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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari buku-buku, membahas 

dan menganalisis permasalahan yangpenulis angkat, maka sebagai hasil 

akhir penulisan skripsi ini, penuliskemukakan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pemikiran Al-Ghazali tentang etos kerja diantaranya adalah motivasi 

usaha, pengetahuan tentang penjualan dan muamalah, keadilan dalam 

muamalah, berbuat baik dalam muamalah, mencintai dirinya dan 

agamanya. 

2. Konsep etos kerja menurut imam Al-Ghazali memiliki relevansi 

dengan pemikiran etos kerja pada masa sekarang. Seperti motivasi 

kerja atau usaha, itu sangat relevan dengan pendapat Prof.Dr.Sondang 

P.Siagian, MPA, yang menyatakan bahwa prestasi kerja seseorang 

sangat tergantung pada motivasinya. Pengetahuan tentang penjualan 

dan muamalah, pendapat ini relevan dengan pendapat Drs. H. Toto 

Tasmara. Yang menyatakan bahwa salah satu ciri etos kerja adalah 

haus untuk memiliki sifat keilmuan. Keadilan dalam muamalah, 

berlaku adil atau tidak dzalim adalah salah etos kerja yang harus 

dimiliki oleh seorang pekerja dan pelaku usaha di masa sekarang. 

Berbuat baik dalam muamalah, pendapat ini relevan dengan pendapat 

Drs. H. Toto Tasmara misalnya, menyebutkan bahwa salah satu ciri 

etos kerja pribadi muslim adalah muslim pekerja tersebut tidak pernah 

merasa puas berbuat kebaikan. Dan mencintai dirinya dan agamanya, 

pendapat Al-Ghazali ini relevan dengan masa sekarang.  Antara dunia 

dan akhirat itu harus imbang, maksudnya bekerja dan berikhtiar di 

dunia tidak boleh bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan 

oleh Allah SWT.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam rangka meningkatkan 

semangat etos kerja, penulis sampaikan saran-saran berikut: 

1. Sebagai makhluk Tuhan manusia diwajibkan untuk berusaha dan 

bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dalam 

kehidupannya. 

2.  Umat Islam seharusnya dapat memahami ayat-ayat suci al-Qur’an, 

guna mendorong tumbuhnya semangat kerja atau disebut etos kerja 

yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia khususnya dan umat Islam di 

dunia saatini, dengan melakukan perubahan dan meningkatkan 

perannya dalampem bangunan guna meraih masa depan yang lebih 

baik sebagai perwujudan pengabdian kita kepada Allah. 

3. Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ulumiddin yang 

mendorong umat Islam untuk memiliki etos kerja yang tinggi, mampu 

menjadi subyekbagi kemajuan peradaban manusia, dan tidak hanya 

menjadi konsumen bagikemajuan yang dihasilkan oleh orang lain. 

Untuk itu sangat dianjurkanuntuk kita mengkaji lebih dalam teks-teks 

dalam kitab Ihya Ulumiddin ataupun kitab-kitab yang lain yang 

menyangkut tentang pembahasan etos kerja,agar terealisasi etos kerja 

yang tinggi pada diri manusia dalam memakmurkan bumi ini. 

C. Penutup 

Alhamdulillah wasyukru lillah ‘alani’amillah lahaula wala 

quwwata illa billah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

rahmat taufik, hidayah serta sifat rahman dan rahim-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih teramat 

banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan yang demikian 

itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedhaifan dan keterbatasan 

ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada 

menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai 

pihak. 
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Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan 

terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, 

khususnya bagi penulis dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. 

Dan juga memberikan sumbangsih bagi masyarakat terutama bagi para 

pekerja. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan sifat rahman dan rahim-

Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin 

 


