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ABSTRAK 

 

Rochimi, Hidayatur. 2018. Pengaruh Strategi Penggalangan 

Wakaf Tunai  dan Religiusitas Terhadap Minat 

Masyarakat untuk Berwakaf Pada Pengelolaan 

Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. Tesis, Program 

Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul 

Huda, M.Ag 

Kata kunci: Strategi Penggalangan Wakaf Tunai, Religiusitas, 

Minat. 

Lembaga wakaf ranting muhammadiyah kertosari 

merupakan lembaga yang tergolong kecil karena berada 

dibawah lembaga muhammadiyah ponorogo. Namun, telah 

memiliki produk wakaf berupa wakaf tunai yang masih jarang 

di praktikkan oleh lembaga wakaf di indonesia. Masyarakat  

memiliki minat yang tinggi dalam berwakaf tunai di lembaga 

tersebut karena dibuktikan dengan tercapainya target yang 

telah ditetapkan oleh para nazir. Hal tersebut menimbulkan 

tanda tanya mengapa lembaga yang masih tergolong kecil 

mampu menarik minat masyarakat untuk berwakaf tunai pada 

lembaga tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menjelaskan 

adakah pengaruh antara srategi penggalangan wakaf tunai 

terhadap minat masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan 

wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten 

Ponorogo. 2) menjelaskan adakah pengaruh antara religiusitas 

masyarakat terhadap minat  untuk berwakaf pada pengelolaan 

wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten 

Ponorogo. 3) menjelaskan pengaruh antara strategi 



 

vi 

 

penggalangan wakaf tunai dan religiusitas terhadap minat 

masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini penggunakan pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian korelasional asosiatif dengan pengujian 

hipotesis. Pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan 

dengan penyebaran angket terhadap 171 responden yang 

berwakaf di lembaga ranting muhammadiyah kertosari  dipilih 

secara random sampling. Teknik analisis data penelitian ini 

dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan 

statistik inferensial menggunakan uji regresi linier berganda 

dan korelasi. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y = 

18,255 + 0,081 X1 + 0,308 X2 dan Hasil uji F diketahui bahwa 

F hitung (5,374)  >  F tabel (3,00) yang artinya minat berwakaf  

dipengaruhi oleh strategi penggalangan wakaf tunai dan 

religiusitas, berdasarkan proses pengumpulan dan analisis 

data, penelitian ini menghasilkan temuan, Bahwa minat 

berwakaf dipengaruhi oleh strategi penggalangan wakaf tunai 

dan religiusitas sebesar 26%. Yang mendominasi minat 

berwakaf uang masyarakat seluruhnya adalah religiusitas yaitu 

sebesar 22,5%, sedangkan strategi penggalangan wakaf tunai 

hanya sebesar 3,7%. 
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ABSTRACT 

Rochimi, Hidayatur. 2018. Influence of Cash Waqf Devolution 

Strategy and Community of Religiosity on Interests 

for Representatives in Muhammadiyah Kertosari 

Branch Waqf Management in Ponorogo Regency. 

Thesis, Syariah Economic Studies Program, 

Postgraduate, State Islamic Institute (IAIN) 

Ponorogo. Advisor: Dr. Miftahul Huda, M.Ag 

 

Keywords: Cash Waqf  Raising  Strategy, Religiosity, 

Interest. 

 

The waqf institution of the Muhammadiyah Kertosari 

branch is a relatively small institution because it is under the 

muhammadiyah ponorogo institution. However, they already 

have waqf products in the form of cash waqf which are still 

rarely practiced by waqf institutions in Indonesia. The 

community has a high interest in representing cash at the 

institution because it is proven by the achievement of targets 

set by the Nazirites. This raises a question mark why 

institutions that are still relatively small are able to attract the 

interest of the community to represent cash at the institution. 

This study aims to: 1) explain whether there is any 

influence between cash waqf raising strategies on community 

interest to represent the management of waqf branches of 

Muhammadiyah Kertosari in Ponorogo Regency. 2) explain 

whether there is an influence between community religiosity 

on the interest to donate the management of waqf branch of 

Muhammadiyah Kertosari in Ponorogo Regency. 3) explain 

the influence of cash waqf raising strategies and religiosity on 

community interest to donate the management of waqf 

branches, Muhammadiyah Kertosari, Ponorogo Regency. 
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This research uses a quantitative approach. Associative 

correlational research method with hypothesis testing. The 

collection of quantitative research data was conducted by 

distributing questionnaires to 171 respondents who 

represented at the Muhammadiyah Kertosari branch 

institution selected by random sampling. The data analysis 

technique of this study was conducted using quantitative 

descriptive methods and inferential statistics using multiple 

linear regression and correlation. 

Regression analysis results obtained the equation: Y 

= 18.255 + 0.081 X1 + 0.308 X2 and F test results are known 

that F count (5.374)> F table (3.00) which means that the 

interest in representation is influenced by cash waqf and 

religiosity raising strategies, based on the collection process 

and data analysis, this study yields findings, that 

representative interests are influenced by cash waqf and 

religiosity strategies of 26%. What dominates the interest in 

donating  the entire public money is religiosity which is equal 

to 22.5%, while the cash waqf raising strategy is only 3.7%.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan 

hukum dalam bentuk uang tunai.
10

 Wakaf uang merupakan 

salah satu usaha yang dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, karena 

wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum 

dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa 

batas-batas tertentu.  

Model wakaf uang sangat tepat memberikan 

jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan 

membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia karena 

uang bersifat fleksibel. Wakaf uang lebih fleksibel dan 

manjadi pendorong terhadap wakaf benda tidak bergerak 

agar lebih produktif. Indonesia memiliki aset wakaf tanah 

yang luas yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang. 

Jumlah aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 435.768 

                                                 
10

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pengelolaan Wakaf 

Tunai (Jakarta: Depag, 2013),  1. 
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lokasi dengan luas 4.359.443.170,00 M2.
11

 Wakaf uang 

memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui 

sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup 

sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding 

dengan wakaf biasa.  

Kedua, dengan sertifikat tersebut,dapat dibuat 

berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen 

muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki 

kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak perlu 

menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk berwakaf 

karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat 

berupa wakaf kolektif.
12

 Dengan berbagai kemudahan yang 

ditawarkan dalam wakaf uang, maka masyarakat  lebih 

mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa 

harus menunggu jumlah pendapatan mereka sangat besar. 

