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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan Yerri Suryoadi yang merupakan 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 

Tahun 2012
1
. Dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Kepuasan Kompensasi

terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Semarang. Hasil dalam penelitiaannya yaitu terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pelatihan kerja terhadap kinerja pegawai di kantor Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Semarang dengan nilai probabilitas sebesar 0,001. Dan ada 

pengaruh positif dan signifikan kepuasan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di kantor Bank Muamalat Kantor Cabang Semarang dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,012. . Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan diteliti yaitu terletak pada variabelnya, yang mana penulis 

menggunakan variabel pelatihan dan etos kerja islam sebagai variable 

moderasi. Sedangkan penelitian terdahulu tidak ada keterkaitannya dengan 

nilai  keislaman. Persamaan dengan penelitian terdahulu peneliti sama sama 

membahas tentang pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Desia Prajitisari
2
 yang merupakan

mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan 

judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan pada Karyawan terhadap 

Produktivitas Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang 

1
Yerri Suryoadi, “Pengaruh Pelatihan dan Kepuasan Kompensasi pada terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT.Bank Muamalat Cabang Semarang”,Jurnal Skripsi (Maret, 2012) 
2
 Desia Prajitisari, “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan pada Karyawan terhadap Produktivitas 

Kerja pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Tulungagung”,Jurnal Skripsi (Juni, 

2012) 
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Tulungagung” Pada tahun 2012. Hasil penelitian yang dilakukan terdapat 

pengaruh pendidikan dan pelatihan pada karyawan terhadap produktivitas 

kerja. Penelitian ini dilkukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Cabang Tulungagung dengan seluruh karyawan yang mengikuti program 

pendidikan dan pelatihan sebagai populasinya. Hasil penelitian ini 

menunjukan ada hubungan yang positif antara Pendidikan dan Pelatihan pada 

karyawan dengan produktivitas kerja. Uji F menunjukan bahwa secara 

simultan variabel pendidikan dan pelatihan secara parsial mempengaruhi 

produktivitas kerja. Dari dua variabel independen yang diteliti, variabel 

pendidikan adalah variabel yang dominan pengaruhnya terhadap 

produktivitas kerja. Dari seluruh uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

program pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan begitupun sebaliknya produktivitas kerja karyawan mempunyai 

pengaruh terhadap program pendidikan dan pelatihan. Perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada variabelnya, 

yang mana penulis menggunakan variabel pelatihan dan nilai-nilai keislaman. 

Sedangkan penelitian terdahulu tidak ada keterkaitannya dengan nilai islam. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu peneliti sama sama membahas tentang 

pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rony Salinding mahasiswa 

Universitas Hasanuddin Makasar Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, 

tahun 2011 berjudul Analisis Pengaruh Pelatihan terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan pada PT. Erajaya Swasembada. Hasil dari penelitian ini 

yaitu variable (X1) Metode penelitian, (X2) Isi Pelatihan, (X3) Kemampuan 
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Instruktur berpengaruh positif dan signifikan. Sehingga pelatihan 

berpengaruh positif terhadap peningkatann produktivitass kerjaa karyawann. 

Perbedaan dengan penelitian saya yaitu terletak pada nilai-nilai islam yang 

ada pada penelitian saya. Sedangkan pada penelitian terdahulu tidak terdapat 

nilai keislamannya.
3
 

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Soraya Eka Ayudiati 

mahasiswa Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 

tahun 2011. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan 

signifikan dari variable locus of control (X1) dan Etika Kerja Islam (X2) 

terhadap kinerja karyawan. Locus of control dan Etika Kerja Islam memiliki 

nilai angka responden yang tinggi maka semakin tinggi atau semakin kuat 

kinerja karyawan sehingga H1 diterima. Perbedaan dalam penelitian saya 

yaitu penelitian saya membahas pelatihan kerja sedangkan pada penelitian 

Soraya meneliti tentang locus of control. Persamaan pada penelitian saya 

terletak pada variable moderating, yaitu sama-sama menggunakan variable 

moderating sebagai X2.
4
 

Kelima, penelitain ini dilakukan oleh Novandi Arif Pratama mahasiswa 

Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi 

Islam tahun 2014. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu variable etos kerja 

islam berpengaruh secara langsung, positif dan signifikan terhadap komitmen 

kerja karyawan yayasan pondok Hidayatullah Surabaya. Secara teoritis hasil 

penelitian ini mengandung makna bahwa variable etos kerja islam merupakan 

                                                           
3
 Rony Salinding, “Analisis Pengaruh Pelatihan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. 

Erajaya Swasembada”, Jurnal Skripsi, Januari 2012. 
4
 Soraya Eka Ayudiatai,”Analisis Pengaruh Locus Of Control terhadap Kinerja dengan Etika Kerja 

Islam sebagai Variabel Moderating”,Jurnal Skripsi, Juni 2010. 
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salah satu instrument penting untuk mempengaruhi kerja karyawan Yayasan 

pondok Hidayatullah Surabaya. Perbedaan dalam penelitian penulis yaitu terletak 

pada Teknik analisi serta variable yang digunakan.
5
 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul Variabel Analisis Penelitian Hasil 

1 Yerri Suryoadi 

Pengaruh pelatihan 

kerja dan kepuasan 

kompensasi disiplin 

terhadap kinerja 

karyawan pada PT. 

Bank Muamalat 

Indonesia Cabang 

Semarang 

  : 

Pelatihan 

Kerja. 

  :  

Kepuasa

n 

Kompen

sasi 

Dalam penelitian ini, 

teknik analisis penelitian 

ata ini yaitu data yang 

digunakan adalah 

analisist regresi linier 

bergandaa dann 

menggunakan alat bantu 

berupaa software 

computer program SPSS 

(sStatistical Package for 

Social Sciences) 

1.Terdapat pengaruh 

positif dan 

signifikan pelatihan 

kerja terhadap 

kinerja pegawai di 

kantor Bank 

Muamalat Indonesia 

Cabang Semarang 

dengan nilai 

probabilitas sebesar 

0,001.  

2.Terdapat pengaruh 

positif dan 

signifikan kepuasan 

kompensasi 

terhadap kinerja 

karyawan di kantor 

Bank Muamalat 

Kantor Cabang 

Semarang dengan 

nilai probabilitas 

sebesar 0,012 

2. Desia 

Pengaruh pendidikan 

dan pelatihan pada 

karyawan terhadap 

produktivitas kerja 

pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Cabang 

Tulungagung. 

   : 

Variabel 

Pendidik

an. 

   : 

Variabel 

Pelatihan

. 

Dalam teknik analisis 

data ini  yang digunakan 

adalah teknik analisis 

regresi linier berganda 

dan menggunakan alat 

bantu berupa software 

computer program SPSS 

(sStatistical Package for 

Social Sciencess) 

1. ada hubungan 

yang positif antara 

Pendidikan dan 

pelatihan pada 

karyawan dengan 

produktivitas kerja. 

2. uji F menunjukan 

bahwa simultan 

variable pendidikan 

dan pelatihan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

produktivitas kerja. 

                                                           
5
 Novandi Arif Pratama,”Pengaruh Etos Kerja Islam terhadap Komitmen Kerja Karyawan Yayasan 

Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya”,Jurnal Skripsi,Agustus 2014. 
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No Nama dan Judul Variabel Analisis Penelitian Hasil 

Hasil dari uji t 

signifikansi 

menunjukan bahwa 

variable pendidikan 

dan pelatihan secara 

parsial 

mempengaruhi 

produktivitas kerja. 

