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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  pengaruh Halaqah 

Terhadap etos kerja guru, dan juga ingin mengetahui apakah ada 

pengaruh dalam sistem kinerja guru dalam mengajar setelah 

melakukan kegiatan halaqah tarbiyah . subjek penelitian terdiri atas 22 

orang guru SD IT Tunas Insan Cendekia.  dalam penerapannya yaitu 

melakukan kajian rutin dalam membentuk lingkaran dengan anggota 

tidak lebih dari 10 orang . 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Kuantitatif . Metode 

pada penelitian ini menggunakan Angket/Kuisioner . Sampel pada 

penelitian ini menggunakan semua guru yang ada di SD IT. 

Peneliti melakukan uji determinasi, analisis regresi linier sederhana,uji 

hipotesis, Hasil perhitungan menggunakan SPSS 16.0 for windows 

memunculkan hasil sebagai berikut: pertama,uji determinasi yang 

dilakukan peneliti. Untuk mengetahui hasil uji determinasi dapat 

dilihat melalui kolom Adjusted R Square. Dari tabel diketahui bahwa 

nilai Adjusted R Square (koefisien determinasi) menunjukan nilai 

sebesar 0.324 atau sama dengan 32,4%). Angka Adjusted R Square 

(koefisien determinasi) sebesar 0.324 artinya bahwa etos kerja dapat 

dijelaskan oleh kinerja guru sebesar 32,4% dan sisanya sebesar 67,6% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar pembahasan penelitian ini 

. 

Berdasarkan uji determinasi dengan hasil halaqah tarbiyah dapat 

dijelaskan oleh etos kerja guru sebesar 32,4% dan sisanya 67,6%, 

dijelaskan oleh variabel-tperoleh model persamaan regresi Y= 65.427 

+ 0.430 X artinya jika etos kerja ditingkatkan 1% maka kinerja guru 

akan mengalami peningkatan sebesar 0.430% dari 65.427, dan uji 

Hipotesis diperoleh hasil thitung  (4.949) > ttabel  (1,67722) dan nilai 

signifikansi 0.000 < a = 0.05 maka kesimpulannya adalah Ho ditolak 

dan Ha diterima.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Halaqah Tarbiyah memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap etos kerja guru SD IT Tunas Insan 

Cendekia Tanjung Bintang Lampung Selatan . 

Kata Kunci : Halaqah Tarbiyah, Etos Kerja Guru . 
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MOTTO 

 

                               

                             

 

Artinya : “Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu 

adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, 

Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai 

sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu  Allah mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui”. 
1
(Q.S. Al-Baqarah:216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan 

Terjemahannya. (Surabaya: Halim, 2013) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi yang diajukan adalah “Pengaruh Halaqah Tarbiyah 

Terhadap Etos Kerja Guru di SDIT Tunas Insan Cendekia 

Tanjung Bintang Lampung Selatan”.Penegasan judul penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Halaqah adalah istilah yang dikenal dalam pendidikan 

atau dakwah Islam sebagai pendekatan dan metode 

pembelajaran halaqah dewasa ini biasanya digunakan 

untuk menggambarkan sekelompok kecil muslim yang 

secara rutin mengkaji ajaran islam . jumlah peserta dalam 

kelompok kecil tersebut antara 3-12 orang. Peserta 

halaqah dipimpin dan dibimbing oleh seorang murrobi 

(pembina) . murrobi disebut juga dengan 

mentor,pembina,ustadz (guru) . murobbi bekerja sama 

dengan peserta halaqah untuk mencapai tujuan halaqah, 

yaitu terbentuknya muslim yang islami dan berkarakter 

Islami.  

2. Tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu untuk mencapai 

kesempurnaan. dengan cara penyampaianya yang 

direncanakan  sistematis, terarah, yang dilakukan secara 

bertahap, dalam pencapaian tujuan dengan keridhaan 

Allah SWT. 

3. Guru di SDIT Tunas Insan Cendekia Tanjung Bintang 

Lampung Selatan adalah  pendidik yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan 

setingkat  Sekolah Dasar yang diberinama  SDIT Tunas 

Insan Cendekia yang beralamat di  Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan 
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B. Latar Belakang Masalah 

Manusia Lahir di dunia ini tanpa pengetahuan apapun, 

tetapi dalam kelahirannya manusia dilengkapi dengan fitrah 

yang memungkinkannya untuk menguasai berbagai 

pengetahuan. Dengan memfungsikan fitrah itu maka diharapkan 

manusia dapat belajar dari lingkungan manusia dan 

masyarakat.
1
 diantara tanda fitrah itu adalah Allah menciptakan 

manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dengan 

menganugerahkan berbagai potensi, baik potensi jasmani 

(Fisik), potensi spiritual (Qolbu), maupun potensial akal fikiran. 

Maka dari potensi yang dimiliki itu manusia diposisikan 

sebagai makhluk yang istimewa dibandingkan dengan makhluk 

lainnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surat At-Tin 

ayat 4 :  

                   

Artinya:” Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia 

dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Q.S At-Tin:4)
2
 

Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia di dunia, 

tiga potensi yang dianugrahkan tersbut tidaklah mudah untuk 

dapat berkembang dengan sendirinya tanpa adanya proses 

interaksi dengan orang lain, karena pada dasarnya manusia 

adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupan manusia selalu 

mengadakan proses interaksi yang bernilai edukatif jika 

interaksi itu dilakukan dengan sadar untuk meletakkan tujuan 

agar manusia itu dapat merubah tingkah lakunya,pola fikir, dan 

perbuatannya. Interaksi yang bernilai edukatif disebut dengan 

“Interaksi Edukatif”.
3
 

                                                           
1 Hery Nur Aly dan Manzier S, Watak Pendidikan Islam, (Jakarta : Friska 

Agung Insani,2014),h.1 
2 Departemen Agama R.I. Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung : 

Diponegoro,2015), h.478 
3 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta 

: Rineka Cipta, 2017), H. 11 
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Berdasarkan aspek kehidupan sosial manusia akan 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan islam yang 

menyuruh umatnya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, 

dan memang seorang muslim mengharapkan ilmu pengetahuan 

yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat 

dalam firman Allah dalam Al-Qur‟an surah Thaha ayat 114. 

 

                           

                    

Artinya :  

”Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan 

janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum 

disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: 

"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."
4
 

Berdasarkan firman Allah Surah Thaha ayat 114 dapat dipahami 

bahwa, memanglah kita makhluk Allah akan sangat 

membutuhkan ilmu pengetahuan yang memang penting. Selain 

dari firman Allah Surah Thaha ayat 114 terdapat juga firman 

Allah yang membahas tentang pentingnya ilmu yaitu dalam 

surah Al-Mujadilah Ayat 11 yang berbunyi : 

 

                      

                      

                       

                                                           
4  Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan 

Terjemahannya. (Surabaya: Halim, 2015), h. 320 
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Artinya : 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
5
 

Kedua Ayat Al-Qur‟an diatas menjelaskan bahwwa 

hakikatnya ilmu seseorang yang beriman akan mendapatkan 

derajat yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki 

ilmu . Islam yang mementingkan pendidikan karena memang 

kita diperintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Termasuk 

salah satunya bersekolah . Terlebih lagi dalam lingkup 

pendidikan islam atau sekolah yang berbasis agama islam . 

Dalam islampun mengharuskan kita menyampaikan ilmu 

dengan menggunakan pendekatan,metode dan sebagainya . 

Dari pola interaksi ini dapat diketahui bahwa proses 

interaksi pendidikan merupakan suatu proses yang sangat 

penting untuk memobilisasi fitrah tiga potensi yang dimiliki 

oleh manusia agar menjadi optimal. 

Proses pembelajaran agama Islam, pendidik merupakan 

salah satu komponen pembelajaran dan juga sebagai salah satu 

faktor penentu keberhasilan pendidikan. Pendidik tidak hanya 

bertugas sebagai pendidik saja, tetapi juga berperan dalam 

usaha pembentukan watak, tabiat maupun pengembangan 

sumber daya yang dimiliki oleh anak didik. Untuk itu peran 

pendidik tidak hanya terbatas pada peran sebagai pengajar yang 

hanya transfer of Knowledge (memindahkan pengetahuan) dan 

Transfer of skill (menyalurkan keterampilan) saja, tetapi peran 

keaktifannya diharapkan mampu mengarahkan, membentuk dan 

membina sikap peserta didik ke arah yang lebih baik, sehingga 

                                                           
5 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan 

Terjemahannya. (Surabaya: Halim, 2013), h. 320 
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peran yang ketiga ini pendidik diharapkan untuk dapat Transfer 

of value (Menambahkan nilai-nilai).
6
 

Pendidik dengan peserta didik adalah dua sosok manusia 

yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Boleh jadi, 

dimana ada pendidik disitu ada peserta didik yang ingin belajar 

dari pendidiknya. Sebaliknya, dimana ada peserta didik di sana 

ada pendidik yang ingin memberikan binaan apa yang di ingini 

oleh peserta didiknya. Tidak ada sedikitpun dalam benak 

pendidik terlintas pikiran negatif untuk tidak mendidik peserta 

didiknya, meskipun barangkali sejuta permasalahan sedang 

merongrong kehidupan pendidik tersebut .  

Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang tunggal 

tetapi memang memiliki makna yang berbeda. Belajar diartikan 

suatu perubahan tingkah laku karena hasil dari pengalaman 

yang diperoleh . sedangkan mengajar adalah kegiatan 

penyediaan kondisi yang merangsang serta mengarahkan 

kegiatan belajar peserta didik untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dapat 

membawa perubahan tingkah laku maupun perubahan serta 

kesadaran diri sebagai pribadi.  

