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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus 

dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu 

berhenti, istilah yang kami maksud adalah mengarah pada visi besar yang harus 

dicapai untuk kebaikan/kemaslahatan manusia (umat) dan lingkungannya 

(Kesuma, 2011:17). Menurut Gunawan (2012:33), kerja keras merupakan perilaku 

yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan  

guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kerja keras adalah suatu 

sifat usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang dan tidak 

mudah putus asa. 

Menurut Mustari (2011:51), kerja keras adalah perilaku yang menunjukan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan 

tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa kerja keras adalah suatu sifat usaha yang dilakukan oleh 

seseorang dengan sungguh-sungguh dalam  mengatasi berbagai hambatan untuk 

mencapai tujuan atau cita-cita sesuai dengan kemampuan masing-masing orang 

dan tidak mudah putus asa. Menurut Arifatun (2010:20), solidaritas sosial adalah 
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keadaan hubungan antar individu dan kelompok yang mendasari keterikatan 

bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan 

yang hidup dalam masyarakat. Solidaritas sosial adalah hubungan antar manusia 

yang mendasari keterikatan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Wanita di Desa Jurang Jero mulanya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa 

yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan minim, kemudian dari 

kecamatan Karangmalang oleh Pembina Kelompok Wanita Tani membentuk 

Kelompok Wanita Tani Mekar Sari yang terdiri dari wanita Desa Jurang Jero. 

Kelompok Wanita Tani diajarkan untuk kerja keras dan solidaritas sosial yang 

tinggi demi kelangsungan majunya Desa Jurang Jero. Kelompok Wanita Tani 

Mekar Sari dapat menjadi kegiatan yang positif untuk wanita yang terdiri dari ibu-

ibu, mendapatkan tambahan penghasilan dari penanaman holtikultura seperti 

penjualan sayur mayur (cabe, tomat, kangkung, terong, brokoli) dari kerja keras 

dan solidaritas sosial yang dimiliki oleh wanita menjadikan Desa Jurang jero 

menjadi Desa teladan se kecamatan Karangmalang. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Aspek kerja keras dan solidaritas sosial wanita tani (studi 

Kasus Pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari di Desa Jurang Jero Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah aspek kerja keras 

dan solidaritas sosial wanita tani pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari di Desa 

Jurang Jero Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen”? 

 

C. Tujuan 

Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang akan diteliti sehingga dapat bekerja secara terarah, dalam 

mencari data sebagai langkah pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu “Mendiskripsikan aspek kerja keras dan solidaritas sosial 

wanita tani pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari di Desa Jurang Jero 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan akan menghasilkan suatu manfaat, baik dalam 

segi praktis maupun teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumya. 
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b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala 

pengetahuan, khususnya mengenai aspek kerja keras dan solidaritas sosial 

wanita tani pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari di Desa Jurang Jero 

Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi anggota 

Kelompok Wanita Tani Mekar Sari di Desa Jurang Jero Kecamatan 

Karangmalang Kabupaten Sragen. 

b. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, 

maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah menurut Maryadi dkk. (2010:11), adalah “suatu penjelasan 

istilah-istilah yang terdapat dalam kata-kata kunci yang ada pada judul 

penelitian”. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aspek  

Aspek Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2005:72) 

aspek adalah: 
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1 Tanda: linguis dapat mencatat dengan baik ucapan-ucapan yang 
mempunyai -fenomis; 2 sudut pandang: mempertimbangkan sesuatu dari 
berbagai --; 3 pemunculan atau penginterpretasikan gagasan, masalah, 
situasi, dsb sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu; 4 
lingketegori gramatikal verbal yang menunjukan lama dan jenis perbuatan. 
 

2. Kerja Keras 

Menurut Kesuma dkk. (2011:17), kerja keras adalah suatu istilah yang 

melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam 

menyelesaikan pekerjaan/yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras 

bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, akan tetapi mengarah pada visi 

besa yag harus dicapai untuk kebaikan/kemaslahatan manusia (umat) dan 

lingkungannya. 

3. Solidaritas Sosial 

Menurut Arifatun (2010:20), solidaritas sosial adalah keadaan hubungan 

antar individu dan kelompok yang mendasari keterikatan bersama dalam 

kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam 

masyarakat. 

4. Wanita Tani adalah wanita yang mempunyai pekerjaan sebagai petani. 