Hal ini berate terdapat 

hubungan yang nyata 

antara pendidikan dan 

pelatihan terhadap 

produktivitas kerja. 

3. dari dua variable 

independent yang 

diteliti, variable 

pendidikan adalah 

variable yang 

dominan pengaruhnya 

terhadap 

produktivitas kerja. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rony Salinding 

Analisis pengaruh 

pelatihan terhadap 

produktivitas kerja 

karyawan pada PT. 

Erajaya Swasembada 

cabang Makasar. 

 

 

X1: 

metode 

peatihan 

X2: isi 

pelatihan 

X3: 

kempuan 

intriktur 

teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis 

regresi linier berganda 

dan menggunakan alat 

bantu berupa software 

computer programm 

SPSSS 

Terdapat pengaruh 

positif dan 

signifikan dari 

variable X1, X2, 

dan X3 sehingga 

pelatihan kerja 

berpengaruhhpositif 

terhadapp 

peningkatann 

produktivitas kerja 

karyawan.n 

1. 4 

2.  

3.  

4. 4 

Soraya Eka Ayudiarti 

Analisis Pengaruh 

Locus of Control 

terhadap kinerja 

dengan Etika Kerja 

Islam sebagai variable 

moderating 

X1 : 

locus of 

control  

X2 : 

etika 

kerja 

islam 

sebagai 

variable 

moderati

ng 

Teknikk Analisas dataw 

yang digunakann  

adalahh dengan 

menggunakan variable 

moderating. 

Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh 

signifikan dan 

variable locus of 

control X1 terhadap 

kinerja locus of 

control memiliki 

responden tertinggi 

atau kuat maka akan 

semakin tinggi atau 

kuat kinerja 

karyawan sehingga 

H1 diterima. 
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No Nama dan Judul Variabel Analisis Penelitian Hasil 

5.  Novandi Arif Pratama 
Pengaruh Etos Kerja 
Islam terhadap 
Komitmen Kerja 
Karyawan Yayasan 
Pondok Pesantren 
Hidayatullah 
Surabaya 

X1 = 
Etos 
Kerja 
Islam 

Teknik analisis yang 
digunakan yaitu 
menggunakan Regresi 
Sederhana 

Kesimpulan dalam 
penelitian ini yaitu 
variable etos kerja 
islam berpengaruh 
secara langsung, 
positif dan signifikan 
terhadap komitmen 
kerja karyawan 
Yayasan pondok 
Hidayatullah 
Surabaya. Secara 
teoritis hasil penelitian 
ini mengandung 
makna bahwa 
variable etos kerja 
islam merupakan 
salah satu instrument 
penting untuk 
mempengaruhi kerja 
karyawan Yayasan 
pondok pesantren 
Hidayatullah 
Surabaya. 

 

B. Pelatihan 

1. Pengertian Pelatihan 

Pelatihan (training) adalah suatu proses memperbaiki ketrampilan kerja 

karyawan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Pada awalnya, 

pelatihan karyawan hanya diperuntukan kepada tenaga-tenaga operasional, 

agar memiliki ketrampilan secara teknis. Tetapi, kini pelatihan diberikan 

kepada setiap karyawan dalam perusahaan termasuk karyawan adminitrasi 

maupun tenaga manajerial. Manajemen kini bersama-sama dengan para 

karyawan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran strategis dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Para manajer perusahaan telah menyadari 

betapa pentingnya pelatihan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja.
6
 

                                                           
6
 Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : Andi 2015), hal:186 
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Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang 

terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, 

dan kemampuan pegawai.
7
 

Menurut Raymond, Pelatihan mengacu pada upaya yang direncanakan 

oleh suatu perusahaan untuk mempermudah pembelajaran para karyawan 

tentang kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan perusahaan. 

Kompetensi-kompetensi tersebut meliputi pengetahuan, ketrampilan, atau 

perilaku yang sangat penting untuk keberhasilan kinerja karyawan
8
. 

Sedangkan menurut Dessler, Pelatihan merupakan proses mengajar 

ketrampilan yang dibutuhkan karyawan baru untuk melakukan 

pekerjaannya. Selain itu pelatihan adalah proses terintergrasi yang 

digunakan oleh pengusaha untuk memastikan agar karyawan bekerja untuk 

mencapai tujuan organisasi. Ini berati bahwa upaya-upaya pelatihan yang 

dilakukan harus sesuai dengan apa yang diinginkan pengusaha untuk 

diberikan oleh setiap karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai
9
. 

Menurut Mangkuprawiratujuan adalah sebuah pernyataan tentang 

kehendak terjadinya perubahan dari sebuah proses. Dalam pencapaian 

harapan, tujuan dan hasil harus dapat diamati dan diukur, spesifik, dengan 

lamanya waktu pelatihan dan upaya pencapaiannya dapat dikelola dengan 

baik.
10

 Dengan kata lain, harus ada keterkaitan antara input, output, 

outcome, dan impact dari pelatihan, sebagai contoh, dikemukakan hirarki 

sebuah proses pelatihan sebagai berikut
11

 : 

                                                           
7
 Ibid, Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia,… ,hal:186 

8
Ibid ,hal:186 

9
 Gary, Dessler, MSDM, Jilid I.(Jakarta : PT. Indeks 2003), hal: 103 

10
 Mangkuprawira,   Syafry,  Manajemen   Sumber   Daya   Manusia Strategi, (Jakarta : Ghalia 

Indonesia, 2002), hal:97 
11

Ibid,Mangkuprawira,Syafry, Manajemen   Sumber   Daya   Manusia Strategi, hal:97 
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a) Input meliputi : karyaawan peserta pelatihan (jumlah, pengetahan, dan 

motivasi belajar), Anggaran (kecukupannya), fasilitas lain (unsur 

pendukung) 

b) Output meliputi  : jumlah kehadiran karyawan / peserta pelatihan, 

intensitas interaksi pelatihan, jumlah kehadiran pelatihan, kepuasan 

karyawan dan pelatih serta pengelola. 

c) Outcome meliputi  : peningkatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan 

karyawan 

d) Impact meliputi  : peningkatan kinerja karyawan, pengembangan 

karir perusahaan, peningkatan kinerja perusahaan.
12

 

2. Pelatihan menurut Islam 

Pelatihan, secara singkat, didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk 

meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja masa yang akan datang. Karena 

manusia itu diberikan keistimewaan oleh Allah melebihi makhluk lainnya, 

manusia bisa mengembangkan potensinya, seperti yang tercantum dalam 

surah Al-Isra [17]: 70  

ٍَ انطَُِّّبَبِث  ْهَُبُهْى فٍِ اْنبَّشِ َواْنبَْحِش َوَسَصْقَُبُهْى ِي ًَ ٍُِ آدََو َوَح ْيَُب بَ َونَقَْذ َكشَّ

ٍْ َخهَْقَُب تَْفِضًُل  ًَّ ًٰ َكثٍُِش ِي ْهَُبُهْى َعهَ  َوفَضَّ

Artinya : 

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 

atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan
13

” 

                                                           
12

Deni Primajaya. "Pengaruh Motivasi Kerja dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT Pertamina (Persero) UPMS IV Semarang." Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis 1.2 (2012), 

hal: 67-81. 
13

 Al Qur’an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, Q.S Al-Isra : 70,(Suabaya: 

CV. Karya Utama 2005), hal:394 
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Yang dimaksud dengan Allah telah memuliakan manusia dengan 

makhluk lainnya adalah karena manusia dikaruniakan pengetahuan akal, 

bentuk yang paling baik, setelah wafat jenazahnya dianggap suci dan lain 

sebagainya. Karena itu manusia bisa dengan leluasa dapat menaiki 

kendaraan, di lautan dengan menaiki perahu-perahu, diberikan mereka 

rezeki dari yang baik-baik dan Allah lebihkan mereka atas kebanyakan 

makhluk yang telah Allah ciptakan, seperti hewan-hewan ternak dan 

hewan-hewan liar dengan kelebihan yang sempurna
14

. 

C. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Bekerja 

Kinerja (perfomance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai 

seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job 

requirement). Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk 

dapat dilakukan dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai atandar 

pekerjaan (job standart)
15

. 

Atau bisa juga didefinisikan Kerja adalah pengorbanan jasa, 

jasmani, dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa 

dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu. 

Kinerja merupakan hal yang paling penting dijadikan landasan 

untuk mengetahui tentang perfomance dari karyawan tersebut. Dengan 

melakukan penelitian demikian, seorang pimpinan akan menggunakan 

uraian pekerjaan sesuai dengan atau melebihi uraian pekerjaan, berati 

pekerjaan itu berhasil dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, jika 

                                                           
14

Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : Andi 2015), hal:186 
15

 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Penerbit Erlangga 2012), hal:231 
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pelaksanaan pekerjaan berada dibawah uraian pekerjaan, maka 

pelaksanaan tersebut kurang berhasil. 

 Istilah kinerja atau perfomance, merupakan tolak ukur karyawan 

dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditargetkan pada karyawan, 

sehingga upaya untuk mengadakan penelitian terhadap kinerja disuatu 

organisasi merupakan hal penting
16

. 

Bekerja adalah kewajiban setiap orang yang sudah mempunyai 

kewajiban untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan diri maupun 

keluarganya, apalagi jika dalam bekerja itu diniatkan untuk ibadah kepada 

Allah SWT maka nilainya adalah sama dengan ibadah.
17

 

2. Bekerja Menurut Islam 

Bekerja menurut Islam, adalah wajib hukumnya. Yusanto et. Al 

menyebutkan bahwa kemuliaan bekerja adalah sama dengan melakukan 

ibadah-ibadah yang lain, misalnya : shalat. Orang yang sibuk bekerja akan 

mendapat kedudukan yang tinggi disisi Allah SWT. Selain memerintahkan 

bekerja, Islam juga memberikan tuntunan kepada setiap muslim agar 

bersikap profesional dalam segala jenis pekerjaannya. Profesionalisme 

dalam pandangan Islam dicirikan oleh tiga hal
18

, yaitu : 

a) Kafa‟ah yaitu adanya keahlian dan kecakapan dalam bidang pekerjaan 

yang dilakukan, hal ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan 

dan pengalaman. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an; 

                                                           
16

 Soraya Eka Ayuditiati,”Analisis Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja Dengan Etika 

Kerja Islam Sebagai Variabel Moderating” Jurnal Skripsi, (Semarang 2010), hal:8 
17

 Achmad Sani Supriyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Malang : UIN Maliki Press, 

2010),hal:133 
18

Achmad Sani Supriyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Malang : UIN Maliki Press, 

2010), hal:133  
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 ًَ ٍَ آَيُُىا إِرَا قَُِم نَُكْى تَفَغَُّحىا ِفٍ اْن ُ ََب أَََُّهب انَِّزَ َجبِنِظ فَبْفَغُحىا ََْفَغحِ َّللاَّ

َُْشُضوا قُِمَ  َوإِرَا ۖ  نَُكْى  َُْشُضوا ا ُ  ََْشفَعِ  فَب ٍَ  َّللاَّ ُُْكىْ  آَيُُىا انَِّزَ ٍَ  ِي  اْنِعْهىَ  أُوتُىا َوانَِّزَ

ۖ   دََسَجبثٍ   

  ُ ب َوَّللاَّ ًَ ٌَ  بِ هُى ًَ َخبُِش   تَْع  

”…..Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara 

kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat.”
19

 (QS. Al-Mujaadilah:11) 

 

Dan Hadist Nabi saw : 

ٍُ َيبِنٍك قََم قَبَل َسُعْىل هللا صهً هللا عهُه وعهـى  َطهَُب اْنِعْهى  ٍْ اٍَََظ اِْب ْع

ََْضتً َعهً ُكّم ُيْغِهٍى  َِْش فَْش ِقهِِّذ اْنَخَُب ِص ًُ ُُْشأْهِهِه َك ُْذَ َغ ووِضًع انِعْهِى ِع

 ْنَجْىَهَشونَهْؤنَُؤ َوانزََّهبَ 

Artinya  : 

"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Mencari 

ilmu itu wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada orang yang 

bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, 

mutiara, atau emas" HR.Ibnu Majah 

b) Himmatul „Amal yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi, 

hal ini dapat diraih dengan menjadikan ibadah sebagai pendorong atau 

motivasi utama dalam bekerja. 

c) Amanah yaitu terpecaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan 

berbagai tugas dan kewajibannya serta tidak berkhianat terhadap 

jabatan yang didudukinya sifat ini dapat diperoleh dengan menjadikan 

tauhid sebagai unsur pendorong dan pengontrol utama tingkah laku, 

sikap amanah mutlak harus dimiliki seorang muslim karena setiap apa 

                                                           
19

 Al Qur’an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, Q.S Al-Mujaadilah : 

11,(Suabaya: CV. Karya Utama 2005), hal:92 
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yang dilakukan di dunia ini pasti akandimintai pertanggungjawaban di 

tingkat tertinggi di akhir kelak. 

Hafidhuddin juga menyebutkan
20

 bahwa profesional dalam hal 

ini tidak hanya diukur dengan seberapa gaji yang diperoleh tetapi 

profesionalisme harus dimaknai lebih kepada bekerja dengan maksimal 

dan penuh komitmen serta kesungguhan, seperti telah disebutkan dalam 

al-Qur’an,  

ٍْ ُهَى أَْهذَٰي َعبًُِل  ًَ ًٰ َشبِكهَتِِه فََشبُُّكْى أَْعهَُى ِب ُم َعهَ ًَ ََْع  قُْم ُكمٌّ 
Artinya :  

“Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 

masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih 

benar jalannya”(QS. Al-Israa’:84).
21

 

 

D. Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik, maksudnya adalah  

apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai 

setelah pelatihan dilakukan, misalnya adalah kemampuan untuk 

menggunakan sebuah peralatan baru, dan lain-lain
22

. Selanjutnya, 

berdasarkan tujuan terebut, ditentukan materi maupun isi dari pelatihan yang 

menyangkut topik yang  diberikan di dalam upaya untuk mencapai tujuan. 