Seiring dengan berkembangnya zaman dibutuhkan 

adanya guru yang profesional baik secara formal maupun 

islami. Secara islami dengan berkarakter positif untuk menjadi 

tenaga pendidik dan kependidikan dalam suatu organisasi 

sekolah. maka dari itu dibutuhkan adaya metode Halaqah untuk 

menjadikan dan mencetak guru berprofesional secara formal 

dan islami. Guru yang berkerjanya secara islami terpancar dari 

sistem keimanan atau akidah islami berkenaan dengan kerja 

yang bertolak dari ajaran wahyu bekerja sama dengan akal. 

Sistem keimananya itu menurutnya, indentik dengan sikap 

hidup mendasar (aqidah kerja). Ia menjadi sumber motivasi dan 

sumber nilai bagi terbentuknya etos kerja islami.  

                                                           
6 A. Qodri A. Azizy Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial 

(Mendidik Anak Sukses Masa Depan dan Bermanfaat), (Semarang: Aneka 

Ilmu,2016), h.19. 
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Untuk membentuk peserta didik yang bertingkah laku 

dan berakhlakul karimah diperlukan tenaga pendidik yang 

memiliki etos kerja  yang baik. Sehingga diharapkan dengan 

etos kerja yang baik dapat memberikan suri tauladan bagi 

peserta didiknya. 

Menurut Nurcholish Majdid, etos kerja dalam islam 

adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim, bahwa kerja 

mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh 

perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk 

ditegaskan bahwa pada dasarnya, islam adalah agama amal atau 

kerja . inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati dan 

berusaha memperoleh ridha Allah melalui kerja atau amal saleh, 

dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-

Nya. .
7
 Sedangkan menurut Toto Tasmara, dalam bukunya Etos 

Kerja Pribadi Muslim, menyatakan bahwa “bekerja” bagi 

seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh- sungguh, 

dengan mengerahkan seluruh aset, fikir dan zikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebgaai 

hamba allah yang harus menundukan dunia dan menempatkan 

dirinya sebgaai bagian dari masyarakat yang terbaik, atau 

dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dengan kerja manusia 

itu memanusiakan dirinya.
8
 

Etos kerja Islami disini digali dan dirumuskan berdasakan 

konsep iman dan amal shaleh. Tanpa landasan iman dan amal 

shaleh etos kerja apapun tidak dapat menjadi islami.dan iman 

akan merupakan sesuatu yang mandul bila tidak melahirkan 

amal sholeh. Semua itu mengisyaratkan bahwa iman dan amal 

shaleh merupakan suatu rangkaian yang terkait erat, bahkan 

tidak terpisahkan.  

Dapat dipahami bahwa etos kerja dalam Islam terkait erat 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur‟an dan Al-

sunnah tentang kerja yang dijadikan sumber inspirasi dan 

                                                           
7 Nurcholis Majdid,Islam Agama Kemanusiaan.hlm. 216 
8 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima 

Yasa,2015),HLM. 27 
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motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan aktivitas kerja di 

berbagai bidang kehidupan. Dalam penerapan akhlak kepada 

diri sendiri tentunya sangatlah tidak mudah apabila sudah 

tertanam kepribadian yg tidak terlatih keseharian nya sesuai 

dengan syariat islam dan sunnah, maka perlunya penerapan 

Halaqah tarbiyah untuk melatih rohani maupun jasmani kita 

kearah hal yg positif, Halaqah tarbiyah sendiri yaitu 

Secara istilah yang dikenal dalam pendidikan Islam 

sebagai pendekatan dan metode pembelajaran. Halaqah ini 

terdiri pada sekelompok kecil muslim yang secara rutin 

mengkaji ajaran islam . jumlah peserta dalam peserta kecil 

berkisar antara 3-12 orang . biasanya peserta Halaqah dipimpin 

dan dibimbing oleh seorang murobbi (pembina). Murobbi 

disebut dengan mentor, pembina,ustadz (guru), mas‟ul 

(penanggung jawab). Murobbi bekerja sama dengan peserta 

Halaqah untuk mencapai tujuan Halaqah, yaitu terbentuknya 

muslim yang islami dan berkarakter da‟i . Halaqah sendiri 

mempelajari tentang pendalaman islam secara menyeluruh 

dengan adanyan penerapan Tahsin (membaca Al-Quran dengan 

benar dan tepat), Hafalan surat-surat ayat suci Al-Qur‟an 

,adanya pendalaman tentang sejarah kebudayaan islam pada 

zaman Rasulullah Saw, maka dalam etos kerja itu sendiri terkait 

erat dengan ajaran-ajaran agama islam yang terkandung dalam 

Al-Quran dan sunnah. Cara pendidik yaitu 

memahami,menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-Quran 

dan Al-sunnah tentang dorongan untuk bekerja itulah yang 

membentuk etos kerja secara islami . 
9
 

Dalam hal ini proses interaksi edukatif tersebut dilihat 

melalui bidang studi akidah akhlak. Akhlak dapat diartikan 

sebagai sifat dan tingkah laku yang tumbuh dan menyatu di 

dalam diri seseorang . sifat yang tumbuh dari dalam jiwa itulah 

yang memancarkan sikap dan tingkah laku perbuatan seseorang. 

Sedangakan tujuan dari akhlak itu ialah mengetahui perbedaan-

perbedaan perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia 

                                                           
9 Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Jakarta: Gema Insani,2002) hlm.28 
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dapat mengamalkan sifat-sifat baik dan menjauhkan diri dari 

sifat-sifat yang jahat sehingga terciptalah suasana dalam 

pergaulan di masyarakat, dimana tidak ada kebencian dan 

kejahatan. Oleh karena itu pelajaran akhlak bertujuan 

menjadikan manusia sebagai orang yang berkelakuan baik 

terhadap Tuhan,manusia dan lingkungannya.
10

Oleh karena itu 

dengan adanya interaksi edukatif antara pendidik dengan 

peserta didik yang dilaksanakan di SDIT Tunas Insan Cendekia 

Tanjung Bintang diharapkan dapat terbentuk akhlak yg mulia 

dalam diri peserta didik dan senantiasa tercermin dalam 

kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, melahirkan 

perbuatan yang seimbang antara kata dan perbuatan, 

penghayatan dan pengalaman, antara teori dan praktek. 

Hal ini memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, 

tetapi memerlukan usaha yang serius pendidik sebagai pembina 

dan pembimbing harus mau dan dapat menempatkan peserta 

didik diatas kepentingan yang lain. Selain itu pendidik juga 

harus menjadi panutan yang dapat dicontoh oleh peserta 

didiknya baik dalam perkataan,perbuatan dan pergaulannya 

dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di 

lingkungan sekitar. Seperti: membiasakan diri dengan selalu 

mengucapkan salam, berjabat tangan,atau selalu berkata baik 

dan sopan dengan sesama, dan lain-lain. Sehingga pendidik 

dapat menjadi teladan yang baik oleh peserta didik, dengan 

begitu pendidik selain menjadi teladan juga dapat menjadi 

inspirasi bagi peserta didiknya.  

Interaksi pendidik dengan peserta didik terwujud dengan 

baik, maka peserta didik akan bersikap terbuka dengan 

pendidik-pendidiknya. Sikap terbuka semacam ini akan 

memudahkan bagi seorang pendidik dalam mempengaruhi etika 

dan perilaku akhlak peserta didik, lebih mudah menasehati dan 

saran dari pendidiknya yang menimbulkan kesadaran  

                                                           
10 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,(Jakarta: Raja Grafindo, 

2011) hlm. 5 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SDIT Tunas 

Insan Cendekia diperoleh informasi bahwa fokus penelitian ini 

membahas tentang nilai-nilai positif pengaruh halaqoh terhadap 

etos kerja sehingga guru dapat menerapkan akhlak pribadi 

positif sorang pendidik khususnya pada emosional jiwa yang 

sangat berpengaruh terhadap pola fikir peserta didik. Untuk itu  

perlu adanya usaha yang sungguh sungguh dari pihak sekolah  

untuk meningkatkan etos kerja para guru sehingga dapat  

prestasi kerjaa meningkatkan dan berdampak positif terhadap 

kemajuan para peserta didik.Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk dapat meningkatkan etos kerja guru SDIT 

Tunas Insan Cendekia Tanjung Bintang Lampung Selatan 

mengadakan halaqah terbiyah. 

Dari pembahasan diatas, penulis tertarik untuk 

mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul 

“Pengaruh Halaqah Tarbiyah Terhadap Etos Kerja Guru di 

SDIT Tunas Insan Cendekia Tanjung Bintang Lampung 

Selatan”. 

 

C. Identiikasi  Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identiikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar beakang masalah 

yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Efektifnya mengajar dengan adanya halaqoh 

tarbiyyah 

b. Dengan adanya halaqoh tarbiyyah dapat 

meningkatkan kinerja positif pada sekolah SDIT 

Tunas Insan Cendekia  Tanjung Bintang Lampung 

Selatan  

2. Batasa Masalah  

Penelitian ini hanya yang  dibahas hanya mengenai 

pengaruh positif halaqah tarbiyah terhadap etos kerja 
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guru SDIT Tunas Insan Cendekian Tanjung Bintang 

Lampung Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan pada 

latar belakang masalah yaitu:”Apakah pengaruh halaqah 

tarbiyah terhadap etos kerja guru SDIT Tunas Insan Cendekia 

Tanjung Bintang Lampung Selatan?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah 

dirumuskan,  maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh halaqah tarbiyah terhadap etos kerja guru di SDIT 

Tunas Insan Cendekia Tanjung Bintang  Lampung Selatan 

 

F. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

berbagai pihak dalam rangka acuan pelaksanaan kegaiatan 

halaqah tarbiyah maupun  penelitian akademik. Adapaun 

manfaat yang akan diperoleh antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi 

bahan pertimbangan dalam turut serta menentukan 

langkah-langkah kebijakan tarbiyah  sebagai upayah 

peningkatan pendidikan secara nyata. 

