satu sama lain, sehingga 

dengan adanya aspek tersebut banyak calon kariyawan atau 

yang ingin bekerja merasa percaya diri akan kemampuan soft 

skill mereka untuk memasuki dunia kerja, sesuai dengan 

bidang yang diinginkan oleh mereka. 

Soft skill    -  rasa percaya diri memilih bidng kerja (+) 

Soft skill    -  rasa percaya diri memilih bidng kerja (+) 

 

Selanjutnya adapun hipotesis penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Pengaruh soft skill terhadap kepercayaan diri mermilih bidang 

kerja 

H01 : soft skill  tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepercayaan diri mermilih bidang Kerja 

Ha1 : soft skill  berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap  kepercayaan diri  mermilih bidang  kerja 
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