Misalnya yaitu, tujuan pelatihan untuk seorang supervisor di sebuah bengkel 

adalah mampu mengidentifikasi kerusakan mobil dan memperbaikinya dalam 

waktu 30 menit.
23

 

                                                           
20

 Achmad Sani Supriyanto, Manajemen Sumber Daya Manusia (Malang : UIN Maliki Press, 

2010), hal:134-135 
21

 Al Qur’an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, Q.S Al-Israa;: 84,(Suabaya: 

CV. Karya Utama 2005), hal:396 
22

 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 2012), hal:210 
23

 Ibid, Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia,…, hal:210 



20 
 

Tujuan pelatihan yang sebelumnya, juga didasarkan pada analisis 

kebutuhan, ditentukan materi atau isi program, yaitu menyangkut materi 

khusus yang diajarkan di dalam proses pelatihan, misalnya pengetahuan 

mengenai sistem bekerjanya mesin mobil, membuka komponen yang rusak 

dan memasang kembali komponen-komponen itu dengan baik, dan lainnya. 

Pelatihan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, 

karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa 

yang dihasilkan perusahaan. Pentingnya pelatihan sebagai upaya 

mengembankan sumber daya manusia.
24

 Terdapat beberapa alasan mengapa 

pelatihan harus dilakukan atau menjadi bagian yang sangat penting dari 

kegiatan manajemen sumber daya manusia, diantaranya dan mungkin yang 

terpenting adalah: 

1. Pegawai yang baru direkrut sering kali belum memahami secara benar 

bagaimana melakukan pekerjaan. 

2. Perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Perubahan-

perubahan disini meliputi perubahan-perubahan dalam teknologi proses seperti 

munculnya teknologi baru atau munculnya metode kerja baru, dimana 

perusahaan secara proaktif harus menyesuaikan ketrampilan pegawainya untuk 

dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menghindari keusangan pegawai 

(employee obsolescence). Perubahan dalam tenaga kerja seperti semakin 

beragamnya tenaga kerja yang memiliki latar belakang keahlian, nilai, dan 

sikap yang berbeda yang memerlukan pelatihan untuk menyamakan sikap dan 

perilaku mereka terhadap pekerjaan
25

. 
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3. Meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. 

Sebagaimana dipahami saat ini, daya saing perusahaan tidak bisa lagi 

hanya mengandalkan aset berupa modal yang dimiliki sebab modal bukan 

lagi kekuatan daya saing yang langgeng, dan sumber daya manusia 

merupakan elemen yang paling penting untuk meningkatkan daya saing 

sebab sumber daya manusia merupakan aspek penentu utama daya saing 

yang langgeng. Selanjutnya, dengan meningkatnya kemampuan seseorang, 

dengan asumsi faktor lain seperti gaji dan lingkungan kerja berada dalam 

kondisi yang baik, kemampuan akan dapat meningkatkan produktivitas 

pegawai. 

4. Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar 

pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan 

pemerintah, untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan 

kesehatan kerja. Secara lebih rinci, William B. Werther, Jr. dan Keith 

Davis mengemukakan manfaat pelatihan dan pengembangan, baik untuk 

organisasi maupun untuk pegawai itu sendiri. 

 

E. Manfaat Pelatihan  

1. Meningkatkan kemandirian 

Karyawan yang menguasai pengetahuan dan memiliki keterampilan di 

bidang pekerjaannya akan mampu bekerja dengan lebih baik daripada 

karyawan yang kurang menguasai pengetahuan dan tidak memiliki 

keterampilan di bidang pekerjaannya. 
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2. Meningkatkan motivasi 

Motivasi karyawan yang dilatih sesuai bidang pekerjaannya akan meningkat. Hal 

itu disebabkan oleh dua hal, yaitu, pertama bahwa dengan menguasai 

pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaannya, maka mereka 

menjadi lebih yakin dan percaya diri mampu melaksanakan pekerjaannya dengan 

baik, kedua, pelatihan memberikan kesadaran kepada karyawan bahwa dirinya 

menjadi bagian dan diperlukan kontribusinya oleh organisasi, sehingga mereka 

merasa dihargai oleh organisasi. 

3. Menumbuhkan rasa memiliki 

Rasa yang diakui keberadaannya dan kontribusinya sangat diperlukan oleh 

organisasi serta pemahaman tentang tujuan-tujuan organisasi yang 

diperoleh selama pelatihan  dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab 

pada diri setiap karyawan terhadap masa depan dan eksistensi organisasi
26

. 

4. Mengurangi keluarnya karyawan. 

Karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang 

pekerjaannya akan merasa nyaman bekerja. Kenyamanan dalam bekerja 

ini juga disebabkan oleh adanya rasa dihargai atau diakui keberadaan dan 

kontribusinya oleh perusahaan. Pada akhirnya, karyawan yang merasa 

nyaman dengan pekerjaan dan organisasinya. 

 

F. Metode Pelatihan  

Pentingnya pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi kerja 

karyawan, sehingga sangat perlu perhatian yang serius dari perusahaan. 

Pelatihan sumber daya manusia akan meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan kemampuan atas pekerjaan yang mereka kerjakan. Ada 

                                                           
26

Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : Andi 2015), hal:187 



23 
 

beberapa metode dalam pelatihan tenaga kerja, antara lain metode on the job 

training dan off the job training.
27

 

1. Metode on The Job Training 

Metode on the job training merupakan metode yang banyak 

digunakan perusahaan dalam melatih tenaga kerja karyawannya. 

Karyawan mempelajari pekerjaan dengan mengerjakannya secara 

langsung. Kebanyakan dari  perusahaan menggunakan orang dalam 

perusahaan yang melakukan pelatihan terhadap sumber daya 

manusianya, biasanya dilakukan atasan langsung. Dengan menggunakan 

metode ini akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan latihan 

karena disamping biaya pelatihan yang lebih murah, tenaga kerja yang 

dilatih lebih mengenal dengan baik pelatihnya
28

. 

a. Manfaat metode on the job training 

1. Biaya sangat efektif 

Metode On the Job Training dirancang, diorganisasikan, 

dan dilaksanakan di tempat kerja. Artinya, melibatkan orang-orang 

yang sehari-hari bekerja di tempat itu (sudah mendapat gaji), serta 

menggunakan peralatan dan fasilitas yang sudah ada. Dengan 

demikian, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan relatif kecil, 

terutama untuk kepentingan administratif. 

2. Karyawan menjadi produktif 

Karyawan yang terampil akan mampu melaksanakan tugas-

tugas pekerjaannya secara lebih efektif dan efisien, maka mereka 

juga menjadi makin produktif. 
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3. Belajar sambil bekerja 

Belajar sambil bekerja memberikan manfaat yang lebih baik 

bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Pada satu sisi produksi tetap 

berjalan terus dengan hasil yang lebih baik, dan pada sisi lain karyawan 

tetap menerima gaji di samping keterampilannya makin meningkat. 

4. Meningkatkan kerja sama  

Pelatihan dengan menggunakan metode On the Job 

Training ini di rancang, diorganisasikan, dan dilaksanakan di 

tempat kerja, maka perilaku kerja yang harus di tampilkan oleh 

para peserta pelatihan juga menyangkut hubungan kerja samanya 

dengan rekan kerja. 

b. Kelemahan Metode On the the Job Training 

1. Kualitas tergantung pada pelatih dan waktu yang tersedia 

Pelatih dalam metode on the job training berperan sebagai 

pemandu atau pengarah dalam berperilaku kerja yang benar, dan 

sebagai tempat bertanya para peserta pelatihan tentang berbagai hal 

yang belum dipahami. Oleh karena itu, seorang pelatih dalam metode 

ini harus benar-benar menguasai materi pelatihan dan akan sangat 

baik apabila pelatih juga memiliki pengalaman yang luas
29

. 