2. Secara Praktis 

Semua yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh: 

a. Bagi Kepala Sekolah, sebagai salah satu wawasan 

untuk terus meningkatkan kualitas kegaiatan 

halaqah tarbiyah dan etos kerja guru sehingga 

mutu pendidikan meningkat.   
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b. Bagi Guru, mampu memberikan wawasan guru untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam pelaksaan 

halaqah tarbiyah dan meningkatkan etos kerja agar 

prestasi belajar siswa meningkat. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan, diharapkan mampu 

berikan kontribusinya sehingga kualitas  

pembelajar meningkat di SDIT Tunas Insan 

Cendekia Tanjung Bintang. 

d. Bagi peneliti lain, sebagai salah satu bahan dan 

pertimbangan acuan dalam penyusunan hasil 

penelitian. 

e. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan 

yang lebih luas mengenai halaqah tarbiyah dan 

etos kerja guru. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab 

yang terdiri dari : 

BAB  I  Pendahuluan terdiri dari: Penegasan Judul, 

Latar  

                             Belakang Masalah, 

Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, TujuanPenelitian,  Manfaat 

Penelitian,  Sistematika Penulisan                                                                                                                               

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

terdiri dari : Halaqah Tarbiyah, Etos Kerja 

Guru, Penelitian yang Relevan, Kerangka 

Pikir, Hipotesis 

BAB III          Metode Penelitian terdiri dari: Waktu dan 

Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengumpulan Data, Definisi Operasional 
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Variabel, Instrumen Penelitian, Uji Validitas 

dan Reliabilitas Data, Teknik Analisis Data 

BAB IV         Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri 

dari: Deskripsi Data,  Pembahasan Hasil 

Penelitiandan Analisis 

BAB V             Penutup terdiri dari: Simpulan dan 

Rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS   

 

A. Halaqah  Tarbiyah  

1. Pengertian Halaqah  

11
Halaqah berasal dari bahasa arab Halqah yang 

berarti kumpulan orang-orang yang duduk melingkar, 

sebagaimana dijelaskan oleh ibnu mandzur di dalam kitab 

Lisanu Al-„Arab. Jadi, Halaqah Maksudnya adalah proses 

pembelajaran di mana murid-murid melingkari gurunya . 

Dalam halaqah tarbiyah kita, jumlah peserta tidak lebih 

dari sepuluh orang . Tujuannya agar informasi yang 

disampaikan dapat menyentuh tiga ranah penting dalam 

kehidupan manusia yang oleh Benjamin S. Bloom 

diistilahkan dengan ranah kognitif (Pengetahuan), Afektif 

(sikap), dan Psikomotorik (perbuatan). Dengan kata lain, 

dapat menyentuh aspek ilmu,akhlak,dan amal. 

Halaqah merupakan pendidikan informal yang 

awalnya dilakukan Rasulullah saw. Di rumah-rumah para 

sahabat, terutama rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. 

Pendidikan ini berkaitan dengan upaya-upaya dakwah 

dalam menanamkan akidah islam serta pembebasan 

manusi dari segala macam bentuk penindasan. Setelah 

masyarakat islam terbentuk maka halaah dilaksanakan di 

masjid, dan pada perkembangannya, halaqah ini menjadi 

pendidikan formal dengan istilah madrasah atau sekolah . 

sebelum terbentuknya madrasah pada zaman rasulullah 

dan para sahabat dikenal dengan istilah suffah dan kuttab 

atau maktab. 

Shuffah menurut Abuddin Nata adalah tempat yang 

dipakai untuk aktivitas pendidikan. Di tempat ini 

diajarkan membaca dan menghafal Al-Qur‟an dengan 

                                                           
11 Muhammad Sajirun,”Manajemen Halaqah Efektif”,(cet I;Solo: Era Adicitra 

Intermedia,2021) h.6-9 
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benar yang di bimbing langsung oleh Rasulullah. Pada 

masa itu paling tidak sudah ada sembilan Shuffah yang 

tersebar di kota madinah, salah satunya berlokasi di 

samping Masjid Nabawi. Rasulullah mengangkat Ubadah 

bin Ash-Shamit Sebagai salah seorang guru Shuffah di 

Madinah . 

Adapun Kuttab atau Maktab merupakan tempat 

kegiatan tulis-menulis, juga tempat untuk mengajarkan 

Al-Quran dan pelajaran agama tingkat dasar, sehingga 

islam benar-benar menyebar luas sampai ke pelosok-

pelosok negeri . Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

usaha pelebaran sayap dakwah betul-betul diperhatikan 

dan begitu cepat dalam perkembangannya . 

Madrasah menjadi fenomena yang menonjol pada 

abad ke-11 dan 12 M atau abad ke-5 H seiring dengan di 

dirikannya Madrasah Nizhamiyah oleh Nizham Al-Mulk. 

Sepanjang Sejarah Islam, madrasah terfokus pada 

pembelajaran ilmu agama dengan penekanan khusus pada 

bidang fiqih,tafsir,dan hadist. Pada perkembangan 

selanjutnya, Madrasah tidak hanya terfokus ada ilmu 

agama, tetapi juga sudah menyajikan pembelajaran pada 

bidang pengetahuan umum, yang oleh para ahli sejarah 

disebut dengan istilah pendidikan modern.  

Kembali kepada Halaqah, Jika melihat Fenomena 

sekarang, sistem pembelajaran melalui halaqah sudah 

ditinggalkan. Atau kalaupun ada, tidaklah seperti yang 

diharapkan, karena pendidikan ini hanya menyentuh pada 

ranah afektif dan psikomotorik . Hal ini menurut penulis 

di sebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini,yaitu: 

1. Pembelajaran tidak dilakuakn secara kontinu; 

2. Tidak mempunyai kurikulum baku serta visi dan misi 

out put; 

3. Adanya anggapan bahwa metode ini adalah metode 

klasik atau konservatif alias kuno yang harus 
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ditinggalkan; 

4. Adanya tuduhan miring aliran sesat; 

5. Adanya anggapan bahwa masjid hanyalah tempat 

untuk shalat dan zikir; 

6. Halaqqah tidak mempunyai payung hukum dalam arti 

tidak termasuk dalam program pemerintah sehingga 

tidak terlalu menarik perhatian; 

7. Orang-orang sudah mulai berfikir bahwa pendidikan 

halaqah tidak menjamin kesuksesan; 

8. Munculnya madrasah umum dan pesantren-pesantren 

yang dianggap lebih efektif; dan lain-lain. 

Kondisi ini ditambah dengan munculnya da‟i-da‟i 

kondang yang menyampaikan agama tidak fokus pada 

pendidikan moral dan ibadah, tetapi lebih cenderung 

rekreatiif alias ngelaba dan melawak, sehingga nilai-nilai 

esensial yang harus ditanamkan menjadi bias bahkan 

tidak tersampaikan sama sekali . 

 

Halaqah merupakan istilah yang berhubungan 

dengan dunia pendidikan khususnya pendidikan atau 

pengajaran islam (tarbiyah islamiyah).Mereka mengkaji 

islam dengan (kurikulum) tertentu. Biasanya kurikulum 

tersebut berasal dari jamaah (organisasi) yang menaungi 

halaqah tersebut. Kalangan lain, halaqah disebut juga 

dengan mentoring, ta‟lim, pengajian kelompok, tarbiyah 

atau sebutan lainnya.
12

 

Nakoesteen dalam Samsul Nizar mengatakan 

bahwa pendidikan Islam yang berlangsung di masjid 

adalah pendidikan yang unik karena memakai sistem 

halaqah (lingkaran). Sang syekh/murabbi biasanya 

                                                           
12 Satria Hadi Lubis, Menggairahkan Perjalanan Halaqah (Cet. II; 

Yogyakarta: Pro-U Media, 2016), h. 16. 
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duduk di dekat dinding atau pilar masjid, sementara 

siswanya duduk di depannya membentuk lingkaran dan 

lutut para siswa/ mutarabbi saling bersentuhan. Bila di 

tinjau lebih lanjut, bahwa sistem halaqah seperti 

demikian, adalah bentuk pendidikan yang tidak hanya 

menyentu perkembangan dimensi intelektual, akan 

tetapi lebih menyentuh dimensi emosional dan spritual 

peserta didik.
13

 

 

2. Rukun Halaqah 

Halaqah memiliki tiga rukun yaitu 

Ta‟aruf,Tafahum dan Takaful. Rukun pertama adalah 

Ta‟aruf (saling mengenal) adalah sebuah permulaan yang 

harus ada dalam sebuah halaqah. Dasar dakwah adalah 

saling mengenal . setiap peserta halaqah saling mengenal 

dan berkasih sayang dalam naungan ridha Allah SWT.  

Ta‟aruf melingkupi saling mengenal mulai hal-hal yang 

berkaitan dengan fisik seperti nama, pekerjaan, postur 

tubuh, kegemaran, keadaan, keluarga. Kemudian aspek 

kejiwaan seperti emosi, kecenderungan, kepekaan hingga 

aspek fikriyah seperti orientasi pemikiran. selain itu juga 

hingga mengetahui kondisi sosial ekonomi,keseriusan 

dalam beribadah, dan puncaknya sampai mengetahui 

kondisi kegiatan harian secara detail sepekan penuh. 

