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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal dan 

komprehensif. Universal artinya bersifat umum, dan komprehensif artinya 

mencakup seluruh bidang kehidupan. Agama diturunkan untuk menjawab 

persoalan manusia baik dalam skala mikro maupun makro. Dan manusia sebagai 

khalifah Fil Ard menggunakan ajaran Agama tersebut untuk mewujudkan 

kerajaan Allah di muka bumi. Karenanya, ajaran agama memang harus 

dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran 

Agama sebagai pesan-pesan langit perlu penerjemahan dan penafsiran. Persoalan 

pokoknya adalah bagaimana membumikan ajaran langit, sehingga dapat 

mewarnai tata kehidupan sosial ekonomi, politik dan budaya masyarakat. Dengan 

demikian Agama tidak hanya berada dalam tataran normative. Karena Islam 

adalah agama amal, maka penafsirannya pun mesti beranjak dari sisi normatif 

menuju teoritis keilmuan yang faktual.

Sebagai hukum Allah atau hukum Islam atau yang dikenal syari’ah, 

yang mengatur masalah dan mu’amalah. Syari’ah adalah seperangkat yang 

mengatur sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang. Landasan syari’ah 

adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. 

Kesejaheraan ini terletak pada keadilan, kasih sayang, kesejahteraan dan 
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kebijaksanaan. Sementara apapun yang bergeser dari keadilan menjadi ketidak 

adilan, kasih sayang menjadi penindasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, 

dan kebijaksanaan menjadi kebodohan, tidak ada sangkut pautnya dengan 

syariah.( Achsien, 2002: 2)

Sebagai seorang muslim, Islam adalah jalan hidup yang mengatur 

seluruh aspek kehidupan, sejalan dengan firman Allah SWT: 

                   

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 
keseluruhan……” (QS. Al-Baqarah: 208)

Dengan demikian tidak seperti sekulerisme, islam tidak menghendaki 

adanya pemisahan antara agama dengan aspek-aspek yang lain termasuk aspek 

ekonomi. Persoalan yang mendasar yang dialami umat manusia sekarang adalah 

munculnya suatu pandangan yang menempatkan  aspek material yang bebas dari 

dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada 

ideology materialisme inilah yang kemudian membuat perilaku manusia menjadi 

pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik.

Al-Qur’an adalah pedoman bagi manusia yang ingin memilih jalan 

kebenaran daripada jalan kesesatan, Pembimbing (guidance) untuk membina 

ketakwaan. Namun, hidup yang taqwa bukan semata harapan atau angan-angan 

untuk meraih kebahagiaan, tetapi merupakan medan dan cara kerja yang sebaik-
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baiknya untuk merealisasikan kehidupan yang berjaya di dunia dan memperoleh 

balasan yang lebih baik lagi di akhirat.

Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik 

biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. 

Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, 

dinamis, produktif atau profesional, semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena 

itu, agar manusia benar-benar “hidup”, dalam kehidupan ini ia memerlukan ruh 

(spirit). Untuk ini, Al Qur’an diturunkan sebagai “ruhan min amrina”, yakni 

spirit hidup ciptaan Allah, sekaligus sebagai “nur” (cahaya) yang tak kunjung 

padam, agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat.

Setiap kelahiran dibekali mulut dan tangan. Mulut adalah berkonsumsi

dan Tangan adalah berproduksi atau bekerja. Manusia, mau tak mau, suka tidak 

suka, musti makan dan bekerja. Secara nalar atau logika, jangan sampai ‘mulut’ 

lebih besar dari ‘tangan’, harus sebaliknya, jika tak demikian, niscaya manusia 

akan mengalami kesulitan hidup, kemelaratan, kebodohan, kemunduran dan

akhirnya kehancuran.

Al-Qur’an menyebut kerja dengan berbagai terminologi. Al-Qur’an 

menyebutnya sebagai “amalun”, terdapat tidak kurang dari 260 musytaqqat

(derivatnya), mencakup pekerjaan lahiriah dan batiniah. Disebut “fi’lun” dalam 

sekitar 99 derivatnya, dengan konotasi pada pekerjaan lahiriah. Disebut dengan 

kata “shun’un”, tidak kurang dari 17 derivat, dengan penekanan makna pada 

pekerjaan yang menghasilkan keluaran (output) yang bersifat fisik. Disebut juga 
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dengan kata “taqdimun”, dalam 16 derivatnya, yang mempunyai penekanan 

makna pada investasi untuk kebahagiaan hari esok.