2. Kemungkinan munculnya kebiasaan buruk dari pelatih 

Pelibatan para peserta untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam pelatihan dapat memberi peluang kepada mereka untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

dituntut oleh pekerjaan mereka. Namun, peluang ini mungkin 
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tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta karena 

perilaku buruk dari pelatih, misalnya mudah marah kepada 

peserta yang melakukan kesalahan dalam pelatihan. 

3. Lingkungan pembelajaran mungkin tidak kondusif 

Lingkungan pembelajaran yang tenang, bersih, terang 

sirkulasi udara yang baik, dan hawa yang sejuk dapat membantu 

diperolehnya hasil proses pembelajaran yang baik. Akan tetapi, 

karena metode OJT ini dilakukan ditempat kerja, sangat mungkin 

lingkungan pembelajaran yang ideal sulit diperoleh. Misalnya, 

pelatihan untuk operator mesin produksi akan terganggu oleh suara 

mesin produksi yang lain yang sedang beroperasi. 

4. Berpotensi mengganggu produksi. 

Pelatihan bagi operator mesin produksi akan menggunakan 

sebagian peralatan atau mesin produksi yang ada. Hal ini 

berpotensi dapat mengganggu jalannya proses produksi secara 

keseluruhan dan sangat mungkin hasil produksi juga akan 

terganggu.  

Adapun beberapa metode yang digunakan antara lain, rotasi 

pekerjaan, penugasan yang direncanakan, pembimbingan
30

. 

a. Rotasi pekerjaan (job rotation), merupakan pemindahan pekerjaan 

dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dalam organisasi, sehingga 

dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tenaga kerja. 

                                                           
30

 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga, 2012), hal:210 



26 
 

b. Penugasan yang di rencanakan, menugaskan tenaga kerja untuk 

mengembangkan kemampuan dan pengalamannya tentang pekerjaannya.  

c. Pembimbingan, pelatihan tenaga kerja langsung oleh atasannya. 

Metode ini sangat efektif dilakukan karena atasan langsung sangat 

mengetahui bagaimana ketrampilan bawahannya, sehingga lebih 

tahu menerapkan metode yang digunakan. 

2. Metode Off The Job Training 

Dalam metode off the job training, pelatihan dilaksanakan dimana 

karyawan dalam keadaan tidak bekerja dengan maksud tujuan yaitu agar 

terpusat pada kegiatan pelatihan saja. Pelatih didatangkan dari luar 

organisasi atau perusahaan. Hal ini dilakukan karena kurang atau tidak 

tersedianya pelatihan dalam perusahaan. Keuntungan dari metode ini yaitu, 

peserta latihan tidak merasa jenuh atau bosan karena dilatih oleh bukan dari 

atasannya langsung, metode yang diajarkan pelatih berbeda sehingga 

memperluas pengetahuan. Kelemahannya yaitu biaya yang dikeluarkan 

relatif besar, dan pelatih belum mengenal lebih mendalam para peserta 

latihan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelatihan. 

Metode ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut: 

1) Business games, peserta dilatih dengan memecahkan suatu masalah, 

sehingga para peserta dapat belajar dari masalah yang sudah pernah 

terjadi pada suatu perusahaan tertentu. Metode ini bertujuan agar peserta 

pelatihan dapat dengan lebih baik dalam pengambilan keputusan dan cara 

mengelola operasional perusahaan dengan baik dan benar. 
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2) Vestibule school, tenaga kerja dilatih dengan menggunakan 

peralatan yang sebenarnya dan sistem pengaturan sesuai dengan 

yang sebenarnya tetapi dilaksanakan di luar perusahaan. Tujuannya 

adalah untuk menghindari tekanan dan pengaruh kondisi dalam 

perusahaan.
31

 

3) Case study,peserta dilatih untuk mencari penyebab timbulnya suatu 

masalah, kemudian dapat memecahkan masalah tersebut. Pemecahan 

masalah dapat dilakukan secara individual atau kelompok 

atasmasalah yang ditentukan. 

 

G. Isi pelatihan 

Pada setiap prinsipnya kemampuan sumber daya manusia sangat berbeda-

beda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya latar belakang 

keluarga, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, minat serta bakat, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, untuk memberi keseragaman kepada setiap 

karyawan, maka ketika suatu perusahaan melaksanakan pelatihan, haruslah 

merencanakan prinsip-prinsip seperti apa yang akan dijalankan dan 

disesuaikan dengan kemampuan para karyawan yang akan dijalankan dan 

disesuaikan dengan kemampuan para karyawan yang akan mengikuti 

pelatihan tersebut, agar isi pelatihan pada akhirnya menjadi efektif dan 

efisien.
32
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Selanjutnya Mc. Gehee, seperti yang dikutip DR. A.A Anwar Prabu 

Mangkunegara, 
33

bahwa prinsip-prinsip pelatihan adalah sebagai berikut : 

1) Materi yang diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-

tahapan. 

2) Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

3) Pelatih / pengajar / pemateri harus mampu memotivasi dan menyebarkan 

respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran. 

4) Adanya penguat (reinforcement) guna membangkitkan respon positif dari 

peserta. 

5) Menggunakan konsep pembentukan (shaping) perilaku. 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam isi 

pelatihan ada lima hal yang harus dipegang teguh selama proses pelatihan itu 

berlangsung. Tujuan yang hendak dicapai harus melalui tahapan-tahapan 

yang berkesinambungan. Tahapan perencanaan sebelum isi pelatih, kemudian 

menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan, menetapkan kriteria keberhasilan 

dengan alat ukurnya, selanjutnya menentukan metode pelatihan seperti apa 

yang akan dijalankan, kemudian mengimplementasikan segala perencanaan 

tersebut, dan terakhir mengadakan evaluasi. 

Disamping itu, harus disukung adanya motivasi dan reinforcement. 

Maksudnya disini adalah sebagai dorongan antar para karyawan yang 

mengikuti pelatihan lebih cepat menguasai materi-materi yang diberikan 

selama pelatihan. 

                                                           
33

 Mangkunegara, Anwar Prabu, and Anwar Prabu. "Perencanaan dan pengembangan SDM." PT. 

Refika Aditama. Bandung (2006), hal:51 



29 
 

Isi pelatihan pada akhirnya memiliki tujuan agar dapat membentuk 

perilaku, sikap, dan pengetahuan karyawan agar pelatihan yang telah 

dijalankan dapat berguna bagi perusahaan dan bermanfaat bagi dirinya sendiri 

sebagai bekal di kemudian hari.
34

 

Selain itu, hal lainnya yang harus diingat adalah banyaknya isi pelatihan itu 

sendiri serta lamanya waktu penyampaian dalam setiap materi yang diberikan. 

Dari prinsip-prinsip pelatihan tersebut, dapat dikatakan bahwa isi pelatihan harus 

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dimaksudkan agar isi 

pelatihan tidak menyimpang dari tujuan awal pelatihan tersebut. 

 

H. Etos Kerja Islam 

        Etos berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang memberikan arti sikap, 

kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini dimiliki 

oleh individu maupun kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk dari 

berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, dan juga system nilai yang 

diyakininya.
35

 Dari kata Etos ini, dikenal pula kata etika, etiket yang hampir 

mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan 

baik, buruk (moral), sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah maupun 

semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, 

dan bahkan berusaha mencapai kualitas kerja yang sempurna. Etos tidak 

hanya sekedar bergerak atau bekerja, melainkan kepribadian yang bermuatan 

moral dan menjadikan landasan moral tersebut sebagai cara dirinya mengisi 

dan menggapai makna hidup yang diridhai Allah SWT, menggapai 
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kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga etos kerja berkaitan dan bersenyawa 

dengan semangat, kejujuran, dan kepiawaian dalam bidangnya atau 

professional. 