Rukun yang kedua adalah Tafahum (saling 

memahami), Rasulullah SAW bersabda : “Seorang 

mukmin itu hatinya lunak. Tidak ada kebaikan pada 

seseorang yang tidak dapat menggugah hati”: (HR. Imam 

Ahmad). Yang dimaksud dengan Tafahum adalah: 

a. Menghilangkan faktor-faktor penyebab kekeringan 

dan keretakan hubungan 

                                                           
13 Samsul Nizar, ed. Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah 

Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2013), h. 10. 
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b. Cinta kasih dan lembut hati 

c. Melenyapkan perpecahan dan perselisihan karena 

pada hakikatnya perbedaan itu bukan pada masalah 

yang sifatnya prisipil . 

Jika itu sudah terwujud maka tafahum akan mampu 

memberikan arahan-arahan positif berupa : 

a. Bekerja demi tercapainya kedekatan cara pandang 

b. Bekerja untuk membentuk keseragaman pola pikir 

yang bersumberkan pada islam. 

c. Mempertemukan ragam cara pandang atas dua hal 

yang sangat penting yakni skala prioritas amal dan 

tahapan-tahapan dalam reaktivitas. 

d. Menuju puncak tafahum yakni memiliki kesatuan hati 

dan mampu berbicara dengan bahasa yang satu .  

Rukun yang ketiga dalah Tafakul (saling 

menanggung beban). Hendaknya sesama peserta halaqah 

dilatih untuk saling memikul beban saudaranya . 

Rasulullah SAW bersabda: “seseorang yang berjalan 

dalam rangka memenuhi hajat saudaranya lebih baik 

baginya dari i‟tikaf satu bulan di masjidku ini”, kemudian 

hadits lainya “barangsiapa memasukan kegembiraan 

kepada satu keluarga muslim Allah tidak melihat balasan 

baginya kecuali surga”. 

Tafakul memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut 

: 

a. Saling mencintai, adanya kasihh sayang dan 

keterkaitan hati 

b. Bahu membahu dalam berbagai pekerjaan yang 

menuntut banyak energi 

c. Tolong menolong sesama muslim 
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d. Saling menjamin dalam ruang lingkup takaful halaqah 

baik dengan murobbi maupun dengan sesama 

peserta halaqah . 

 

3. Agenda Aktivitas Halaqah 

Terlepas dari rancangan agenda cara yang setahun 

sekali atau sebulan sekali, yang jelas agenda halaqah 

yang pokok, yang harus ada dan secara tertib 

dilaksanakan setiap pekan adalah sebagai beriikut : 

a. Iftitah (pembukaan) bisa berupa tausyiah 

(pengarahan) atau sekilas info berupa anilisis atas 

masalah da‟wah atau kejadian-kejadian yang actual 

di masyarakat . 

b.  Infaq, kotak infaq (sunduq infaq), diedarkan di awal 

acara selagi konsentrasi para peserta halaqah masih 

penuh, karena jika diakhir acara dikhawatirkan 

konsentrasi sudah buyar, ada saja yang lupa atau 

peserta-peserta sudah terlanjur bubar. 

c. Tilawah dan tadabbur . hendakmya ditunjuk 

koordinator yang mengawasi yang dipilih dari 

peserta halaqah yang paling baik bacaanya . 

hendaknya semua menyimak dan dilanjutkan 

bersama-sama mentadabburinya agar diperoleh 

keberkahan dan rahmat dari Allah. 

d. Talaqqi madah (tausiah/taujih dari murobbi), 

penyampaian materi halaqah tentang berbagai 

muwashafat yang menjadi tujuan dari halaqah. 

e. Mutaba‟ah atau pemantauan dan diskusi 

f. Qodlaya warowa‟i, yakni penyampaian masalah dari 

para peserta halaqah dan pemecahanya. 

g. Ta‟limat atau pemberitahuan-pemberitahuan tentang 

rencana-rencana berikut atau info-info penting 

yang mendesak. 
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h. Ikhtitam berupa do‟a penutup 

 

4. Pengertian Tarbiyah  

Tarbiyah menurut ar-Raghib al-Asfahany adalah 

menumbuh kembangkan sesuatu setahap demi setahap 

hingga mencapai kesempurnaan.
14

 Tarbiyah menurut 

Muhammad Abdullah Darraz, tarbiyah adalah bentuk 

taf’ilah dari raba,<  yang berarti dengan menambah dan 

mengembangkan serta menguatkan, dan memeganginya 

di atas jalan kematangan dan kesempurnaan yang sesuai 

dengan tabiatnya
15

. Adapun secara terminologis makna 

tarbiyah adalah seperangkat program yang lengkap 

dibangun di atas prinsip-prinsip Islam, bertujuan untuk 

membentuk pribadi muslim ideal.
16

 

Dari uraian diatas, kita dapat menyebutkan lima 

sisi pengertian tarbiyah secara berkesinambungn yang 

satu sama yang lain berbeda sesuai dengan 

pembentukannya : 

a. Tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu untuk 

mencapai kesempurnaan . Bentuk penyampaianya 

satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan cara 

pembentukannya. 

b. Tarbiyah adalah menentukan tujuan melalui persiapan 

sesuai batas kemampuan untuk mencapai 

kesempurnaan. 

                                                           
14 Departemen Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, Panduan dan Mawad 

Tarbiyah Ta’rifiyah 

(Makassar: Departemen Kaderisasi DPP WI), h. 8. 

 
15 Ali bin Hasan bin Ali bin Hamid, at-Tashfiyyah Wat-tarbiyyah, terj. 

Muslim dan Ahmad Faiz, Tashfiyah dan Tarbiyah (Cet I; Solo: Pustaka Imam 

Bukhari, 2015), h. 134 
16 Departemen Kaderisasi DPP Wahdah Islamiyah, Panduan dan Mawad 

Tarbiyah Ta’rifiyah, 

h. 8. 
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c. Tarbiyah adalah sesuatu yang dilakukan secara 

bertahap dan sedikit demi sedikit oleh seorang 

pendidik (murabbi). Pandai memotivasi serta 

memiliki kemampuan yang matang merupakan hal 

yang penting dalam keberhasilan tarbiyah. Selain 

itu, tahap perkembangan dalam tarbiyah harus 

disertai sikap mendahhulukan yang umum 

daripada yang khusus, dan mendahulukan yang 

paling penting diantara yang penting. 

d. Tarbiyah dilakukan secara berkesinambungan . 

Artinya tahapan-tahapannya sejalan dengan 

kehidupan, tidak berhenti pada batas tertentu, 

terhitung dari buaian sampai liang lahat. 

e. Tarbiyah adalah tujuan terpenting dalam kehidupan, 

baik secara individu maupun kese;uruhan. Kita 

telah memahami, sasaran tarbiyah adalah 

kemaslahatan umat. Dengan demikian asas yang 

paling hakiki dari sebuah tarbiyah adalah mencapai 

keridhaan Allah SWT, seperti termaktub dalam 

firman Allah berikut :
17

 

                     

              

                    

       

Artinya :  

 tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah 

berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan 

                                                           
17 Satria Hadi Lubis, Menggairahkan Perjalanan Halaqah (Cet. II; 

Yogyakarta: Pro-U Media, 2014), h. 16 



 
 

21 

kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: 

"Hendaklah kamu menjadi penyembah-

penyembahku bukan penyembah Allah." akan 

tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi 

orang-orang rabbani .karena kamu selalu 

mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap 

mempelajarinya 

 

5. Indikator Halaqah Tarbiyah 

Indikator halaqah tarbiyah dalam penelitian ini adalah: 

a. Murabbi halaqah 

Murabbi adalah seorang pemimpin dan 

pembimbing dalam halaqah. Peranan murabbi 

sangat menentukan kesuksesan sebuah halaqah. 

Adapun peran dan fungsi murabi halaqah meliputi: 

1) Muallim, yang bertanggungjawab untuk 

mendidik anggotanya agar dapat memahami 

dan melakanakan ajaran Islam secara benar 

2) Mas‟ul, yang bertanggungjawab memimpin, 

mengkoordinir, mengarahkan serta 

mengevaluasi (mutaba‟ah) perkembangan 

anggotanya dari waktu ke waktu. 

3) Qudwah hasanah, yang dituntut untuk 

memberikan contoh dan tauladan yang baik 

dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. 

b.  Anggota halaqah 

Anggota halaqah adalah setiap muslim yang 

telah terdaftar. Setiap halaqah beranggotakan 

antara 10-15 santri. Proses pembentukan halaqah 

seyogyanya mempertimbangkan berbagai faktor 

yang mempengaruhi efektifitas halaqah; seperti: 

usia, senioritas, domisili, tingkat pemahaman 

Islam, tingkat pendidikan, dsb. 
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c. Materi halaqah 

Materi halaqah merupakan bahan-bahan 

yang diperlukan untuk proses pembinaan anggota 

secara terstruktur dan berkelanjutan, yang terdiri 

dari kurikulum dan buku-buku panduan. Silabus 

materi pembinaan halaqah dapat dilihat pada 

lampiran. 

d. Kegiatan halaqah 

Kegiatan halaqah  terbagi pada  2 pertemuan 

yaitu: 

1) Pertemuan mingguan 

2) Pertemuan bulanan 

e. Administrasi halaqah 

Untuk terwujudnya tujuan halaqah, 

diperlukan proses pengadministraian. Adapun 

administrasi halaqah terdiri dari: 

1) Buku jurnal halaqah 

2) Buku catatan kegiatan halaqah 

3) Tata tertib halaqah 

f.  Evaluasi halaqah 

1) Evaluasi mingguan, dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan pribadi anggota 

halaqah, dengan cara mencermati lembar 

muhasabah dan menanyakan secara lisan. 