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan 

hukum dalam bentuk uang tunai.
13

 Wakaf uang merupakan 

                                                 
11

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI 

tertanggal  Maret 2016 
12

Cholil Nafis, “Aplikasi Wakaf Uang Di Indonesia”, Badan 

Wakaf  Indonesia, Rabu, 16 Mei 2012 09:15. 
13

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pengelolaan Wakaf 

Tunai (Jakarta: Depag, 2013),  1. 
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salah satu usaha yang dikembangkan dalam rangka 

meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, karena 

wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum 

dimana setiap orang dapat menyumbangkan harta tanpa 

batas-batas tertentu. Model wakaf uang sangat tepat 

memberikan jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan 

sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi di 

Indonesia karena uang bersifat fleksibel. Wakaf uang lebih 

fleksibel dan manjadi pendorong terhadap wakaf benda 

tidak bergerak agar lebih produktif.  

Indonesia memiliki aset wakaf tanah yang luas 

yang dapat dikembangkan melalui wakaf uang. Jumlah 

aset wakaf tanah di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi 

dengan luas 4.359.443.170,00 M2.
14

 Wakaf uang 

memudahkan mobilisasi dana dari masyarakat melalui 

sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup 

sasaran pemberi wakaf (waqif) bisa menjadi luas dibanding 

dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, 

dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan 

dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan 

                                                 
14

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI 

tertanggal  Maret 2016 
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memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif tidak 

perlu menunggu kaya raya atau tuan tanah untuk berwakaf 

karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat 

berupa wakaf kolektif.
15

 Dengan berbagai kemudahan yang 

ditawarkan dalam wakaf uang, maka masyarakat  lebih 

mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa 

harus menunggu jumlah pendapatan mereka sangat besar. 

Selain itu wakaf uang harus mendapat perhatian 

lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui 

pemberdayaan sebagai salah satu upaya agar penyaluran 

dana dalam bentuk pembiayaan produktif.
16

 Biasanya 

wakaf yang dikenal berupa properti seperti tanah, 

bangunan, sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. 

Sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar 

sehingga mereka mebutuhkan dana tunai untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf 

tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, 

yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf 

                                                 
15

Cholil Nafis, “Aplikasi Wakaf Uang Di Indonesia”, Badan 

Wakaf  Indonesia, Rabu, 16 Mei 2012 09:15. 
16

Achmad Djunaidi Dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf 

Produktif (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), 78-79. 
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dengan dana (uang) secara tunai.
17

 Usaha untuk 

merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai 

macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran 

tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan 

yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah.
18

 

Di Indonesia, praktek wakaf tunai mulai dikenal 

setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf dan 

diperkuat dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004. 

Padahal di dalam catatan sejarah Islam wakaf tunai telah 

diamalkan sejak abad ke dua hijriah. Diriwayatkan oleh 

Imam Al Zuhri (wafat 124 H) menganjurkan wakaf dinar 

atau dirham (uang) untuk pembangunan dakwah sosial dan 

pendidikan umat. Caranya adalah dengan menjadikan uang 

wakaf tersebut sebagai modal usaha dan investasi yang 

abadi dan menyalurkan keuntungan yang dihasilkan 

sebagai dana wakaf. 

Upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan 

dana/daya wakaf diperlukan untuk tujuan memperoleh 

                                                 
17

Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual (Jakarta : Gema Insani Press, 

2003), 155. 
18

Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen 

Keuangan Islam (Jakarta: CIBER – PKTI-UI, T.T., 2001), 94. 
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dana/daya wakaf, menghimpun wakif, menghimpun 

volunter dan pendukung, membangun citra lembaga dan 

memuaskan wakif.
19

 Strategi menggalang dana diperlukan 

untuk menarik minat masyarakat untuk bersedia 

mewakafkan sebagian harta mereka untuk kepentingan 

masyarakat yang membutuhkan. Adapun strategi untuk 

menggalang dana/daya dapat dilakukan melalui beberapa 

hal yaitu identifikasi calon wakif, pengelolaan dan 

silaturrahin wakif, penggunaan metode fundraising dan 

monitoring serta evaluasi fundraising wakaf.
20

 

Sebelum mengelola sumber wakaf maka, yang 

paling utama adalah mengumpulkan sumber wakaf terlebih 

dahulu. Para pengurus atau pengelolaan wakaf di masjid 

Darul Arqom  yang dulunya hanya menerima pengelolaan 

wakaf yang berupa tanah atau wakaf tidak bergerak, 

sekarang menerima wakaf yang berupa uang (wakaf tunai). 

Untuk mengumpulkan wakaf tunai diperlukan strategi 

untuk penggalangannya. Masyarakat sendiri belum 

mamahami tentang wakaf tunai, yang mereka tahu wakaf 

itu adalah wakaf yang berupa benda tidak bergerak seperti 

                                                 
19

Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundraising 

(Jakarta: Piramedia, 2005), 5-7. 
20

Ibid. 
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tanah, gedung dan lainnya. Untuk itu, yang dilakukan 

terlebih dahulu adalah memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang wakaf uang sehingga diharapkan dari 

kegiatan tersebut akan muncul kesadaran masyakarat 

untuk menyumbangkan sebagian hartanya dalam bentuk 

wakaf tunai.  Di samping melakukan strategi fundraising 

dengan cara melakukan pendekatan secara langsung 

kepada masyarakat calon wakif, pengelola/nazir  juga 

melakukan kerja sama dengan lembaga instansi tertentu 

menjadi sponsor dalam suatu kegiatan. Pemasangan 

spanduk di tempat strategis juga dilakukan dalam rangka 

menarik masyarakat untuk berwakaf. Strategi tersebut 

dibutuhkan untuk menyukseskan program lembaga agar 

tetap eksis dan berperan sebagaimana visi dan misi wakaf. 

Wakaf merupakan solusi yang ditawarkan oleh 

agama islam untuk memecahkan masalah-masalah social 

dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan 

memperdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf tunai dalam 

bentuk uang menjadi salah satu solusi yang dapat 

membuat wakaf menjadi lebih produktif. Wakaf bila 

dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemahaman 
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seseorang tentang wakaf didasarkan pada aspek 

religiusitasnya sebagai seorang Muslim. Dengan berwakaf 

mereka telah menjalankan syariah agama atau perintah 

Allah Swt. dan  akan mendapatkan pahala yang terus 

mengalir hingga akhir hayatnya. 

Religiusitas sebagai tanggapan pengamatan, 

pemikiran, perasaan dan sikap ketaatan yang diwarnai oleh 

rasa keagamaan.
21

 Religiusitas meliputi pengetahuan 

agama, pengalaman ritual agama, pengalaman agama, 

perilaku (moralitas) agama dan sikap sosial keagamaan 

sikap sosial kegamaan dapat di terapkan dengan cara 

melakukan amal (charitable behavior) sehingga religiusitas 

dapat dipercaya mendorong perilaku beramal seseorang, 

penyusun mengasumsikan bahwa religiusitas berhubungan 

erat dengan perilaku beramal seseorang (dalam Youssef et 

al.,2011).
22

  

Pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi 

yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai, 

maka akan didapat sejumlah keunggulan. Pertama,wakaf 

                                                 
21

Ahyadi AA, Psikologi Agama, Kepribadian Muslim (Bandung: Sinar 

Baru, 2001), 53 
22

Sri Maulida, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Beramal 

(Charitable Behavior) Masyarakat Kota Yogyakarta”, Jesi Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No.1 Juni 2013, 2. 
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uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang 

memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana 

wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau 

tuan tanah terlebih dahulu. Dengan demikian, program 

wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau 

wâqif untuk melakukan ibadah wakaf. Kedua, melalui 

wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah 

kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan 

gedung atau diolah untuk lahan pertanian.  

Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu 

sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash 

flow-nya kembang kempis dan menggaji sivitas akademika 

ala kadarnya. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri 

dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus 

terlalu tergantung pada anggaran pendidikan dari negara. 

Kelima, dana wakaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil 

yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul 

dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi 

hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dan 

sebagainya. Keenam, dana wakaf tunai dapat membantu 
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perkembangan bank-bank syariah dan lembaga-lembaga 

keuangan syariah.
23

 

Pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah 

Kertosari, Wakaf tunai pada awalnya untuk pembebasan 

tanah dan merenovasi bangunan masjid Darul Arqom. 

Dana untuk membangun masjid ini dikatakan sangat besar 

yakni 1,5 Milyar. Namun dengan kreativitas tim 

penggalang dana hanya dalam waktu 3 bulan 90% sudah 

terpenuhi dan tinggal 10% nya ditargetkan Idul Fitri 1438 

H ini lunas. Bagaimana cara nadzhir menggalang dana 1,5 

M dalam waktu yang sangat singkat? 

Pertama yang dilakukan nazir membagi tanah 

wakaf dalam bentuk per meter persegi. Ketika dibagi 

menjadi per meter harganya pun semakin ringan. Harga per 

meter Rp 2.500.000,00 diberi waktu cicilan selama setahun 

sehingga cicilan per bulan hanya ± Rp 200.000,00 sehingga 

lebih ringan dan semua jamaah bisa berwakaf tidak hanya 

orang kaya saja. Ketika wakif ingin mewakafkan lebih 

banyak maka, tinggal mengambil beberapa meter tinggal 

dikalikan Rp 2.500.000,00.Dalam susunan kepanitiannya 

                                                 
23

Yuke Rahmawati, “Persepsi Wâqif  Dalam Berwakaf Tunai”, Al-

Iqtishad: Vol. V, No. 1,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 

101-102.  
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ada yang  menarik disini, yaitu terdapat  tim kreatif. Tim 

tersebut bertugas sebagai penggalang dana/daya dengan 

menggunakan media sosial untuk menjaring pewakif tidak 

hanya dari daerah lokal saja tetapi luar kota bahkan luar 

negeri. 

Tim kreatif membuat group WhatsApp (WA) 

sebagai media untuk menjaring para pewakif. Tim kreatif 

juga membuat proposal untuk diajukan ke pejabat-pejabat 

penting seperti pejabat dari Pertamina, BUMN, dan warga 

masyarakat. Pejabat penting tersebut juga diikut sertakan 

sebagai penggalang dana sehingga banyak orang yang ikut 

berwakaf dari lembaga tersebut termasuk para karyawan 

Pertamina dan BUMN. Selain proposal juga memasang 

spanduk-spanduk baik di jalan-jalan maupun depan masjid. 

Lembaga tersebut sudah mempunyai rekening bisnis 

sendiri sehingga lebih memudahkan siapa saja yang 

memberikan dana.  

Berkaitan dengan tugas nazir dalam penggalian 

dana, para nazir tidak mendapat upah. Jika nazir 

melakukan perjalanan jauh untuk jemput bola ke rumah 

wakif maka yang diberi hanya sebatas pengganti uang 

transportasi saja. Nazir yang mengelola wakaf hanya 
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mengharap pahala tidak mengharapkan imbalan meskipun 

sebenarnya diperbolehkan untuk mengambil imbalan dari 

hasil bersih pengelolaan wakaf maksimal 10%. Masa kerja 

nazir juga lebih fleksibel tidak dibatasi 5 tahun sesuai 

undang-undang wakaf masa kerjanya yakni ketika ada 

kegiatan/project saja atau tidak ada batas waktu. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang terkait dengan seberapa besar 

pengaruh strategi penggalangan wakaf tunai untuk 

menarik minat masyarakat, dalam hal ini akan penulis 

bahas dalam judul ‚PENGARUH STRATEGI 

PENGGALANGAN WAKAF TUNAI DAN 

RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT  

UNTUK BERWAKAF PADA PENGELOLAAN WAKAF 

RANTING MUHAMMADIYAH KERTOSARI 

KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018‛. 

B. Rumusan Masalah. 

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh antara srategi penggalangan wakaf 

tunai  terhadap minat masyarakat untuk berwakaf pada 
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pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Adakah pengaruh antara  religiusitas masyarakat 

terhadap minat untuk berwakaf pada pengelolaan 

wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten 

Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh antara srategi penggalangan wakaf 

tunai dan religiusitas masyarakat terhadap minat untuk 

berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka 

tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

1.  Menjelaskan  adakah pengaruh antara srategi 

penggalangan wakaf tunai terhadap minat masyarakat 

untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo. 

2. Menjelaskan  adakah pengaruh antara religiusitas 

masyarakat terhadap minat untuk berwakaf pada 

pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari 

Kabupaten Ponorogo. 
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3. Menjelaskan  adakah pengaruh antara srategi 

penggalangan wakaf tunai dan religiusitas masyarakat 

terhadap minat untuk berwakaf pada pengelolaan 

wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten 

Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian. 

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam bidang 

akademis dan praktis.  Manfaat tesebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Secara Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi pengembangan pengetahuan tentang 

pengaruh srategi penggalangan wakaf tunai dan 

religiusitas masyarakat  terhadap minat masyarakat 

untuk berwakaf. 

2. Secara Praktis; 

a. Pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah 

Kertosari Kabupaten Ponorogo.  

Memberikan informasi sekaligus masukan terhadap 

pengelola wakaf yang terkait dalam pengambilan 

keputusan perlunya strategi penggalangan wakaf 

tunai untuk menarik minat masyakat. 
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b. Peneliti. 

Penelitian ini memberikan dan menambah 

pengetahuan penulis tentang pengaruhnya strategi 

penggalangan dana dan religiusitas masyarakat 

terhadap minat untuk berwakaf tunai pada 

pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah 

Kertosari Kabupaten Ponorogo. 

c. Orang lain.  

dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teoretik 

1. Pengertian wakaf tunai 

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan 

hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai 

telah menjadi perhatian para fuqaha (juris Islam). 

Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang 

telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut 

mazhab Hanafi.
24

 Wakaf uang atau tunai mendapat 

respon yang positif dari Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), sebelumnya pada tahun 2001, Manan, ketua 

Social Investment Bank Ltd (SIBL) memberikan 

seminar di Indonesia tentang wakaf uang. Akhirnya 

tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang 

diperbolehkannya wakaf uang, dengan syarat nilai 

pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.
25

 

                                                 
24

Panduan pengelolaan wakaf tunai, 1. 
25

 Suhrawardi, wakaf dan pemberdayaan umat ( Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), 104. 
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Melihat perkembangan zaman sekarang,  uang 

merupakan suatu variabel penting dalam pembangunan 

ekonomi masyarakat, dan akhirnya MUI mengeluarkan 

fatwa berkenaan diperbolehkannya wakaf uang dengan 

dasar pertimbangan antara lain sebagai berikut. 

                

            ]  :26[ 22اَِل ِعْمَر ان
 

‚kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 

yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan 

Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya)‛. QS. Ali 

Imron: 92 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra., bahwa Rasulullah 

Saw. bersabda: 

ِمْن َثََلثٍَة ِمْن َصَدَقٍة        ِإَذاَماَت ْاإٍلْنَساُن اِنْ َقَطَع َعَمُلُه ِإَّلا

َفُع ِبِه َو َوَلٍد َصاِلٍح َيْد ُعو لَهُ   َجارِيٍَة َوِعْلٍم يُ ن ْ

                                                 
26

 Al Qur’an, 03: 92. 
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‚apabila manusia meninggal dunia terpustuslah 

(pahala) amal perbuatannya kecuali tiga pekara yaitu 

shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh 

yang mendoakannya"
27

 

Pendapat imam al Zuhri (w.124 H) bahwa 

mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara 

menjadikan dinar tersebut modal usaha kemudian 

keuntungannya disalurkan kepada mauquf ‘alaih. 

Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi 

membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai 

pengecualian atas dasar istihsan bi al-‘urfi berdasarkan 

atsar Abdullah bin Mas’ud ra.: apa yang dipandang 

baik oleh kaum muslim maka dalam pandangan Allah 

Swt. adalah baik, namun sebaliknya jika menurut 

pandangan kaum muslimin buruk maka dalam 

pandangan Allah Swt. juga buruk. 

Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para 

ulama tersebut, MUI melalui komisi fatwa 

mengelurkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi:
28

 

                                                 
27

Suhrawardi, Wakaf  Dan Pemberdayaan Umat , 104 
28

 Ibid., 106. 
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a. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh 

seseorang, lembaga atau badan hukum dalam 

bentuk uang tunai. 

b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat 

berharga 

c. Wakaf uang hukumnya boleh (jawaz) 

d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan 

untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i 

e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin 

kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau 

diwariskan.  

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 

undang-undang tentang wakaf No. 41 tahun 2004 dan 

peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang 

pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004. 

Peraturan perundang-undangan tersebut  mengatur 

bentuk benda wakaf yaitu benda bergerak, benda tidak 

bergerak dan uang. Hal ini dapat dilihat dalam 

ketentuan dalam pasal 28 s.d 31 undang-undang No. 41 

tahun 2004 dan pasal 22 s.d 27 peraturan pemerintah 

No. 42 tahun 2006. 
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Bagi seorang wakif yang akan mewakafkan 

uangnya diwajibkan untuk:
29

 

a. Hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf 

uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak 

wakaf uang 

b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul yang akan 

diwakafkan  

c. Menyetor secara tunai sejumlah uang 

d. Mengisi form pernyataan kehendak wakif yang 

berfungsi sebagai akta ikrar wakaf 

2. Strategi Penggalangan Wakaf Tunai. 

Pengelolaan wakaf yang paling utama adalah 

menghimpun harta atau benda wakaf. Untuk 

menghimpun harta wakaf diperlukan strategi dalam 

penggalangannya. Strategi penggalangan dana/daya 

wakaf tunai adalah tulang punggung kegiatan 

fundraising dan menghasilkan sebuah analisis 

mengenai faktor internal/eksternal sebuah lembaga 

wakaf termasuk nazir wakaf yang menentukan apa 

yang akan diprogramkan dan dikomunikasikan kepada 

                                                 
29

Ibid., 108. 
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masyarakat.
30

 Fundraising adalah kerangka konsep 

tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana 

dan daya lainnya dari masyarakat digunakan untuk 

membiayai program dan kegiatan operasional suatu 

lembaga sehingga dapat mencapai tujuan.
31

  

Pembahasan menganai strategi penggalangan 

dana/daya wakaf nazir pada pondok pesantren Gontor 

difokuskan pada beberapa hal seperti identifikasi calon 

wakif, pengelolaan dan silaturrahin wakif, penggunaan 

metode fundraising dan monitoring serta evaluasi 

fundraising wakaf.
32

 Kegiatan  yang dilakukan oleh 

nazir dalam rangka menghimpun dana/daya dari 

masyarakat dibagi menjadi dua jenis
33

: pertama, 

metode fundraising langsung (direct fundraising) yaitu 

metode yang menggunakan teknik atau cara yang 

melibatkan partisipasi secara langsung. Contoh  direct 

mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi 

                                                 
30

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret 

Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia 

(Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 257. 
31

Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundraising 

(Jakarta : Piramida, 2005), 13. 
32

Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, 257. 
33

Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundraising 5. 
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langsung. Kedua, metode fundraising langsung (direct 

fundraising) yaitu metode menggunakan teknik atau 

cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara 

langsung. Metode ini dilakukan dengan mengarah 

kepada pembentukan citra lembaga yang kuat. Contoh 

menyelenggarakan even, melalui perantara, menjalin 

relasi dan lainnya. 

Pola atau metode menghimpun dana/daya dari 

sumber masyarakat dapat dilakukan dengan bentuk 

promosi atau sosialisasi berbagai media yaitu:
34

  

a. Nama Lembaga, pemberian nama pada lembaga 

sebaiknya singkat dan mudah diingat oleh 

masyarakat.  

b. Publikasi, dapat dilakukan melalui TV, Koran, 

iklan majalah, spanduk, brosur, radio, stiker, kartu 

nama dll. 

c. Referral dan Endorsment, metode tersebut adalah 

seseorang mengajak satu orang atau seseorang 

mengajak banyak orang sekaligus untuk berwakaf 

pada suatu lembaga. 