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 ”al-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 (al-

Maidah: 90, al-Qashash:15), perbuatan yang sia-sia (Ali Imran: 22, al-

Furqaan: 23), pekerjaan yang bercampur dengan keburukan (at-Taubah:102), 

pekerjaan kamuflase yang nampak baik, tetapi isinya buruk (an-Naml:4, 

Fusshilat: 25).

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 fardhu ‘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 fardhu kifayah, sehingga lebih menjamin 

terealisasikannya kepentingan umum tersebut. Namun, posisi individu dalam 
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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.

Dalam proses membumikan Al-Qur’an tidaklah langsung kita gunakan 

secara mentah-mentah. Oleh karena itu Al-Qur’an masih membutuhkan 

penafsiran terlebih dahulu. Hal ini tentu akan menimbulkan perbedaan antara 

mufasir yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, perlu penulis tegaskan lagi 

bahwa yang akan penulis bahas dalam pembahasan kali ini adalah ayat-ayat etos 

kerja dalam perspektif M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Untuk 

mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada diperlukan pengkasjian 

mendalam mengenai ayat-ayat etos kerja perspektif M. Quraish Shihab, sehingga 

akan mendapatkan pemahaman yang mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka maslah 

yang akan diangkat adalah: “Bagaimana pemikiran  M. Quraish shihab tentang 

ayat-ayat etos kerja dalam Tafsir al-Misbah”.

C. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman serta dapat memudahkan 

dalam memahami penelitian yang berjudul “ Pemikiran M. Quraish Shihab 
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Tentang Ayat-Ayat Etos Kerja Dalam Tafsir Al-Misbah” “, ini maka penulis 

merasa perlu menyertakan penegasan istilah dalam judul tersebut sebagai berikut :

1. Pemikiran

Secara etimologis pemikiran berasal dari kata “pikir” yang berarti akal 

budi, ingatan, kata hati, pendapat. Kata pikir jika ditambah akhiran –an 

menjadi pikiran yang berarti hasil pikiran (memikir). Jika ditambah awalan 

pe- dan akhiran –an menjadi pemikiran yang artinya cara atau hasil pikir.  

(Tim penyusun KPPB Departemen P&K, 1991: 767)

2. Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal

16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Prof. KH. 

Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang 

tafsir. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. 

Kemudian melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang 

sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah. Setelah itu, ia 

melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, 

Jurusan Tafsir dan Hadits. 

Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian, Quraish 

Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis 

berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-

Karim dari Segi Hukum)”. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami 

studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke 
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almamaternya, al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. 

Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam 

bidang tafsir.

Pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah selama dua 

periode, (1992-1996 dan 1997-1998), dan menjadi ketua MUI pusat pada 

tahun (1984). Sampai sekarang beliau masih aktif sebagai anggota dewan 

pentashih Al-Qur’an di DEPAG  dan dikenal sebagai salah satu mufassir 

besar di Indonesia.

3. Kerja

kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya: kegiatan 

melakukan sesuatu

4. Etos Kerja

Dalam Websters Word Univercity Dictionary dijelaskan etos ialah sifat 

dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak bangsa atau ras. 

Menurut Nurcholis Majid, etos berasal dari bahasa Yunani (ethos), artinya

watak atau karakter. Secara lengkap, etos ialah karakter dan sikap, kebiasaan 

serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang 

individu atau sekelompok manusia dan dari kata etos pula terambil kata 

“etika” yang merujuk pada makna “akhlak” atau bersifat akhlaqy, yaitu 

kualitas esensial seorang atau suatu kelompok manusia termasuk suatu 

bangsa. Etos juga berarti jiwa khas suatu kelompok manusia yang daripadanya 
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berkembang pandangan bangsa itu sehungan dengan baik dan buruk, yakni 

etika.

5. Tafsir al-Misbah

Salah satu kitab tafsir Al-Qur’an yang ditulis atau karya fenomenal 

dari seorang Mufasir Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Dalam kitab tafsir 

ini, Quraish Shihab mencoba untuk mengungkap berbagai pesan yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan memformulasikannya ke dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Tafsir al-Misbah yang terdiri dari 15 Jilid diterbitkan 

Lentera Hati. (Baidan,1998: 222).