2) Evaluasi Semester, dilakukan dalam Rakor 

murobbi halaqah pandu Hidayatullah untuk 

mengetahui realiasi program halaqah secara 

umum, kendala serta penyebabnya. 
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6. Tolak Ukur Keberhasilan Program dan Halaqah  

18
Tolak ukur keberhasilan program dan halaah adalah 

tercapainya 10 muwhasafat kader. Idealnya, kader 

memiiki muwhasafat pada setiap tahapan tarbawi 

sebagai berikut . 

1. Salimul Aqidah (akidah yang lurus) 

2. Shahihul ibadah (ibadah yang benar) 

3. Matinul Khuluq (akhlak yang terpuji) 

4. Qadirun „alal kasbi (memiliki jiwa kemandirian) 

5. Mutsaqqaful fikri (berilmu pengetahuan yang luas) 

6. Qawiyul jismi (fisik yang sehat dan kuat) 

7. Mujahidun linafsih (memiliki etos dan kesungguhan) 

8. Munazzham fii syu‟unihi (memiliki jiwa kerapihan 

dan keteraturan) 

9. Harisun „ala waqtihi (Efektif dalam menjaga dan 

memanfaatkan waktu) 

10. Nafi‟un li ghairihi (Bermanfaat bagi orang lain) 

 

B. Etos Kerja Guru  

1. Pengertian Etos  

Etos berasal dari bahasa yunani (ethos) yang 

memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, 

serta keyakinan atasa sesuatu. Sikap ini tidak saja 

dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan 

masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, 

pengaruh budaya,serta sistem nilai yang diyakininya . 

dari kata Etos ini, dikenal pula kata etika, etika yang 

hampir mendekati dengan pengertian akhlak atau nilai-

nilai yang berkaitan dengan baik-buruk (Moral). 

Sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau 

                                                           
18 Ibid,Hlm.166 
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semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu 

secara optimal, lebih baik , dan bahkan berupaya untuk 

mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin 

.dalam etos tersebut,ada semacam semangat untuk 

menyempurnakan segala sesuatu dan menghindari segala 

kerusakan (Fasad) sehingga setiap pekerjaan nya 

diarahkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan 

sama sekali cacat dari hasil pekerjaannya . sikap seperti 

ini dikenal dengan  ihsan, sebagaimana Allah 

menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling 

sempurna . senada dengan kata ihsan, di dalam Al-Qur‟an 

kita temukan pula kata itqan yang berarti proses 

pekerjaan yang sangat bersungguh-sungguh, akurat, dan 

sempurna
19

  Sebagaimana Firmannya .. 

                   

                        

Artinya dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka 

Dia tetap di tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai 

jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang 

membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Akibatnya, seorang muslim yang memiliki 

kepribadian Qur‟ani pastilah akan menunjukan etos kerja 

yang bersikap dan berbuat serta menghasilkan segala 

sesuatu secara sangat bersungguh-sungguh dan tidak 

pernah mengerjakan sesuatu setengah hati . dengan etos 

kerja yang bersumber dari keyakinan qur‟ani, ada 

semacam keterpanggilan yang sangat kuat dari lubuk 

hatinya. Sebagai mana firmannya .. 

                                                           
19 K.H. Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islami, Gema Insani,2014, 

hlm 15 
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Artinya : 

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 

dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

Karena etos berkaitan dengan nilai kejiwaan 

seseorang, hendaknya setiap pribadi muslim mengisinya 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif dan ada 

semacam kerinduan untuk menunjukan kepribadianya 

sebagai seorang muslim dalam bentuk hasil kerja serta 

sikap dan prilaku yang menuju atau mengarah kepada 

hasil yang lebih sempurna. Akibatnya, cara dirinya 

mengekspresi sesuatu selalu berdasarkan semangat untuk 

menuju kepada perbaikan. Dan terus berupaya dengan 

amat bersungguh-sungguh menghindari yang negatif 

(fasad).  

 Etos yang juga mempunyai makna nilai moral 

adalah suatu pandangan batin yang bersifat mendarah 

daging. Dia merasakan bahwa hanya dengan 

menghasilkan pekerjaan yang terbaik, bahkan sempurna, 

nilai-nilai islam yang diyakininya dapat diwujudkan . 

karenanya, etos bukan sekedar kepribadian atau sikap, 
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melainkan lebih mendalam lagi, dia adalah 

martabat,harga diri,dan jati diri seseorang .
20

 

Kita menyaksikan begitu banyak orang yang 

berhasil dan mampu mengubah wajah dunia, mereka 

adalah yang seluruh hidupnya diabdikan untuk 

mewujudkan pengetahuan dan harapannya tersebut 

melalui semnagat kerja yang tak kenal kata mundur atau 

menyerah . hidupnya menjadi bermakna karena ada 

harapan . Pantaslah Allah Swt menyeru kita untuk tetap 

memiliki harapan dan menggolongkan mereka yang 

berputus asa ke dalam golongan orang-orang yang sesat, 

sebagaimana firman-Nya, “Tidak ada orang yang 

berputus asa dari rahmat Tuhanya kecuali orang yang 

sesat”.  Sebagaimana Firmannya : 

                  

                 

                           

         

(An-Nahl : 92)  

Artinya :dan janganlah kamu seperti seorang 

perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah 

dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu 

menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu 

di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih 

banyak jumlahnya dari golongan yang lain Sesungguhnya 

Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan 

                                                           
20 Ibid, hlm16  
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Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya 

kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.
21

 

2. Pengertian Kerja  

Makna “Bekerja” bagi seorang muslim adalah 

suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan 

mengerahkan seluruh aset,pikir, dan dzikirnya untuk 

mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (Khairu 

Ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan 

bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan 

dirinya . 

Secara lebih Hakiki, Bekerja bagi seorang muslim 

merupakan “Ibadah”, bukti pengabdian dan rasa 

syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan 

illahi agar mampu menjadi yang terbaik karena mereka 

sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka 

yang memiliki etos terbaik,  

Di dalam hal mengambil keputusan pun, para 

pemimpin pemegang amanah,termasuk para hakim, harus 

berlandaskan pada etos jalan lurus tersebut, sebagaimana 

dawud sewaktu ia diminta untuk memutuskan perkara 

yang adil dan harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran 

.  

                          

                       

       

Artinya ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu 

ia terkejut karena kedatangan) mereka. mereka berkata: 

"Janganlah kamu merasa takut; (Kami) adalah dua orang 

                                                           
21 Ibid, Hlm17 
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yang berperkara yang salah seorang dari Kami berbuat 

zalim kepada yang lain; Maka berilah keputusan antara 

Kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari 

kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan yang lurus. 

Etos bukan sekedar bergerak atau bekerja, 

melainkan kepribadian yang bermuatan moral dan 

menjadikan landasan moralnya tersebut sebagai cara 

dirinya mengisi dan menggapai makna hidup yang di 

Ridhai-Nya, menggapai kebahagaiaan di dunia dan di 

akhirat, sehingga etos kerja berkaitan dan bersenyawa 

dengan semangat,kejujuran,dan kepiawaian dalam 

bidangnya (Profesional). Ali Bin Abi Thalib r.a. berkata, 

“Mencukupkan diri dengan sesuatu yang berada di 

tanganmu adalah lebih kusukai bagimu daripada usahamu 

memperoleh apa yang ada di tangan orang lain . pahitnya 

kegagalan untuk memiliki sesuatu adalah lebih “manis” 

daripada meminta-minta kepada orang lain
22

 

 

3. Etos Kerja dalam Perspektif Islam 

a. Pengertian Etos Kerja dalam Islam 

Membicarakan etos kerja dalam islam, 

berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa islam 

sebagai suatu sistem keimanan, tentunya 

mempunyai pendangan tertentu yang positif 

terhadap masalah etos kerja.
23

 Adanya etos kerja 

yang kuat memerlukan kesadaran pada orang 

bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan 

pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang 

pandangan hidup itu memberinya keinsafan akan 

makna dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, 

seseorang agaknya akan sulit melakukan suatu 

pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan itu tidak 

                                                           
22 Ibid,Hlm 24  
23 Al-Faruqi,Al-Tawhid: Its Implication For Thought and Life (Herndon, 

Virginia: IIIT,2015),hlm. 75-6 
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bermakna baginya, dan tidak bersangkutan dengan 

tujuan hidupnya yang lebih tinggi, langsung 

ataupun tidak langsung. 

Menurut Nurcholish Majdid, etos kerja 

dalam islam adalah hasil suatu kepercayaan 

seorang muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan 

dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh 

perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting 

untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya, islam 

adalah agama amal atau kerja .
24

 inti ajarannya 

ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha 

memperoleh ridha Allah melalui kerja atau amal 

saleh, dan dengan memurnikan sikap penyembahan 

hanya kepada-Nya. 