Sementara kata kerja merujuk pada pengertian kegiatan (aktivitas) 

yang memiliki tujuan serta usaha untuk yang sangat sungguh sungguh 

mewujudkan aktivitasnya tersebut memiliki arti (bermakna). Oleh karena itu 

sebenarnya tidak semua aktivitas disebut kerja. Sebuah aktivitas disebut kerja 

menurut Toto Tasmara jika memenuhi kriteria sebagai berikut
36

: 

1. Aktivitas dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu 

sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan 

karya dan produk yang berkualitas. Bekerja bukan sekedar mencari uang, 

tetapi ingin mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai 

transendental yang sangat luhur. 

2. Apa yang dilakukannya adalah sebuah kesengajaan dan direncanakan. 

Oleh karena itu orang yang bekerja, akan mengerahkan seluruh potensi 

yang dimilikinya sehingga apa yang dikerjakannya benar benar akan 

memberikan kepuasan manfaat. 

Berdasarkan hal tersebut maka bagi seorang muslim bekerja adalah 

suatu upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan mengerahkan 

seluruh kemampuan dan asset yang dimilikinya baik berupa pikiran maupun 

tenaga dalam rangka mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang 

harus memakmurkan bumi Allah dan harus menempatkan dirinya sebagai 

bagian dari masyarakat yang terbaik. 
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  Toto Tasmara mendefinisikan etos kerja muslim sebagai sikap 

kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa 

bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakan 

kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manivestasi dari amal shaleh 

dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Dengan 

demikian etos kerja islam dapat dirumuskan sebagai aktivitas yang dilakukan 

seorang muslim dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya 

untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah, yang melahirkan 

hasil pekerjaan yang baik dan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tetapi 

juga untuk orang lain.
37

 

Dalam bukunya Didin Hafinudin dan Hendri Tanjung
38

, penghayatan 

terhadap nilai atau makna hidup, agama, pengalaman dan pendidikan harus 

diarahkan untuk menciptakan sikap kerja professional, sedangkan apresiasi nilai 

yang bersifat aplikatif akan membuahkan akhlakul karimah, diantaranya: 

a. Ash-Shalih (baik dan bermanfaat)
39

 

ََُُّهُ َحَُبةً َطُِّبَتً  ٍ  فَهَُُْحُِ ًٰ َوُهَى ُيْؤِي ثَ َْ ُ ٍْ رََكٍش أَْو أ َم َصبِنًحب ِي ًِ ٍْ َع  ۖ  َي

َََُُّهىْ  ٌَ  َونََُْجِض هُى ًَ ٍِ َيب َكبَُىا ََْع أَْجَشُهْى بِأَْحَغ  

Artinya:  

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan”(An-Nahl: 97)
40
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b. Al-Ihsan (Melakukan yang terbaik atau lebih baik)
41

 

Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan dua pesan, yaitu 

sebagai berikut. Pertama,ihsan berati yang terbaik dari yang dapat 

dilakukan. Kedua, ihsan mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau 

kualitas pekerjaan sebelumnya. Keharusan berbuat yang lebih baik juga 

berlaku ketika seorang muslim membalas jasa atau kebaikan orang lain. 

Bahkan, idealnya ia tetap berbuat yang lebih baik, hatta ketika membalas 

keburukan orang lain.  

َُُْهُ  ۖ  ََل تَْغتَِىٌ اْنَحَغَُتُ َوََل انغَُِّّئَتُ  ََُُْك َوَب ٍُ فَئِرَا انَِّزٌ بَ ٍَ أَْحَغ تٍِ ِه
اْدفَْع بِبنَّ

ٌٍّ َعذَاَوة  َكأَََّهُ  ُى   َوِن ًِ َح  

Artinya: 

“ Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 

dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 

diantara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat 

cerdas”
42

. (Fushilat: 34) 

 

c. Al-Mujahadah (bekerja keras dan optimal) 

َُْهِذَََُُّهْى ُعبَُهَُب و ٍَ َجبَهذُوا فَُُِب نَ انَِّزَ َۖ  ۖ  ٌَّ َ  َوإِ عَ  َّللاَّ ًَ ٍَ انْ  نَ ُُِ ْحِغ ًُ  

 Artinya: 

“Dan orang-orang yang berjihat untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-

benar akan Kami tunjukan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 

baik
43

” (Al-Ankabut: 69) 

d. Tanafus dan Taawun (berkompetisi dan tolong-menolong) 

Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyerukan persaingan dalam kualitas 

amal saleh. Pesan persaingan ini kita dapati dalam beberapa ungkapan 
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Qurani yang bersifat amar atau perintah. Ada perintah fastabiqul khairat 

(maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan). 

ب  ًَ ٌْ تَْغأَنُىا َسُعىنَُكْى َك ٌَ أَ ٍْ قَْبُم أَْو تُِشَذُو ًٰ ِي ٍْ  ۖ  ُعئَِم ُيىَع  َوَي

ٌِ  اْنُكْفشَ  ََتَبَذَّلِ  ب ًَ َ انغَّبُِمِ  َعَىاءَ  َضمَّ  فَقَذْ  بِبْْلِ  

Artinya: 

“Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti 

Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu dan barang siapa 

yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat 

dari jalan yang lurus
44

.” (Al-Baqarah:108) 

 

e. Mencermati nilai waktu
45

 

Artinya: 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran
46

.” (Al-Ashr: 1-3).  

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia benar-benar dalam 

kerugian apabila tidak dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk 

bekerja
47

. 

f. Sifat  

1) Shidiq berati mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, 

keyakinan, serta perbuatan berdasarkan Islam. 

2) Istiqamah, berarti konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik 

walaupun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqamah 

dalam kebaikan ditampilkan dengan keteuhan, kesabaran, serta 

keuletan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Misalnya, 
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interaksi yang kuat dengan Allah dalam bentuk shalat, zikir, membaca 

Al-Quran, dll. Proses itu akan menumbuh kembangkan suatu sistem 

yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan, teraplikasi 

dengan baik. 

3) Fathanah, yaitu mengerti, memahami dan menghayati segala hal yang 

menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan 

kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. 

Kreatif dan inovatif  hanya mungkin dimiliki ketika seorang selalu 

berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, 

informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya ataupun 

perusahaan secara umum. 

ٍِ اْْلَْسِض  ًٰ َخَضاِئ ٍُِ َعهَ َعِهُى   َحِفُظ   إٍَِِّ ۖ  قَبَل اْجعَْه  

 

Arinya: 

“Berkata Yusuf:  jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan”(Yusuf:55)
48

 

 

4) Amanah, yaitu memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap 

tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, 

kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) 

dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin, 

apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubngan dengan pelayanan 

masyarakat.
49
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 ٌْ ٍَ انَُّبِط أَ ُْ تُْى بَ ًْ ًٰ أَْهِهَهب َوإِرَا َحَك ٌْ تَُؤدُّوا اْْلََيبََبِث إِنَ َ ََأُْيُشُكْى أَ ٌَّ َّللاَّ إِ

ىا بِبْنعَْذِل  ًُ ٌَّ  ۖ  تَْحُك َ  إِ ب َّللاَّ ًَّ ٌَّ  ۖ   بِهِ  ََِعُظُكىْ  َِِع َ  إِ ٌَ  َّللاَّ ُعًب َكب ًِ بَِصًُشا َع  

 Artinya: 

“Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.”(An-Nisa: 58)
50

 

 

5) Tabliq ,adalah mengajak sekaligus memberi contoh kepada orang  lain 

untuk melakukan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan 

sehari-hari. Tabliq yang disampaikan dengan hikmah, sabar, 

argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan 

kemanusiaan yang semakin solid dan kuat. 