Dari keterangan di atas yang dimaksud judul dalam skrpsi ini, 

“PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG AYAT-AYAT ETOS 

KERJA DALAM TAFSIR AL-MISBAH” adalah suatu penelitian pustaka 

yang akan membahas mengenai pemikiran M. Quraish Shihab mengenai ayat-

ayat etos kerja melalui penelitian dalam Tafsir Al-Mishbah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk Mengetahui bagaimana pemikiran  M. Quraish Shihab tentang ayat-

ayat etos kerja dalam Tafsir al-Misbah.
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2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah, yaitu sebagai sumbangsih pengetahuan khususnya 

dalam bidang Mu’amalah (Hukum Ekonomi Islam).

b. Manfaat praktis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Islam. 

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk  jenis penelitian kepustakaan yaitu 

menggunakan bahan-bahan yang akan diteliti berupa buku-buku dan bahan 

tertulis lainnya yang ada di perpustakaan. (Nazir, 1989: 55)

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

analisis, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang masuk, kemudian 

menganalisanya secara sistematis. (Sumantri, 1994: 194)

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam skipsi ini adalah 

metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku,

ensiklopedi dan lain-lain. (Nawawi, 1997: 97)

Adapun buku primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah: wawasan Al-Qur’an oleh M. Quraish Shihab;1996. Metodologi 
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Penelitian bidang Sosial oleh Hadari Nawawi; 1987. Tafsir Al-Misbah oleh 

M. Quraish Shihab; 2002. Etos Kerja Islami oleh Ahmad Janan Asifudin; 

2004, dan Membudayakan Etos Kerja Islami oleh K.H. Toto Tasmara;1995.

Sedangkan buku sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi Islam, oleh Taufiq 

Abdullah: 1982. Sejarah Pemikiran dan Tokoh Moderenisme Dalam Islam, 

oleh Ahmad Taufik: 2005, Ekonomi Islam, oleh LP3EI: 2008. Iman Dan 

Taqwa Etos Kerja Seorang Muslim, oleh Jasyid Musthofa: 1989. Metodologi 

Penelitian Bidang Sosial. Oleh Hadari Nawawi: 1987, dan lain sebagainya.

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang akan dipakai dalam menganalisa data pada 

penelitian ini adalah:

a. Induktif, yaitu dari metode ini penulis merangkaikan peristiwa yang 

bersifat khusus untuk ditarik kedalam kesimpulan yang bersifat umum. 

(Hadi, 1984: 42)

b. Deduktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum untuk 

mengemukakan teori atau dalil untuk disimpulkan kedalam pengertian 

yang bersifat khusus. (Hadi, 1984: 36)

Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang 

berkaitan dengan masalah etos kerja kemudian diformulasikan ke dalam 

pemikiran Quraish shihab yang akan dibahas lewat tafsir Al-Mishbah, 



11

sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan 

masalah.

4. Pembatasan Masalah

Mengenai ayat-ayat Al-Qur’an yang akan kami gunakan tentunya 

tidak semua ayat etos kerja. Melainkan hanya beberapa ayat saja yang paling 

dekat dengan masalah tersebut dan yang sesuai dengan pembahasan yang 

akan kami bahas nantinya. Diantaranya yaitu: Qs. Al-Insirah: 7, Al-Jum’ah: 

10, Al-Qashas: 77, Al-Furqan: 47, Al-Furqan: 23 Al-Baqarah: 201, An-Nur: 

39, dan Ali Imran: 22.

F. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, telah diupayakan penelusuran  

pembahasan-penbahasan yang terkait dengan obyek masalah tentang pemikiran 

M. Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Etos Kerja

Penelusuran dilakukan di perpustakaan UMS ternyata ada beberapa 

jurnal maupun penelitian  yang terkait dengan obyek pembahasan yaitu:

a. Arham Hikmawan (skripsi FAI UMS,  2009) yang berjudul “Akal dan Wahyu 

Menurut Harun Nasution dan M. Quraish Shihab (Studi Perbandingan)”. 