                      

Seorang pribadi muslim tidak boleh berhenti 

untuk terus berjalan menuju satu arah . setiap saat, 

kita meminta diberi petunjuk jalan dan jalan itu 

telah dijawab Allah, yaitu berupa Al-Qur‟an 

sebagai petunjuk-Nya (Al-Baqarah:2) 

Toto Tasmara, dalam bukunya Etos Kerja 

Pribadi Muslim, menyatakan bahwa “bekerja” bagi 

seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-

sungguh, dengan mengerahkan seluruh aset, fikir 

dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau 

menampakkan arti dirinya sebgaai hamba allah 

yang harus menundukan dunia dan menempatkan 

dirinya sebgaai bagian dari masyarakat yang 

terbaik, atau dengan kata lain dapat dikatakan 

                                                           
24 Nurcholis Majdid,Islam Agama Kemanusiaan.hlm. 216 
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bahwa dengan kerja manusia itu memanusiakan 

dirinya .
25

 

Sementara itu, Rahmawati Caco berpendapat 

bahwa bagi orang yang ber-etos kerja islami etos 

kerja nya terpancar dari sistem keimanan atau 

akidah islami berkenaan dengan kerja yang 

bertolak dari ajaran wahyu bekerja sama dengan 

akal. Sistem keimanan itu, menurutnya identik 

dengan sikap hidup mendasar (aqidah kerja). Ia 

menjadi sumber motivasi dan sumber nilai bagi 

terbentuknya etos kerja islami . ettos kerja islami 

di sini digali dan dirumuskan berdasarkan konsep 

iman dan amal shaleh. Tanpa landasan iman dan 

amal shaleh etos kerja apapun tidak dapat menjadi 

islami. 
26

 

Menurut Taufiq Abdullah memberikan 

definisi etos kerja dari aspek evaluatif yang 

bersifat penilaian diri terhadap kerja yang 

bersumber pada identitas diri yang bersifat sakral 

yakni realitas spiritual keagamaan yang 

diyakininya .
27

 

b. Prinsip-prinsip Dasar Etos Kerja dalam Islam 

Sebagai agama yang menekankan arti 

penting amal dan kerja, islam mengajarkan bahwa 

kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa 

prinsip berikut  

1) Bahwa pekerjaan itu dilakukan berdasarkan 

pengetahuan sebagaimana dapat dipahami 

dari firman Allah dalam al-Qur‟an,  

                                                           
25 Toto Tasmara, “Etos Kerja Pribadi Muslim” (Yogyakarta: Dana Bhakti 

Prima Yasa,2015),HLM. 27.  
26 Rahmawati Caco, “Etos Kerja” (Sorotan Pemikiran Islam),” dalam Farabi 

Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah, (terbitan Fakultas 

Ushuludin dan Dakwah IAIN Sultan Anai Gorontalo,2016), hlm. 68-69 
27 Erwin Jusuf Thalib, “Al-qur’an dan As-sunnah sebagai sumber inspirasi 

etos kerja islami” (Jurnal Dakwah Tabligh,2014) h. 1-9 
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Artinya : 

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa 

yang di bumi sebagai perhiasan baginya, 

agar Kami menguji mereka siapakah di 

antara mereka yang terbaik perbuatannya. 

2) Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan 

keahlian sebagaimana dapat dipahami dari 

hadis Nabi Saw, “apabila suatu urusan 

diserahkan kepada bukan ahlinya, maka 

tunggulah saat kehancuranya.” (Hadis 

Shahih Riwayat Bukhari). 

3) Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik 

sebagaimana dapat dipahami dari firman 

Allah, 

                         

        

Artinya : 

“Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati 

dan hidup untuk menguji siapa diantara 

kalian yang dapat melakukan amal 

(pekerjaan) yang terbaik : kamu akan 

dikembalikan kepada yang maha 

mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu 

dia memberitahukan kepadamu tentang apa 

yang telah kamu kerjakan.” (QS. Al-Mulk: 

67: 2).  

Dalam Islam, amal atau kerja itu juga harus 

dilakukan dalam bentuk saleh sehingga 

dikatakan amal saleh, yang secara harfiah 
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berarti sesuai, yaitu sesuai dengan standar 

mutu. 

c. Ciri-ciri Etos Kerja Muslim 

Karena budaya kerja Islami bertumpu pada 

akhlakul karimah, umat islam akan menjadikan 

akhlak sebagai energi batin yang terus menyala 

dan mendorong setiap langkah kehidupannya 

dalam koridor jalan yang lurus.  

Ciri-ciri orang yang mempunyai dan 

menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap 

dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu 

keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja 

itu ibadah dan berprestasi itu indah . ada semacam 

panggilan dari hatinya untuk terus-menerus 

memperbaiki diri, mencari prestasi bukan prestise, 

dan tampil sebagai bagian dari umat yang terbaik. 

Berikut beberapa ciri-ciri etos kerja muslim
28

: 

1) Mereka kecanduan terhadap waktu 

2) Mereka memiliki moralitas ysng bersih 

(ikhlas) 

3) Mereka kecanduan kejujuran  

4) Mereka memiliki komitmen 

(Aqidah,Aqad,Itiqad) 

5) Istiqomah, kuat pendirian 

6) Mereka kecanduan disiplin  

7) Konsekuen dan berani menghadapi tantangan  

8) Mereka memiliki sikap percaya diri  

9) Mereka orang yang kreatif 

10) Mereka tipe orang yang bertanggung jawab  

                                                           
28 K.h. Toto Tasmara,Membudayakan Etos Kerja Islam, (Jakarta: Geema 

Insani Press,2015).hlm73 
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11) Mereka bahagia karena melayani  

12) Mereka memiliki harga diri 

13) Memiliki jiwa kepemimpinan (Leadership) 

14) Mereka berorientasi kedepan 

15) Hidup berhemat dan efisien  

16) Memiliki jiwa wiraswasta  

17) Memiliki insting bertanding (Fastabikul 

Khairat) 

18) Keinginan untuk mandiri 

19) Mereka kecanduan untuk belajar dan haus 

mencari ilmu 

20) Memiliki semangat perantauan 

21) Memperhatikan kesehatan dan gizi 

22) Tangguh dan pantang menyerah  

23) Berorientasi pada produktivitas  

24) Memperkaya jaringan silaturahmi 

25) Mereka memiliki semangat perubahan  

d. Problema Etos Kerja Dalam Mayarakat Islam 

Nilai kerja dalam masyarakat islam mulai 

merosot akibat berkembangnya pemerintah feodal 

yang dzalim. Dalam sistem pemerintahan yang 

seperti itu, timbul kehidupan yang mewah di 

kalangan elit bangsawan. Pemerintahan yang 

otoriter menyebabkan motivasi rakyat untuk 

bekerja merosot. Dalam keadaan tertindas, rakyat 

“lari” kepada Allah. Sebenarnya,Tauhid yang 

merupakan pondasi utama dalam ajaran islam 

bersifat membebaskan. Tauhid telah menghapus 

sistem hak milik feodal, karena seluruh hak milik 

raja dan penguasaan tanah oleh kaum feodal itu 

“diambil alih” oleh Allah untuk dilimpahkan 
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kembali kepada rakyat. Tapi rakyat yang tak bisa 

berbuat apa-apa . karena itulah yang timbul adalah 

aliran tasawuf. 

Dunia Islam di timur tengah timbulnya 

aliran-aliran tasawuf berkorelasi positif dengan 

berkembangnya pemerintahan otoriter. Dalam 

keadaan yang lemah secara ekonomis,politis 

maupun mental,rakyat tidak bisa mendukung 

pemerintahan. Itulah sebabnya pemerintahan islam 

akhirnya lemah di dalam dan hancur oleh invansi 

dan akhirnya jatuh ke tangan penjajah. Runtuhnya 

perekonomian kaum muslim adalah akibat 

penjajahan bangsa-bangsa eropa. Mereka jatuh ke 

tangan penjajah karena pemerintahanya lemah . 

dan pemerintahan lemah karena didukung oleh 

rakyat yang lemah akibat pemerintahan yang 

otoriter dan reprensif. Eksploitasi pada zaman 

penjajahan itu merupakan penjelasan atas 

terjadinya kemiskinan di dunia islam termasuk 

indonesia.  

4. Guru 

a) Makna Guru 

Guru adalah orang yang dipenuhi dengan 

ilmu pengetahuan. Guru adalah cahaya yang 

menerangi kehidupan manusia. Ia adalah musuh 

kebodohan, dan penghapus kejahiliahan . ia juga 

yang mencerdaskan akal dan mencerahkan akhlak . 

oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memuliakan 

guru dan menghargainya. Karena, ia adalah 

pembawa risalah yang paling mulia yaitu, risalah 

ilmu dan pendidikan yang dibawa oleh nabi dan 

utusan Allah yang terakhir,Muhammad. 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang 
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melaksanakan pendidikan di tempat-tempat 

tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, 

tetapi bisa juga di masjid,suaru atau di rumah. 

Guru memang menempati kedudukan yang 

terhormat di masyarakat, kewibawaanlah yang 

menyebabkan guru dihormati, sehingga 

masyarakat tidak meragukan figur guru. 

Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat 

mendidik anak didik mereka agar menjadi orang 

yang berkepribadian mulia.  

Dengan kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat, maka di pundak guru diberikan tugas 

dan tanggung jawab yang berat. Mengemban tugas 

memang berat. Tapi lebih berat lagi mengemban 

tanggung jawab. Sebab tanggung jawab guru tidak 

hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga di luar 

sekolah. Pembinaan yang harus guru berikan pun 

tidak hanya secara kelompok (klasikal),tetapi juga 

secara individual . hal ini mau tidak mau menuntut 

guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan anak didiknya. Tidak hanya 

lingkungan sekolah tetapi diluar sekalipun. 

Karena itu tepat lah apa yang dikatakan oleh 

Drs. NA. Ametembun bahwa guru adalah semua 

orang yang berwenang dan bertanggung jawab 

terhadap pendidikan murid-murid, baik secara 

individual ataupun klasikal, baik disekolah maupun 

di luar sekolah sekalipun. 

Dengan demikian ,dapat disimpulkan bahwa 

guru adalah semua orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab untuk membimbing dan 

membina anak didik, baik secara individual 
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maupun klasikal, di sekolah maupun di luar 

sekolah. 
29

 

Mendidik adalah sebuah profesi yang harus 

dipersiapkan terlebih dahulu dengan persiapan 

khusus. Karena, pendidikan berhubungan dengan 

manusia. Yang menjadi poros dan penggerak 

utama kehidupan ini. Sungguh, pendidikan adalah 

sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan 

mencetak kepribadian manusia.  