 

I. Produktivitas Kerja  

1.  Pengertian Produktivitas 

Hasibuan mendefinisikan bahwa produktivitas kerja adalah 

perbandingan antara output dengan input dimana output harus mempunyai 

nilai tambah dan teknik pengerjaan yang lebih baik.
51

 

Sedangkan menurut Greenberg produktivitas adalah perbandingan 

antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan 

selama periode tertentu. 

Pada dasarnya produktivitas kerja belum semata-mata diajukan 

untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas 

kerja juga penting diperhatikan
52

. Produktivitas individu dapat dinilai dari 
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apa yang dilakukan oleh individu yaitu bagaimana seorang melaksanakan 

pekerjaannya atau unjuk kerja (job performance). Dengan demikian 

produktivitas tidak hanya dipandang sebagai perbandingan atau ratio 

masukan atau keluaran saja melainkan kemampuan seorang karyawan 

untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan kerjanya 

dan mampu mewujudkan sesuatu yang berguna bagi dirinya, penuh ide 

yang kreatif  berwawasan jauh kedepan dan senantiasa berupaya mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. 

Menurut Cascio definisi produktivitas kerja yaitu sebagai 

pengukuran  output berupa barang atau jasa dalam hubungan dengan input 

yang berupa karyawan, modal, materi atau bahan baku dan peralatan. 

Menurut International Labour Organization (ILO) menyatakan 

perbandingan antara elemen-elemen produktivitas dengan yang dihasilkan 

merupakan ukuran produktivitas.  

Menurut L.,g Greenberg produktivitas didefinisikan sebagai 

perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi 

dengan totalitas masukan selama periode tertentu
53

. Secara umum 

produktivitas diartikan sebagai suatu tingkat perbandingan antara besarnya 

keluaran dengan besaran masukan. Pada dasarnya setiap masukan bila 

dikualifikasikan bisa digunakan sebagai faktor pembagi dan ukuran 

produktivitas
54

. Jika suatu organisasi mengabaikan pengembangan sumber 

daya manusia maka akan berakibat menurunnya suatu semangat kerja dan 
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akan menimbulkan turunnya suatu produktiviyas pegawai. Produktivitas 

memiliki dua indikator yaitu: 

a. Efektivitas yang mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang 

maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, 

kuantitas, dan waktu. 

b. Efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan 

realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut 

dilaksanakan
55

. 

Menurut pendapat Atmosoeprapto produktivitas adalah ukuran 

sejauh mana sumber-sumber daya alam, teknologi dan manusia 

dipergunakan dengan baik dan dapat dikatakan produktivitas adalah 

ukuran mengenai apa yang diperoleh dari apa yang diberikan seberapa 

jauh masukan (input) dapat menghasilkan keluaran (output), baik 

kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan standar (baku) yang telah 

ditetapkan. 

2. Produktivitas dalam Islam 

  Al-Quran dan al-Hadist adalah tuntunan dan pegangan bagi kaum 

muslimin yang beragama islam yang memiliki fungsi tidak hanya 

mengatur dalam segi ibadah saja tetapi juga mengatur umat dalam 

memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Dalam 

suatu ungkapan dikatakan juga : Tangan dia atas lebih baik daripada 

tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia daripada mengemis. 
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min yang kuat lebih baik dari pada muslimin yang lemah. Allah menyukai 

mukmin yang bekerja.
56

 

  Agama Islam sangat menganjurkan agar manusia dapat bekerja 

dengan baik dan giat. Islam mendorong orang-orang mukmin untuk 

bekerja keras, karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini merupakan 

kesempatan yang tidak akan pernah terulang untuk berbuat kebajikan atau 

sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sekaligus untuk menguji 

orang-orang mukmin, siapakah diantara mereka yang paling baik dan 

tekun dalam bekerja. 

Dalam Islam menganjurkan pada umatnya untuk berproduksi dan 

berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Islam memberkati 

pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad. 

Dengan bekerja, individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi 

kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya. Allah 

SWT, berfirman : Surat Al-Israa’ ayat 70 : 

ٍُِ آدَوَ  ْيَُب بَ ٍَ انطَُِّّبَبِث  َونَقَْذ َكشَّ ْهَُبُهْى فٍِ اْنبَّشِ َواْنبَْحِش َوَسَصْقَُبُهْى ِي ًَ َوَح

ٍْ َخهَْقَُب تَْفِضًُل  ًَّ ًٰ َكثٍُِش ِي ْهَُبُهْى َعهَ  َوفَضَّ

Artinya: 

  “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dan yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 

atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
57
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Ayat di atas menerangkan kepada kaum beriman untuk dapat 

meningkatkan produktivitas kerja guna memperoleh pendapatan yang 

dapat memperbaiki keadaan ekonominya.
58

 

Dalam bukunya Didin Hafinudin dan Hendri Tanjung, penghayatan 

terhadap nilai atau makna hidup, agama, pengalaman dan pendidikan harus 

diarahkan untuk menciptakan sikap kerja professional, sedangkan apresiasi 

nilai yang bersifat aplikatif akan membuahkan akhlakul karimah, 

diantaranya:
59

 

a. Ash-Shalih (baik dan bermanfaat)
60

 

ََُُّهُ َحَُبةً َطُِّبَتً  ٍ  فَهَُُْحُِ ًٰ َوُهَى ُيْؤِي ثَ َْ ُ ٍْ رََكٍش أَْو أ َم َصبِنًحب ِي ًِ ٍْ َع  ۖ  َي

ٍِ َونََُْجِضََ  ٌَ َُُّهْى أَْجَشُهْى بِأَْحَغ هُى ًَ َيب َكبَُىا ََْع  

Artinya: 

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan”(An-Nahl: 97)
61

 

 

b. Al-Ihsan (Melakukan yang terbaik atau lebih baik)
62

 

Kualitas ihsan mempunyai dua makna dan memberikan dua pesan, 

yaitu sebagai berikut. Pertama, ihsan berati yang terbaik dari yang 

dapat dilakukan. Kedua, ihsan mempunyai makna lebih baik dari 

prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Keharusan berbuat yang 
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lebih baik juga berlaku ketika seorang muslim membalas jasa atau 

kebaikan orang lain. Bahkan, idealnya ia tetap berbuat yang lebih baik, 

ketika membalas keburukan orang lain. 