                                                 
34

Ibid., 193-196. 
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d. Internet, membangun website untuk menampilakan 

profil lembaga, menyampaikan laporan keuangan 

untuk menambah kepercayaan bagi donatur dan 

caln donatur, sebagai sarana pembelajaran bagi 

masyarakat terkait tentang wakaf dan untuk 

menampung saran-saran dari masyarakat demi 

kemajuan lembaga. 

e. Direct Mail, digunakan untuk menyentuh langsung 

ke masyarakat menggunakan sms, facsimile dan 

email 

f. Data Base, harus memberikan nuansa yangberbeda 

dari surat lainnya seperti, surat harus berkualitas, 

surat penawaran harus yang menjual, tawaran harus 

menarik, menggunakan kata-kata yang menyentuh. 

g. Faksimile, dalam penggunaannya harus jelas siapa 

yang dituju, penggunaan program computer yang 

mendukung, pemberian batas waktu, tes dan ukur 

h. Stiker nomor telepon penting, metode yang 

digunakan dengan membuat stiker yang di 

dalamnya terdapat nomor-nomor penting seperti 

nomor telepon ambulan terdekat, PLN, UGD 
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terdekat dan lainnya. Stiker harus kuat, ukurannya 

tidak terlalu besar dan cantik serta menarik. 

i. Electronic Mail (E-Mail). 

j. Memberikan Tips seperti 1)  affiliate marketing 

yaitu orang yang sudah menjadi anggota dapat 

mengirim penewaran dan memberikan bonus 

khusus dari yang bersangkutan sendiri kepada 

anggotanya kemudian bagi hasil. 2) Memberikan 

penawaran yang sangat menarik dan bisa dipercaya 

untuk take action. 3) memberikan batas waktu jika 

membayar sebelum batas wakatu mendapat hadiah 

menarik. 

k. Sms, dalam penggunaannya harus jelas siapa yang 

dituju, menggunakan bahasa yang singkat dan jelas 

pesannya. 

l. Direct Agent, ketika suatu lembaga berencana 

untuk membuka cabang seharusnya  harus benar-

benar kuat dan mapan 

m. Networking. Merintis jejaringan dengan berbagai 

lembaga baik didalam ataupun luar negeri. Untuk 

dalam negeri, misalnya perbankan, perusahaan 
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suasta nasional dan lainnya karena mereka biasanya 

terdapat anggaran untuk bantuan atau 

kesejahteraan. 

Banyak yang digunakan oleh TWI dalam 

menjaring dana dari para dermawan. Strategi 

penggalangan dana yang dilakukan oleh TWI (Tabung 

Wakaf Indonesia) antara lain :
35

 

a. Membangun citra positif dilakukan dengan 

membuat laporan keuangan yang baik. Membuat 

laporan periodic 3 bulan sekali dalam bentuk 

majalah. Dengan begitu para donatur dapat 

mengetahui penggunaan dana yang mereka 

donasikan. 

b. Website digunakan untuk memberikan informasi 

yang akurat tentang wakaf  dan laporan dana yang 

masuk dan keluar. Dengan begitu masyarakat akan 

mengetahui perkembangan wakaf modern dan 

penggunaan dana yang mereka serahkan.  

                                                 
35

Sudirman Hasan, Wakaf Uang Persepektif Fikih, Hukum Positif 

dan Manajemen (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 76-78. 
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c. Silaturrahmi. Program ini dilakukan untuk 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan 

antara pengelola wakaf dan donaturnya. 

d. Media Republika. Dilakukan untuk promosi dan 

digunakan untuk menjalin hubungan dengan 

masyarakat untuk menawarkan berbagai program.  

e. Audit. Dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan 

bagi nonatur dan calon donatur. Audit yang 

transparan dan akuntabel dapat memberikan 

pencitraan amanah bagi TWI. 

f. Wakif gathering dan program launcing. Sebuah 

acara yang dirancang untuk media antara TWI dan 

donatur, sekaligus pertemuan para donatur. Acara 

tersebut diharapkan dapat mendekatkan emosi 

antara pengelola dan para dermawan. 

g. Retail. Pihan TWI mendatangi kantor-kantor untuk 

menawarkan sebuah acara yang dikemas dalam 

pengajian atau pelatihan. 

h. Pembukaan konter di mall. Kegiatan ini dilakukan 

untuk penggalangan dana sekaligus promosi TWI 

kepada khalayak ramai. 
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i. Program Radio Trijaya FM. Kegiatan ini dilakukan 

untuk sarana komunikasi dengan masyarakat 

melalui media radio. 

j. Penyebaran brosur 

k. Penjaringan dana Corporate Social Responsibility 

(CSR). Program yang dilakukan untuk 

mendapatkan dana social suatu perusahaan. 

Tujuan fundraising menurut juwaini adalah 

menghimpun dana, menambah calon donator, akivitas 

fundraising berpengaruh pada citra lembaga, 

membentuk kesan positif untuk mendapa simpati dan 

dukungan dari calon donator dan memuaskan 

donator.
36

 Substansi fundraising menurut suparman 

dapat diringkas menjadi tiga hal, yaitu: metode, 

program dan motivasi. Substansi fundraising berupa 

metode diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan 

untuk menggalang dana/daya dari masyarakat.  

Metode harus mampu memberikan 

kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat 
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lebih bagi masyarakat penerima dan donator.
37

 Adapun 

fundraising berupa program, yaitu kegiatan dari 

implementasi visi dan misi lembaga yang jelas 

sehingga masyarakat mampu bergerak untuk 

melakukan perbuatan filantropi. Dalam hal ini, 

lembaga dapat mengembangkat program dengan siklus 

manajemen fundraising. Siklus tersebut, yaitu 

membuat kasus program, melakukan riset segmentasi 

calon donatur, menentukan teknik yang tepat 

digunakan untuk menggalang sumber dana/daya dan 

melakukan pemantuan secara menyeluruh baik proses, 

efektivitas maupun hasilnya.
38

 

Fundraising  berupa  motivasi diartikan sebagai 

serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan 

alasan yang mendorong calon donatur untuk 

mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka 

fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, 

sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga 

menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon 

                                                 
37
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Hendra sutisna, fundraising database (Jakarta: piramedia, 2006), 
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donatur untuk melakukan kegiatan program atau yang 

berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah 

lembaga. 

