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ABSTRAK 

Nurul Hafidhoh, NIM. 1530110090, Implementasi Alquran Surat Al-

Jumuah ayat 9-10: Analisis Sistem Etos Kerja Para Petani Kronggen 

Brati Grobogan  

Etos kerja merupakan suatu keyakinan untuk melakukan aktivitas atas 

dasar dorongan dan kesengajaan. Pelaksanaan sistem etos kerja ini merupakan 

implementasi dari surat al-Jumuah ayat 9-10 tetapi tidak bertumpu pada 

eksistensi tekstualnya, melainkan pada eksistensi kontekstual yang terkait 

dengan aktivitas kesehariannya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui tentang sistem etos kerja para petani Kronggen Brati Grobogan 

yang sesuai dengan surat al-Jumuah ayat 9-10. 

Dalam membahas masalah ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

Field Research dengan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan kualitatif ini 

paparan analisisnya tertuang dalam bentuk narasi yang disusun secara logis 

dan sistematis. Sumber data yang diperoleh berasal dari sumber primer dan 

sekunder. Sumber primer diperoleh dari lapangan secara langsung di Dusun 

Sobotuwo Kronggen Brati Grobogan. Sedangkan sumber sekundernya dari 

berbagai literatur yang memiliki relevansi terhadap penilitian. Pengumpulan 

data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Setelah data-data terkumpul dan dianalisis dengan reduksi data, display 

data maka hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Etos kerja para petani di Sobotuwo 

Kronggen Brati grobogan, dengan semangat kerja yang tinggi sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga mereka. 2) Etos kerja dalam Alquran surat al-

Jumuah ayat 9-10 menurut empat mufassir yang penulis ambil semuanya 

menafsirkan bahwa menyuruh umat untuk meninggalkan aktivitas dan 

bersegera salat ketika sudah masuk waktunya salat, kemudian boleh 

melanjutkan aktivitas kembali ketika selesai melaksanakan salat. 3) Penerapan 

Alquran surat al-Jumuah ayat 9-10 sistem etos kerja para petani masyarakat 

Sobotuwo Kronggen Brati grobogan, dengan kesadaran dan keimanan yang 

kuat maka mereka dapat menyeimbangkan antara urusan duniawi dan ukhrawi. 

Hal ini terlihat dari semangat bekerja keras para petani yang tinggi, dan dapat 

meninggalkan aktivitas mereka untuk melaksanakan ibadah wajib (Salat) 

secara berjamaah di awal waktu. Penulis menggunakan teori kapitalisme yang 

ditawarkan oleh Max Weber sebagai rujukan analisis etos kerja yang 

menganggap bahwa bekerja adalah tugas suci yang harus dilakukan dengan 

semangat dan tidak meninggalkan ibadah dan ini sesuai dengan penafsiran 

surat al-Jumuah ayat 9-10 yang memerintahkan kita untuk meninggalkan 

pekerjaan ketika sudah masuk waktunya salat, dan boleh melanjutkan 

pekerjaan lagi setelah salat. 
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