Seorang guru profesional harus merasa 

bahwa dirinya adalah “pemilik risalah” dan dia 

harus menyadari dengan kemuliaannya serta 

mengamini urgensinya. Disamping itu, ia tidak 

kikir untuk menyampaikan kebaikan dan tidak 

memandang remeh hal-hal yang bisa menghalangi 

langkahnya untuk menyampaikan Risalahnya 

.Sungguh, kemuliaan seorang guru disebabkan 

karena tugas-tugasnya, pandangannya yang 

kontinu terhadap risalahnya, pembelaannya 

terhadap kebenaran, seruannya untuk menjaga 

kesucian jiwa dalam hidup, mensucikan hati dari 

kejahatan, dan menjaga kemuliaan misi pendidikan 

dan membelanya . 
30

  

Guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan, mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah . 

                                                           
29 Drs.Syaiful Bahri Djamarah,M.Ag, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi 

Edukatif, (Jkarta: Rineka Cipta,2014) hlm.26 
30 Muhtadi Kadi Kusrin Karyadi,Lc. Dipl. (Tanwir). Menjadi Guru Yang 

Dirindu (Bagaimana Menjadi Guru yang Memikat dan Profesional), (Surakarta: Ziyad 

Books,2016) hlm.9 
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Menurut Zakiyah Daradjad, Guru adalah 

pendidik profesional karena secara implisit ia telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul 

sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul 

di pundak para orangtua  .Menurut Supriyadi, guru 

adalah orang yangberilmu, berakhlak, jujur dan 

baik hati, disegani,serta menjadi teladan bagi 

masyarakat.
31

 

b) Tanggung Jawab Guru 

Tugas Guru adalah orang yang bertanggung 

jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pribadi 

susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada 

diri anak didik. Tidak ada seorang guru pun yang 

mengharapkan anak didiknya menjadi sampah 

masyarakat . untuk itulah guru dengan penuh 

dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan 

membina anak didik agar dimasa mendatang 

menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa 

. setiap hari guru meluangkan waktu demi 

kepentingan anak didik . bila suatu ketika anak 

didik agar dimasa mendatang menjadi orang yang 

berguna bagi nusa dan bangsa . setiap hari guru 

meluangkan waktu demi kepentingan anak didik 

.bila suatu ketika ada anak didik yang tidak hadir 

disekolah, guru menanyakan kepada anak-annak 

yang hadir apa sebabnya dia tidak hadir ke sekolah 

. anak didik yang sakit, tidak bergairah belajar, 

terlambat masuk sekolah, belum menuasai bahan 

pelajaran, berpakaian sembarangan, berbuat yang 

tidak baaik, terlambat membayar uang sekola, tak 

punya pakaian seragam, dan sebagainya, semuanya 

menjadi perhatian guru.  

                                                           
31 Mulyana A.Z.,”Rahasia Menjadi Guru Hebat”,(Jakarta: PT Grasindo,201) 

hlm32 
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Karena besarnya tanggung jawab guru 

terhadap anak didiknya, hujan dan panas bukanlah 

menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir 

ditengah tengah anak didiknya . Guru tidak pernah 

memusuhi anak didiknya meskipun suatu ketika 

ada anak didiknya yang berbuat kurang sopan pada 

orang lain . bahkan dengan sabar dan bijaksana 

guru memberikan nasihat bagaimana cara 

bertingkah laku yang sopan pada orang lain .  

Menjadi tanggung jawab guru untuk 

memberikan sejumlah norma itu kepada anak didik 

agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, 

mana perbuatan yang bermoral dan amoral . semua 

norma itu tidak mesti harus guru berikan ketika di 

kelas, di luar kelas pun sebaiknya guru di 

contohkan melalui sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan. Pendidikan dilakukan tidak semata-

mata dengan perkataan, tetapi dengan sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan.  

Anak di didik lebih banyak menilai apa yang 

guru tampilkan dalam pergaulan di sekolah dan di 

masyarakat daripada apa yang guru katakan, tetapi 

baik perkataan maupun apa yang guru tampilkan, 

keduanya menjdai penilaian anak didik . jadi, apa 

yang guru katakan harus guru praktikan dalam 

kehidupan sehari-hari . Misalnya, guru 

mmerintahkan kepada anak didik agar hadir tepat 

pada waktunya . bagaimana anak didik 

mematuhinya sementara guru yang demikian 

mendapat protes dari anak didik . guru tidak 

bertanggung jawab atas perkataanya .anak didik 

akhirnya tidak percaya lagi kepada guru dan anak 

didik cenderung menentang perintahnya. Inilah 

sikap dan perbuatan yang ditunjukan oleh anak 

didik .  
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c) Tugas Guru 

Guru adalah figur seseorang pemimpin 

.Guru adalah sosok arsitektur yang dapat 

membentuk dan membangun kepribadian anak 

didik menjadi seorang yang berguna bagi 

agama,nusa, dan bangsa . guru bertugas 

menyiapkan manusia susila yang cakap yang dapat 

diarapkan membangun dirinya dan membantu 

bangsa dan negara .  

Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik 

yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam 

bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya 

sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu 

tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan . 

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut 

kepada guru untuk mengembangkan 

profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Mendidik,mengajar,dan melatih anak didik adalah 

tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru 

sebagai pendidik berati meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak 

didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi kepada anak didik . 

tugus guru sebagai pelatih berarti mengembangkan 

keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan 

demi masa depan anak didik .  

Guru harus dapat menempatkan 

menempatkan diri sebagai orang tua kedua, dengan 

mengemban tugas yang dipercayakan orang tua 

kandung/wali anak didik dalam jangka waktu 

tertentu .untuk itu pemahaman terhadap jiwa dan 

watak anak didik diperlukan agar dapat dengan 

mudah memahami jiwa dan watak anak didik. 
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Begitulah tugas guru sebagai orang tua kedua, 

setelah orang tua anak didik di dalam keluarga di 

rumah . 

Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas 

guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada 

bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan 

mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara 

indonesia yang bermoral pancasila . memang tidak 

dapat dipungkiri bila guru mendidik anak didik 

sama hal nya guru mencerdaskan bangsa 

indonesia.  

d) Kepribadian Guru 

Setiap guru mempunyai pribadi masing-

masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki . 

ciri-ciri inilah yang membedakan seseorang guru 

dari guru lainya. kepribadian  sebenarnya adalah 

suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat 

lewat penampilan, tindakan,ucapan,cara 

berpakaian, dan dalam menghadapi setiap 

persoalan. Prof. Dr. Zakiah Darajat mengatakan 

bahwa kepribadian yang sesungguhnya adalah 

abstrak (Ma‟nawi), sukar dilihat atau diketahui 

secara nyata, yang dapat dikettahui adalah 

penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan 

aspek kehidupan. misalnya dalam tindakannya, 

ucapan, cara bergaul, berpakaian, dan dalam 

menghadapi setiap persoalan atau masalah baik 

yang ringan ataupun yang berat .  

Kepribadian adalah keseluruhan dari 

individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik . 

dalam makna demikian, seluruh sikap dan 

perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran 

dari kepribadian orang itu, asal dilakukan secara 

sadar. Dan perbuatan yang baiksering dikatakan 

bahwa seseorang itu mempunyai kepribadian yang 
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baik atau berakhlak mulia . sebaliknya, bila 

seorang melakukan suatu sikap dan perbuatan yang 

tidak baik menurut pandangan masyarakat, maka 

dikatakan bahwa orang itu tidak mempunyai 

kepribadian yang baik atau mempunyai akhlak 

yang tidak mulia . 

e) Sikap-Sikap Guru Muslim 

Sikap guru muslim dalam berpakaian . 

Sangat disayangkan ada beberapa guru yang 

berpakaian namun tidak disesuaikan dengan 

usianya, sehingga para murid merasa bahwa tidak 

ada perbedaan antara dirinya dengan gurunya ; 

warna pakaianya sama, dan bentuknya pun tidak 

jauh berbeda. Penampilan guru yang seperti ini 

bisa mengurangi penghormatan para murid kepada 

gurunya.
32

 

f) Cara Guru Mendidik Anak Secara Islami  

Dalam hal ini pemberi teladan kepada anak-

anak adalah guru-guru dan orang tua. Keteladanan 

memberikan pengaruh yang lebih besar daripada 

omelan atau nasihat. Jika perilaku orangtua atau 

guru berbeda atau bertolak belakang dengan 

nasihat-nasihatnya, niscaya kegiatan belajar-

mengajar itu gagal. Diantara berbagai hal yang 

perlu diperhatikan seorang guru dalam 

mencerminkan keteladanan kepada anak didiknya 

adalah : 

1) Seorang guru harus menjauhkan diri dari 

sikap dusta agar anak-anak tidak belajar 

dusta 

2) Seorang guru tidak boleh memanjangkan 

kukunya, agar anak tidak meniru 

memanjangkan kuku 

                                                           
32 Ibid,Hlm 41 
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3) Seorang guru harus menjaga kebersihan 

giginya agar anak-anak pun senantiasa 

mementingkan kebersihan gigi. 

4) Seorang guru tidak boleh membuang sampah 

sembarangan 

5) Bagaimana pun marahnya, seorang guru tidak 

boleh megeluarkan kata-kata kasar dan 

umpatan agar anak-anak tidak menirunya 

6) Seorang guru harus berusaha menghindarkan 

diri dari berdandan yang berlebihan atau 

mengecat kukunya agar tidak 

menghilangkan kemurnian anak-anak .  