3. Religiusitas. 

Religiusitas merupakan suatu  keadaan yang ada 

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk  

bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya 

terhadap agama. Religiusitas merupakan perilaku yang 

bersumber langsung atau tidak langsung kepada Nash.
39

 

Skinner menjelaskan sikap religius sebagai ungkapan 

bagaimana manusia dengan pengkondisian peran belajar 

hidup di dunia yang dikuasai oleh hukum ganjaran dan 

hukuman.
40

 

Selanjutnya Emha Ainun Najib mendefinisikan  

religiusitas  adalah inti kualitas hidup manusia, dan 

harus dimaknakan sebagai rasa  rindu, rasa ingin 

bersatu, rasa ingin berada bersama dengan sesuatu yang 

abstrak.
41

 Sedangkan Ahyadi mendefinisikan sikap 
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Jalaludin, Psikologi Agama (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2001), 89. 
40

Ancok dan Suroso, Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2001), 53. 
41
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religiusitas sebagai tanggapan pengamatan, pemikiran, 

perasaan dan sikap ketaatan yang diwarnai oleh rasa 

keagamaan.
42

 

Budaya religiusitas merupakan cara berfikir dan 

cara bertindak yang didasarkan atas nilai-nilai religius 

(keberagamaan). Religius menurut Islam adalah 

menjalankan ajaran agama secara menyeluruh. Allah 

berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 208: 

                  

                    

‚Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke 

dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut 

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 

musuh yang nyata bagimu‛. QS Al-Baqarah: 208
43

 

Menurut Glock & Stark (1994) Ada lima 

dimensi keberagamaan seseorang yang dapat diukur 
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Ahyadi AA, Psikologi Agama, Kepribadian Muslim (Bandung: Sinar 

Baru, 2001), 53 
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 Asmaun  Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi 

Keagamaan Di Perguruan Tinggi Islam (malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), 49. 
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untuk mengetahui apakah seseorang tersebut religius 

atau tidak, yaitu dimensi keyakinan, dimensi praktik 

agama (ritual dan ketaatan), dimensi pengalaman, 

dimensi pengetahuan agama, dimensi pengamalan atau 

konsekuensi.
44

 Penjelasan kelima dimensi religiusitas 

ini seperti yang ditulis oleh Ancok (1994) adalah 

sebagai berikut:
45

 

a. Dimensi keyakinan, yang berisi pengharapan-

pengharapan dimana orang religius berpegang 

teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. 

b. Dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup 

perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang 

dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen 

terhadap agama yang dianutnya. Dimensi praktik 

agama ini terdiri atas dua hal penting, yaitu, ritual 

yang mengacu pada semangat ritus, tindakan 

                                                 
44

Fauzan  “Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis (Studi 
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keagamaan formal dan praktik-praktik suci yang 

semua mengharapkan para pemeluk melaksanakan. 

Ketaatan mengacu pada kemauan para pemeluk 

untuk melaksanakan segala aturan yang 

diperintahkan oleh agamanya dan meninggalkan 

segala sesuatu yang dilarang oleh ajaran agamanya. 

c. Dimensi pengalaman, berisikan dan memperhatikan 

fakta bahwa semua agama mengandung 

pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak 

tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang 

beragama dengan baik pada suatu waktu akan 

mencapai pengetahuan subjektif dan langsung 

mengenai kenyataan terakhir. Dimensi ini berkaitan 

dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, 

persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami 

seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok 

keagamaan yang melihat komunikasi, walaupun 

kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan 

Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas 

transedental. 
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d. Dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu 

kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama 

paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, 

ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi.  

e. Dimensi pengamalan atau konsekuensi. Dimensi ini 

mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan 

seseorang dari hari ke hari. 

Tradisi dan perwujudan agama memiliki 

keterkaitan yang erat, karena itu tradisi tidak dapat 

dipisahkan begitu saja dari masyarakat/lembaga 

dimana ia dipertahankan, sedangkan masyarakat juga 

mempunyai hubungan timbal balik, bahkan saling 

mempengaruhi dengan agama. Menurut Mukti Ali, 

agama mempengaruhi jalannya masyarakat dan 

pertubuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran 

terhadapa agama.
46

 Sudjatmoko juga menyatakan 

bahwa keberagaman manusia pada saat yang 

bersamaan selalu disertai dengan identitas budayanya 
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masing-masing yang berbeda-beda.
47

 Dalam tataran 

nilai, budaya religius berupa: semangat berkorban, 

semangat persaudaraan, semangat saling menolong 

dan tradisi mulia lainnya. Sedangkan dalam tataran 

perilaku, budaya religius berupa: tradisi shalat 

berjamaah, gemar bersedekah, rajin belajar dan 

perilaku yang mulia lainnya. Budi pekerti dalam 

religiusitas dapat dibagi menjadi 4 kelompok dasar, 

yaitu:
48

 

a. dasar keimanan, yaitu keimanan kepada Allah 

Swt., para nabi dan malaikat, kitab suci, takdir 

dan hari akhir. Inisemua mengandung makna 

kejelasan makna hidup dan ajaran suci universal. 

b. Dasar bakti sosial, dengan mendermakan sebagian 

dari harta yang kita cintai untuk menolong orang 

yang membutuhkan. 

c. Dasar ritual dan peribadatan untuk menjaga dan 

meneguhkan komitmen batin, khususnya dengan 

                                                 
47
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 Nurcholish Madjid, Cendekiawan Dan Religiusitas Masyarakat: 
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sungguh-sungguh mengerjakan dan menegakkan 

sembahyang dan dengan ikhlas membayar zakat. 

d. Dasar kualitas kepribadian yaitu teguh menepati 

janji dan tabah dalam keadan sesulit apapun. 

Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman 

sikap religius yang tampak pada diri seseorang dalam 

menjalankan tugasnya, diantaranya:  

a. Kejujuran, sikap jujur akan mengukseskan 

seseorang dalam bekerja karena dengan kejujuran 

orang akan percaya dengan apa yang dikatakan. 

Dengan bersikap jujur akan mudah untuk mendapat 

kepercayaan dari orang lain 

b. Keadilan, mampu bersikap adil kepada semua 

pihak. Dengan sikap tidak adil mereka menganggap 

bahwa mengganggu keseimbangan dunia  

c. Bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya 

manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia 

lainnya berdasarkan sabda Rasulullah Saw. 

d. Rendah hari. Tidak sombong dan mampu menerima 

segala sesuatu dari orang lain seperti pendapat, 

gagasan dan tidak memaksa kehendaknya. 



36 

 

 

 

e. Bekerja efisien. Mampu memusatkan perhatian 

pada pekerjaannya dan menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik.  

f. Visi kedepan. Mampu mengajak orang kedalam 

angan-angannya, kemudian menjabarkan secara 

terinci dan cara-cara mewujudkannya.  

g. Disiplin tinggi. Kedisiplinan yang tumbuh dari 

semangat penuh gairah dan kesabaran. Bukan dari 

keharusan dan keterpaksaan 

h. Keseimbangan. Seseorang yang bersifat religius 

sangat menjaga keseimbangan hidup. Khususnya 

empat aspek inti kehidupan, yaitu: keintiman, 

pekerjaan, komunitas dan spiritualitas.
49

 

Keberagamaan atau religiusitas seseorang di 

wujudkan dalam berbagai sisi kehidupannnya. 