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Baik Harun Nasution ataupun Quraish 

Shihab, keduanya sama-sama mempercayai bahwa kebenaran mutlak 

datangnya hanya dari wahyu. Akal manusia memiliki potensi yang luar biasa 

jika digunakan dengan sebaik-baiknya, namun ia juga memiliki 

kecenderungan sehingga dapat membawa kepada jalan yang sesat. 
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Perbedaan antara keduanya terletak pada kapasitas dalam memberikan 

wilayah terhadap akal dan wahyu. Harun Nasution cenderung lebih 

memberikan porsi yang lebih besar terhadap penggunaan akal dari pada 

wahyu dalam memformulasikan pendapat-pendapatnya. Quraish Shihab yang 

lebih dikenal sebagai sosok yang moderat, itu karena bayak pendapat-

pendapat beliau mengutamakan keselarasan antara akal dan syar’a (wahyu).

b. Muhammad Najib Sagala (skripsi FAI UMS,  2010) yang berjudul Konsep 

Al-Qur’an tentang pemberdayaan ekonomi (pendekatan tafsir al-mishbah) 

dimana dalam skripsi ini Ia cenderung membahas tentang konsep kemiskinan 

serta bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi Islam dalam pandangan M. 

Quraish Shihab. Di sini dia menjelaskan bahwa Pemberdayaan adalah 

terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan 

dari empower. Sejatinya langkah-langkah penanganan yang dilakukan 

pemerintah melalui kebijakan ikutannya baik yang sifatnya darurat seperti 

pemberian BLT, dan yang lebih terprogram seperti Jamkesmas, beasiswa 

pendidikan, PNPM Mandiri, pemberian Kredit Usaha Rakyat, dan program 

jangka panjang lainnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan daya 

tahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam skala luas sedikit banyak 

akan kembali menurunkan angka kemiskinan tersebut.

c. Penelitian Badaruddin (Jurnal Ishraqi, 2003), dalam penelitiannya yang 

berjudul “ETOS KERJA DAN PRODUKTIVITAS: Pengaruh Pemahaman 

Agama Terhadap Etos Kerja Alumni MAN Karanganyar di Aladintex”. Di 
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sini beliau meneliti Alumni MAN Karanganyar yang bekerja di AladinTex 

tentang apakah pemahaman agama mereka mempengaruhi produktifitas 

kerjanya? Apakah etos kerja mempengaruhi produktivitasnya? dan Adakah 

pengaruh pemahaman agama dan etos kerja secara bersama-sama 

mempengaruhi produktivitas?

Dari penelitian ini beliau menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang 

signivikan antara etos kerja dengan produktivitas yang berarti bahwa tinggi 

rendahnya etos kerja berpengaruh pula terhadap tinggi rendahnya hasil atau 

produktivitas. Terdapat pula hubungan yang signivikan antara pemahaman agama 

dan etos kerja terhadap produktivitas.

Berdasarkan penelusuran terhadap buku-buku tentang ayat-ayat etos 

kerja dan tentang M. Quraish Shihab tersebut di atas menunjukkan belum adanya 

tulisan, kajian atau penelitian secara spesifik tentang  “Pemikiran M. Quraish 

Shihab Tentang Ayat-Ayat Etos Kerja Dalam Tafsir Al-Mishbah. Oleh karenanya 

penelitian ini merupakan sesuatu yang baru sehingga dapat mengisi kekosongan 

tersebut atau dapat melengkapi kekurangan yang sudah ada.

G. Sistematika Penulisan Data

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi lima 

bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi 

tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan 
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pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini 

merupakan sistematika laporan penelitian:

Bab I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan 

dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan dibahas secara fokus mengenai landasan teori yang berisi 

tentang konsep Etos kerja dengan sub-sub diantaranya sebagai berikut: pengertian 

etos kerja, kerja dalam perspektif Islam, karakter kerja Islami, etos kerja Islami, 

dan ayat-ayat mengenai etos kerja.

Bab III akan dibahas secara fokus mengenai biografi tokoh, yaitu 

Biografi lengkap M. Quraish Shihab meliputi riwayat keluarga, pendidikan, 

pekerjaan , organisasi serta karya-karya yang telah dihasilkan oleh tokoh tersebut. 

Serta akan sedikit di jelaskan tentang metode tafsir Al-Mishbah.

Bab IV akan dibahas secara fokus mengenai pemikiran M. Quraish 

Shihab tentang ayat-ayat etos kerja dalam tafsir Al-Misbah.

Bab V merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang Berisi 

kesimpulan, saran serta penutup.