7) Guru harus berusaha menghindari obrolan 

berlebihan antar mereka sehingga anak-anak 

terlantar  

8) Seorang guru harus memiliki sikap toleran 

terhadap anak didik yang melakukan 

kesalahan dan menasihatinya dengan bahasa 

yang lembut tanpa bermaksud memanjakan, 

agar anak-anak terbiasa memaafkan 

kesalahan dan berlaku santun terhadap orang 

lain. 
33

 

 

5. Indikator Etos Kerja Guru  

Menurut Eko Jalu Santoso terdapat tujuh etos kerja 

terbaik dan mulia yang dapat digunakan sebagai indikator 

dalam penelitian ini untuk mengukur etos kerja. Indikator 

etos kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:
34

 

                                                           
33 Jaudah Muhammad Awwad, “Mendidik Anak Secara Islami”, (Jakarta : 

Gema Insani Press)2001, Hlm  
34 Eko Jalu Santoso. Good Ethos, 7 Etos Kerja Terbaik dan Mulia. (Jakarta: 

PT Alex Media Komputindo, 2015) hlm 27-23 
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a. Jujur dan berintegritas 

1) Berani bekerja jujur itu cerdas dan mulia 

2) Meraih sukses melalui kejujuran 

3) Bekerja denggan integritas tinggi 

b. Cerdas memiliki kreativitas 

1) Menerapkan rumus bekerja cerdas 

2) Mengoptimalkan kecerdasan emosi dalam 

bekerja 

3) Pekerja berpengetahuan dan pribadi 

pembelajar 

4) Berani berfikir kreatif dan diluar kotak 

c. Empati penuh peduli 

1) Bekerja sebagai ladang amal kebaikan 

2) Memiliki mentalitas melayani dengan hati 

3) Bekerja dengan empati penuh peduli 

d. Ikhlas penuh kecintaan 

1) Menjadikan kerja bernilai ibadah 

2) Bekerja dengan moralitas bersih dan ikhlas 

3) Pandai bersyukur dan berterima kasih 

4) Bekerja dengan kecintaan sepenuh hati 

e. Berpikiran maju atau visione 

1) Bekerja berorientasi masa depan 

2) Memiliki semangat perubahan 

3) Memiliki jiwa kepemimpinan 

f. Mengutamakan kerja sama atau sinergisme 

1) Bekerja bersama adalah kesuksesan 

2) Mampu bekerja sama dalam tim berkinerja 
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tinggi 

3) Ketrampilan membangun jaringan silaturahmi 

g. Disiplin penuh tanggung jawab 

1) Kerja sebagai bentuk eksistensi diri 

2) Membudayakan disiplin dalam diri 

3) Bekerja benar dengan penuh tanggung jawab 

4) Pandai menghargai waktu dalam bekerja 

 

C. Penelitian  yang Relevan  

1. Jurnal Suci Prasasti tentang Etos Kerja dan Profesional 

Guru  dijelaskan Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas 

kepribadian yang tercermin melalui. unjuk kerja secara 

utuh dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan 

demikian etos kerja lebih merupakan kondisi internal 

yang mendorong dan mengendalikan perilaku ke arah 

terwujudnya kualitas kerja yang ideal. Etos kerja guru 

yang tinggi akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan 

perilaku profesinya. 

Begitu pentingnya peranan dan tugas guru sehingga perlu 

adanya perhatian khusus dalam bentuk pelatihan dalam 

bidang pengetahuan dan ketrampilan baru yang 

disesuaikan dengan perkembangan jaman. Selain itu 

perlu adanya penghargaan dan pengakuan terhadap 

profesi guru sehingga akan meningkatkan etos kerja yang 

positif dan rof melaksanakan tugas dan kewajiban secara 

rofessional.
35

 

2. Jurnal S.Syariuddin yang berjudul membangun Etos 

Kerja Guru disimpulkan bahwa Kesalehan intelektual dan 

profesional dari guru pada umumnya ditandai dengan 

beberapa karakteristik sebagai berikut: a. Memiliki 

                                                           
35 http://ejournal.utp.ac.id › index.php › JIP › view,2017 

 



 
 

45 

kepribadian yang matang dan berkembang; b. Menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi (bidang keahliannya) 

serta wawasan pengembangannya; c. Menguasai 

keterampilan untuk membangkitkan minat siswa kepada 

ilmu pengetahuan; d. Siap untuk mengembangkan profesi 

secara berkesinambungan, agar ilmu dan keahliannya 

tidak cepat tua atau out of date. Sebagai implikasinya, 

seorang guru akan selalu concern dan komitmen dalam 

peningkatan studi lanjut, mengikuti kegiatan-kegiatan 

diskusi, seminar, pelatihan, dan lain-lainnya
36

 

3. Jurnal Cucu yang berjudul  Studi Keunikan Halaqah 

menjelaskan bahwa  dinatara faktor kesuksesan dakwah 

adalah pemilihan metode dakwah yang tepat yang 

disesuaikan dengan kondisi mad‟unya. Kesuksesan 

dakwah terbuka Nabi Saw disebabkan adanya tenaga da‟i 

yakni para shahabat yang memiliki ketangguhan dalam 

berbagai hal. Pembentukan tenaga da‟i pada masa Nabi 

ini , dilakukan melalui metode halaqah yang dilakukan 

Nabi secara intensif di rumah Al-Arqam, dan juga 

halaqah tarbiyah di periode Madinah. Melalui metode 

halaqah tarbiyah, bukan sekedar pertemuan untuk 

menyampaikan materi dakwah, namun pada halaqah 

tarbiyah terdapat kedekatan yang dibangun antara da‟i 

dengan mad‟unya, dan keadaan ini dapat menjadi 

kesempatan untuk memperkuat kader dakwah.
37

 

4. Jurnal Muhammad Hidayat tentang Pengaruh Halaqah 

Tarbiyah Terhadap Etos Kerja guru bahwa terdapat 

pengaruh halaqah tarbiah terhadap etos kerja islami pada 

Guru SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru untuk 

meningkatkan etos kerja islami melalui sarana halaqah 

tarbiyah. Kata Kunci: Halaqah Tarbiyah, Etos Kerja 

                                                           
36 https://jurnal.stitalamin.ac.id › article › download 2018 
37 https://jurnaliainpontianak.or.id › download,2016 
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Islami
38

 

5. Jurnal Ilham tentang Metode Halaqah dalam 

Pembelajaran PAI menjelaskan bahwa metode 

pembelajaran Halaqah ini lebih meniti beratkan kepada 

kemampuan perseorangan dalam menganalisa dan 

memecahkan suatu masalah dengan argumen logika pada 

kitab-kitab tertentu. konsep metode pembelajaran 

Halaqah umumnya menekanan para peserta didik untuk 

meningkatan cara berfikir kritis dan menkonstruksi 

pengetahuan dalam dirinya yang secara terbimbing 

dilingkup satuan pendidikan.
39

 

 

D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir penelitian. 

                                                           
38 http://ejournal.uika-bogor.ac.id › article › download,2028 
39 Jurnal Ilmiah “Kreatif” Vol. 18 No. 2, Juli 2020 “Jurnal Studi Pemikiran 

Pendidikan Agama Islam”› download 2018 
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E. Hipotesis   

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. Pendapat lain mengenai hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitaian ini sebagai berikut 

: 

1. Hipotesis statistik 

Gay, Mills, Airasian mengatakan hipotesis 

statistik adalah proposisi atau dugaan belum terbukti 

bahwa tentatif menjelaskan fakta atau fenomena, serta 

kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

penelitian.  Hipotesis statistik dalam penelitian ini 

adalah nilai Sig. (2-tailed) > 0,05  tidak  adanya pengaruh 

yang signifikan halaqah tarbiyah terhadap etos kerja guru 

di SDIT Tunas Insan Cendekia Tanjung Bintang.Nilai 

Sig.(2-tailed) < 0,05 adanya pengaruh yang signifikan 

halaqah tarbiyah terhadap etos kerja guru di SDIT Tunas 

Insan Cendekia Tanjung Bintang 

2. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian diartikan sebagai jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada  pengaruh 

halaqah tarbiyah terhadap etos kerja guru SDIT Tunas 

Insan Cendekia Tanjung Bintang Lampung Selatan
 

Variabel X pada penelitian ini adalah halaqah 

tarbiyah . Halaqah tarbiyah  adalah suatu  pendekatan 

dan metode pembelajaran dengan membentuk kelom 

pok kecil muslim yang terdiri dari 3-12 orang peserta 
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yang dibimbing oleh seoarang murrobi (Pembina) untuk 

mengatur keterlaksanaan kegiatan yang sistematis 

terarah dan teroragisasi dengan baik  dalam rangka 

mengembangkan pengetahuan , ketrampian nilai dan 

sikap religius seorang muslim sejati, dengan indicator 

adanya murobbi halaqah, anggota halaqah,materi 

halaqah, administrasi halaqah dan evaluasi halaqah. 

Variabel Y dalam penelitian ini adalah etos kerja 

guru. Etos kerja guru adalah nilai nilai kepribadian  dan 

pandangan yang menjadi dasar pemikiran  yang dianut 

dan diyakini dalam dirinya dalam melakukan  akitivitas 

bekerja sehingga membentuk semangat kerja Nilai nilai 

kepribadian yang baik didasarkan pada keyakinan 

terhadap Allah swt, sehingga segala upaya yang 

dilakukan disandarkan pada keridhaan Allah swt  dan 

berupaya semaksimalnya untuk berperilaku yang 

terbaik. 

Indikator  etos kerja guru meliputi jujur dan 

berintegritas, cerdas memiliki kreativitas, empati penuh 

peduli, ikhlas pen uh kecintaan, berfikir maju, 

mengutamakan kerja sama, disipin penuh tanggung 

jawab. 
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