Aktivitas yang dilakukan bukan hanya saat melakukan 

ibadah saja namun juga melakukan aktivitas lain yang 

didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya 

berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat 
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dilihat oleh mata, tetapi juga aktivitas yang tidak 

tampak dan terjadi dalam hati seseorang.
50

 

Nilai religiusitas adalah nilai-nilai kehidupan 

yang yang mencerminkan tumbuh kembangnya 

kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok 

yaitu aqidah, ibadah dan akhlaq yang menjadi pedoman 

perilaku yang sesuai dengan atura-aturan Illahi untuk 

mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat.
51

 Pemahaman manusia terhadap 

agama dapat dicapai melalui aktivitas rasional empiris 

maupun tekstual-normatif. Proses pemahaman dan 

pemaknaan terhadap agama akan menimbulkan praktik 

ritual keagamaan dalam kehidupan manusia. Dengan 

demikian praktik ritual keagamaan merupakan realisasi 

dari adanya dorongan pemahaman dan pemaknaan 

terhadap realitas beragama manusia.
52
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4. Bahasan tentang Minat  

Minat dalam kamus umum bahasa Indonesia 

diartikan sebagai sebuah kesukaan (kecenderungan hati) 

kepada suatu perhatian atau keinginan. Minat adalah 

suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu 

campuran dari perasaan, harapan, pendirian prasangka 

atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu 

kepada suatu pilihan tertentu.
53

 Minat adalah 

kecenderungan seseorang yang tetap memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang 

diminati seseorang dan diperhatikan secara terus-

menerus yang disertai dengan rasa senang.
54

  

Minat merupakan motivasi yang mendorong 

orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila 

mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan 

suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak 

itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. 

Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam 

sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat 
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halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. 

Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan 

perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar 

kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.
55

 

Ada beberapa tahapan minat yaitu: 1)Informasi 

yang jelas sebelum memilih. 2) Pertimbangan yang 

matang sebelum memilih.3) Keputusan memilih. 

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat 

adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan 

segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan 

dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu 

minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal  dan 

juga adanya faktor internal.
56

  

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat di 

antaranya adalah pekerjaan, sosial ekonomi, bakat, jenis 

kelamin, pengalaman, kepribadian dan pengaruh 

lingkungan.
57

 Minat yang besar terhadap suatu hal 

merupakan modal yang besar untuk membangkitkan 
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semangat untuk melakukan tindakan yang diminati 

dalam hal ini minat berwakaf.  

Menurut Crow and Crow berpendapat ada tiga 

faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:
58

 

a. Faktor dorongan dari dalam artinya mengarah pada 

kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari dalam 

individu, merupakan faktor yang berhubungan 

dengan dorongan fisik, motif, mempertahankan diri 

dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, juga dorongan 

ingin tahu membangkitkan minat untuk 

mengadakan penelitian dan sebagainya.  

b. Faktor motif sosial artinya mengarah pada 

penyesuaian diri dengan lingkungan agar dapat 

diterima dan diakui oleh lingkungannya atau 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti 

bekerja, mendapatkan status, mendapatkan 

perhatian dan penghargaan.  

c. Faktor emosional atau perasaan. Artinya minat yang 

erat hubungannya dengan perasaan atau emosi, 

                                                 
58
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keberhasilan dalam beraktivitas yang didorong oleh 

minat akan membawa rasa senang dan memperkuat 

minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan 

mengurangi minat individu tersebut. 

Terdapat tiga batasan minat, yakni (1) suatu 

sikap yang dapat mengikat perhatian seseorang ke 

arah objek terentu secara selektif, (2) suatu perasaan 

bahwa aktivitas dan kegemaran terhadap obnyek 

tertentu sangat berharga bagi individu, dan (3) 

bagian dari motivasi atau kesiapan yang membawa 

tingkah laku ke suatu arah atau tujuan tertentu.
59

 

B. Kajian Terdahulu. 

Sejauh yang peneliti ketahui tentang penelitian 

wakaf tunai adalah sebagai berikut: 

Krisna Sani Rahayu Tujuan dari penulisan tesis 

dengan judul ‚Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan 

Hukum Sertifikat Wakaf Tunai Menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pada Rumah Zakat 

Indonesia Cabang Yogyakarta‛ ini adalah untuk 

mengetahui kedudukan hukum sertifikat wakaf tunai 
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menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta, 

serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

wakif sertifikat wakaf tunai apabila terjadi kehilangan 

sertifikat wakaf tunai pada Rumah Zakat Indonesia Cabang 

Yogyakarta.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menunjukan 

bahwa kedudukan hukum mengenai sertifikat wakaf tunai 

pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta, 

mengenai legalitas sertifikatnya disahkan oleh Rumah 

Zakat Indonesia pusat yang berada di Bandung, sementara 

Rumah Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta mendapat 

delegasi dari pusat untuk melakukan ikrar wakaf dan 

pendaftaran wakaf kepada PPAIW Kecamatan Umbulharjo 

berdasarkan aturan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan 

wakaf. Pada Rumah Zakat Indonesia tersebut setelah 

penerbitan sertifikat didaftarkan kepada PPAIW yang 

dituangkan dalam akta ikrar wakaf.  

Selain itu, mengenai perlindungan hukum terhadap 

wakif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam 

hal terjadinya kehilangan sertifikat wakaf tunai pada 
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dasarnya masih lemah, hal ini dikarenakan pihak nazir lebih 

mengarah pada unsur kepercayaan dan sifatnya hanya untuk 

ibadah semata. Sehingga dalam penyelesaian sengketanya 

hanya mengutamakan cara musyawarah diantara wakif dan 

nazir tersebut.
60

 

Andre Prima Putra Tujuan dari penulisan tesis 

dengan judul ‚Pelaksanaan Wakaf Tunai Pada BMT Al-

Ikhlas Kota Yogyakarta‛ ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan wakaf tunai menurut Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada BMT Al-Ikhlas Kota 

Yogyakarta, serta untuk mengetahui kejelasan mengenai 

perlindungan hukum terhadap wakif pada BMT Al-Ikhlas 

Kota Yogyakarta. Melihat dari keterkaitan judul dan tujuan 

yang ingin dicapai, penelitian ini merupakan penelitian 

yang termasuk kedalam kategori penelitian yuridis empiris, 

yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap 

masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari 

segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
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Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya, serta 

melihat realitas yang terjadi dalam praktik, sebagaimana 

yang dilaksanakan oleh BMT Al-Ikhlas Kota Yogyakarta. 