ٍَ  بِبنَّتٍِ اْدفَعْ  ۖ  َوََل تَْغتَِىٌ اْنَحَغَُتُ َوََل انغَُِّّئَتُ  ٍُ  ِه َُكَ  انَِّزٌ فَئِرَا أَْحَغ ُْ  بَ

َُُْهُ  ٌٍّ  َكأَََّهُ  َعذَاَوة   َوَب ُى   َوِن ًِ َح  

 Artinya: 

“ Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) 

dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan 

diantara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang 

sangat cerdas”
63

. (Fushilat: 34) 

 

c. Al-Mujahadah (bekerja keras dan optimal) 

ٍَ َجبَهذُوا فَُُِب َنَُْهِذَََُُّهْى ُعبُهََُب  ٌَّ  ۖ  َوانَِّزَ َ  َوإِ عَ  َّللاَّ ًَ ٍَ  نَ ُُِ ْحِغ ًُ اْن  

Artinya: 

“Dan orang-orang yang berjihat untuk (mencari keridhaan) Kami, 

benar-benar akan Kami tunjukan Kepada mereka jalan-jalan Kami. 

Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 

berbuat baik” (Al-Ankabut: 69)
64

 

 

d. Tanafus dan Taawun (berkompetisi dan tolong-menolong) 

Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyerukan persaingan dalam 

kualitas amal soleh. Pesan persaingan ini kita dapati dalam beberapa 

ungkapan Qurani yang bersifat amaratau perintah. Ada perintah 

fastabiqul khairat (maka berlomba-lombalah kamu sekalian dalam 

kebaikan). 

ٍْ قَْبُم  ًٰ ِي ب ُعئَِم ُيىَع ًَ ٌْ تَْغأَنُىا َسُعىنَُكْى َك ٌَ أَ ٍْ  ۖ  أَْو تُِشَذُو  ََتَبَذَّلِ  َوَي

ٌِ  اْنُكْفشَ  ب ًَ َ انغَّبُِمِ  َعَىاءَ  َضمَّ  فَقَذْ  بِبْْلِ   
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Artinya: 

“Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu 

seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu dan 

barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh 

orang itu telah sesat dari jalan yang lurus
65

.” (Al-Baqarah:108) 

 

e. Mencermati nilai waktu
66

 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran
67

.” (Al-Ashr: 1-3). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia benar-benar dalam kerugian 

apabila tidak dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja.
68

 

f. Sifat  

1) Shidiq artinya memiliki kejujuran serta selalu melandasi ucapan, 

keyakinan, dan perbuatan berdasarkan Islam. 

2) Istiqamah, berarti konsisten dalam iman serta nilai-nilai yang baik 

meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqomah 

dalam kebaikan ditampilkan dengan keteuhan, kesabaran, serta 

keuletan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Misalnya, 

interaksi yang kuat dengan Allah dalam bentuk shalat, zikir, 

membaca Al-Quran, dll. Proses ini akasn menumbuhkembangkan 

sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan, 

teraplikasi dengan baik
69
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3) Fathanah , yaitu mengerti, memahami serta menghayati secara 

mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajiban. Sifat ini 

akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan 

berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif serta inovatif 

hanya mungkin dimiliki ketika seorang berusaha untuk menambah 

berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, informasi, baik yang 

berhubungan dengan pekerjaannya maupun perusahaan secara 

umum. 

ٍِ اْْلَْسِض  قَبلَ  ًٰ َخَضاِئ ٍُِ َعهَ َعِهُى   َحِفُظ   إٍَِِّ ۖ  اْجعَْه  

Artinya: 

“Berkata Yusuf:jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir); 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 

berpengetahuan.”(Yusuf:55)
70

 

 

4) Amanah, yaitu memilikii tanggung jawab dalam melaksanakann 

setiap tugas serta kewajiban. Amanah ditampilkan dalam 

keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, serta ihsan 

(berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki 

oleh setiap mukmin, apalagi yang memiliki pekerjaan yang 

berhubngan dengan pelayanan masyarakat.
71

  

 ٌْ ٍَ انَُّبِط أَ ُْ تُْى بَ ًْ ًٰ أَْهِهَهب َوإِرَا َحَك ٌْ تَُؤدُّوا اْْلََيبََبِث إِنَ َ ََأُْيُشُكْى أَ ٌَّ َّللاَّ إِ

ىا بِبْنعَْذِل  ًُ ٌَّ  ۖ  تَْحُك َ  إِ ب َّللاَّ ًَّ ٌَّ  ۖ   بِهِ  ََِعُظُكىْ  َِِع َ  إِ ٌَ  َّللاَّ ُعًب َكب ًِ ِصًُشابَ  َع  

Artinya: 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kam) apabila 

menetapkan huku diantara manusia supaya kamu menetapkan 
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dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58)
72

 

 

5) Tabliq ,yaitu mengajak dan juga memberi contoh kepada orang lain 

lain untuk melaksanakan  ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Tabliq yang disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif, dan 

persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin 

kuat.
73

 

Produktivitas kerja karyawan seringkali sangat tergantung pada 

tingkat insentif yang diberikan oleh perusahaan, karena dengan pemberian 

insetif yang lebih tinggi atau besar pekerja mampu meningkatkan 

produktivitas kerjanya agar bekerja lebih giat dan lebih keras lagi. 

 

J. Hubungan antara Pelatihan dengan Produktivitas  

Menurut malayu S.P Hasibuan,
74

 dengan pelatihan, maka produktivitas  

karyawan, yakni pelaksanaan program pelatihan membentuk dan meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan karyawan, sehingga diharapkan dengan semakin 

sering program pelatihan dilaksanakan semakin tinggi pula tingkat 

produktivitasnya. Penilaian keberhasilan program pelatihan, terutama evaluasi 

pelaksanaannya, maka ada beberapa pandangan, antara lain, menurut Keith Davis 

dan William B. Wether
75

 yang menyatakan bahwa kriteria yang digunakan untuk 

mengevaluasi efektivitas pelatihan berfokus pada hasil yang sudah dicapai meliputi:  
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1. Mengukur keberhasilan yang dicapai karyawan maupun peserta organisasi, 

yang ditunjukan dengan rendahnyaa tingkatpperputaran karyawan. 

2. Peserta pelatihan memiliki reaksi terhadap isi program dan proses pelatihan. 

3. Terjadinya perubahan perilaku yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pelatihan. 

4. Pengetahuan maupun ketrampilan yang didapatkan sesudah mengikuti. 

K. Hubungan Etos Kerja Islam dengan produktivitas kerja 

Etos kerja islam menurut Toto Tasmara adalah akhlak dalam bekerja 

sesuai dengan nilai-nilai islam sehingga dalam melaksanakannya tidak perlu 

lagi dipikir-pikir karena jiwanya sudah meyakini sebagai sesuatu yang baik 

dan benar. Dari perkataan “etos” terambil pada perkataan “etika” dan “etis” 

yang merujuk kepada makna akhlak atau bersifat akhlaq yaitu kualitas 

essensial seseorang atau suatu kelompok. 

Dengan demikian bekerja bukan merupakan semata-mata hanya untuk mencari 

uang tetapi juga untuk mencari ridha dari Allah SWT. Jika setiap individu 

karyawan memiliki etos kerja islam maka produktivitas kerja nya akan meningkat 

juga. Karena jika etos kerja islam pada dirinya sudah baik, hubungan dengan 

agamanya baik bisa dipastikan dalam mengerjakan sesuatu hal akan baik juga. 

L. Kerangka Proses Berfikir 

 

 

 

 

 

Produktivitas (Y) 

Etos Kerja Islam 

(X2) 

Pelatihan (X1) 
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M. Hipotesis  

H1   : Pelatihann kerjabberpengaruh positif dan signifikann terhadapp kinerja  

karyawan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri. 

H2 : Etos Kerja Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Kediri. 


