


ABSTRAK 

 

 Masyarakat Kotagede  adalah salah satu komunitas masyarakat yang hidup di 
Yogyakarta, yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh komunitas 
kelompok lainnya di Yogyakarta khususnya. Kelebihan-kelebihan tersebut tidak hanya pada 
sisi, cultural dan structural saja, tapi berkait pada sisi historis dan sosiologis masyarakatnya. 
Nuansa giatnya mereka bekerja menjadi salah satu indikasi, bagaimana cara mereka 
mewujudkan etos kerja, mempertahankan tradisi sebagai daerah yang dinamis dan survive, 
dibawah pengaruh apapun. Dan juga nilai-nilai religiusitas yang diciptakan dan 
disosialisasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tidak hanya sebatas aturan-aturan, 
tapi ia mempengaruhi pola tindakan dan pola piker yang berkembang di masyarakat. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), di mana penelitian 
secara langsung di lapangan, atau lokasi, penelitian ini juga merupakan  penelitian 
kepustakaan dengan mencari buku-buku yang relevan dengan bahasan penelitian ini, 
sehinggan nantinya penelitian kepustakaan ini dapat dikombinasikan dengan penemuan-
penemuan di lapangan. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat muslim Kotagede 
terhadap etos kerja adalah mewujudkan ide-ide serta melakukan semangat kerja, baik yang 
selama ini dilakukan maupun yang akan dilakukan. Etos kerja menjadi spirit selama ini 
didasarkan atas pemahaman bahwa bekerja merupakan manifestasi kebudayaan yang mereka 
pegang selama ini. Etos kerja masyarakat muslim Kotagede cenderung lebih tinggi jika 
disbanding dengan daerah-daerah lain di Yogyakarta, hal ini ada beberapa factor, pertama:  
memiliki unsur geneologis yang sama, kedua: dari factor sejarah karena Kotagede pernah 
menjadi pusat kerajaan Mataram dan juga menjadi ibukota Mataram, ketiga: karena desakan 
ekonomi atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, keempat: karena keraja 
bagi masyarakat Kotagede adalah suatu tradisi turun temurun  yang telah terjadi dari dulu. 
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