Untuk memperkuat hasil penelitian, penulis juga 

menambahkan dengan metode primer berupa penelitian 

lapangan melalui wawancara, yang kemudian dianalisis 

dengan metode deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menunjukkan 

bahwa pelaksanaan wakaf tunai pada BMT Al-Ikhlas Kota 

Yogyakarta belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal ini dikarenakan :1) 

BMT Al-Ikhlas bukanlah lembaga keuangan syariah yang 

mempunyai kewenangan dan ditunjuk oleh Menteri untuk 

menerbitkan sertifikat wakaf tunai, dengan demikian status 

dan kedudukan hukum Sertifikat Wakaf Tunai yang 

diterbitkan oleh BMT Al-Ikhlas Kota Yogyakarta hanyalah 

serupa dengan akta dibawah tangan yang kekuatan 

pembuktiannya tidak sempurna sebagaimana halnya akta 

otentik. 2) BMT Al-Ikhlas tidak melakukan pendaftaran 

sertifikat wakaf tunai yang merupakan dasar hukum telah 

dilakukannya perbuatan hukum wakaf uang oleh wakif 
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kepada Menteri, sehingga belum bisa memberikan 

perlindungan hukum bagi wakif.
61

  

Faradis, Jauhar ‚Analisis strategi penghimpunan 

wakaf uang tunai: Studi kasus Badan wakaf uang tunai 

Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta‛. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat 

terhadap wakaf tunai dan besarnya potensi wakaf tunai. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi 

BWU-T MUI DIY, mengetahui preferensi wakif terhadap 

produk penghimpunan wakaf tunai dan mengenalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi preferensi wakif terhadap 

produk wakaf uang-tunai. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan ini, adalah model analisis 

SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, 

strategi penghimpunan wakaf uang-tunai yang dilakukan di 

BWU-T MUI DIY adalah metode menunggu bola dan 

metode menjemput bola. Kedua, preferensi masyarakat 

akan produk wakaf uang-tunai adalah produk wakaf uang-

tunai yang tetap (abadi). Ketiga, faktor-faktor yang 
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mempengaruhi preferensi wakif terhadap produk wakaf 

uang-tunai adalah: faktor perilaku wakif, faktor komplain, 

faktor kegiatan produktif, faktor kekayaan, faktor 

karakteristik produk, faktor religiusitas dan faktor 

kedermawanan.
62

  

Dedi Sukardi, ‚Keabsahan Perwakafan Dan 

Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Uang/Tunai 

Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta‛ (Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah 

Mada, 2014). Tujuan adalah untuk mengetahui keabsahan 

perwakafan uang yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY 

serta untuk mengetahui pengelolaan perwakafan uang yang 

dilakukan oleh BWU/T MUI DIY apabila ditinjau dari 

hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf.  

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk 

dalam kategori penelitian yuridis empiris, yaitu peneltitin 

yang dilakukan untuk mendapatkan data primer berkenaan 

dengan hal–hal yang ada dilapangan serta bahan-bahan 

                                                 
62

Jauhar Faradis,  “Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Uang 
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Indonesia Yogyakarta” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah 
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yang menyangkut materi-materi yang berhubungan dengan 

topik penelitian sebagai data sekunder. Data primer 

diperoleh langsung melalui wawancara dari responden yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data 

sekunder diperoleh melalui buku-buku/literatur untuk 

menjelaskan data primer.  

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara 

kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian yang 

dilakukan mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: 1. 

Pelaksanaaan wakaf tunai yang dilakukan BWUT MUI DIY 

sah karena telah memenuhi syarat dan rukun menurut syar’i 

namun belum sesuai menurut peraturan perundang-

undangan karena belum didaftarkan kepada Menteri dan 

Badan Wakaf Indonesia (BWI). 2. Pengelolaan perwakafan 

menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan 

hukum Islam pada intinya sama. Bahwasanya nazir harus 

terus menjaga kelestasrian harta benda wakaf serta agar 

tidak berkurang pokoknya. BWUT MUI DIY telah 

melakukan berbagai upaya agar menjaga agar harta benda 

wakaf terjaga kelestariannya. Harta wakaf tersebut 

diinvestasikan pada BPD DIY syariah yang telah terdaftar 
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sebagai anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kata 

kunci: Keabsahan Perwakafan, BWUT MUI DIY.
63

 

Siti Muflichah, ‚Pengaturan Dan Pelaksanaan 

Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Indonesia 

Dompet Dhuafa Jakarta)‛ Latar belakang studi ini muncul, 

karena melihat perkembangan wakaf uang atau wakaf tunai 

yang terjadi di Indonesia. Wakaf uang dapat berperan 

dalam menunjang proses pembangunan ekonomi dan sosial, 

terutama untuk mengurangi kemiskinan di kalangan 

masyarakat bawah. Wakaf uang merupakan salah satu pilar 

pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat 

sejahtera di Indonesia. Oleh karena itu pengelolaan wakaf 

oleh lembaga pengelola wakaf seperti TWI Dompet Dhuafa 

Jakarta, perlu diatur secara hukum dan diberi perlindungan 

hukum agar tidak ada permasalahan yang dapat 

menghambat pelaksanaannya.Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengkaji tentang pengaturan dan pelaksanaan wakaf 

tunai, perlindungan hukum wakaf tunai pada TWI Dompet 
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Universitas Gadjah Mada, 2014). 



49 

 

 

 

Dhuafa Jakarta, dan bagaimana prospek yuridis wakaf tunai 

di Indonesia.  

Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi 

ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

logika berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta 

yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi 

menjadi kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui 3 tahapan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

dibuat untuk memberikan pijakan hukum yang pasti, 

kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset 

wakaf, menurut undang-undang pengelolaan dan 

pengembangan wakaf tunai dilakukan dengan prinsip 

syariah. 2) Pengelolaan wakaf tunai oleh TWI sebagian 

besar digunakan untuk kegiatan sosial dan baru sedikit 

untuk kegiatan produktif.  

Pengeloaan wakaf oleh TWI mengacu pada Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan 

wakaf tunai oleh TWI Dompet Dhuafa Jakarta cukup 
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mempunyai perlindungan hukum walau belum lengkap dan 

masih lemah. 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 

Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 

2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 

tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar atau landasan 

hukum yuridis formal tentang wakaf tunai yang berlaku 

secara sah di wilayah hukum Indonesia, memberi prospek 

yuridis yang positif bagi pengelolaan wakaf tunai di masa 

yang akan datang.
64

 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang 

kajian pustaka diatas, maka dapat diketahui bahwa penulis 

tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan penulis 

laksanakan dengan peneliti-peneliti terdahulu. Karena 

penelitan ini menggunakan metode kuantiatatif untuk 

mengetahui pengaruh strategi penggalangan wakaf tunai 

dan religiusitas masyarakat terhadap minat untuk berwakaf 

pada pengelolaan wakaf di masjid darul arqom. Untuk 

analisis data menggunakan analisis regresi dan uji-T. 
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C. Kerangka teori 

Minat  adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk 

melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian 

tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Minat 

dapat timbul karena adanya faktor eksternal  dan juga 

adanya faktor internal. Faktor eksternal adalah dorongan  

seseorang untuk berwakaf yang dipengaruhi oleh faktor 

luar seperti lingkungan, strategi marketing dari suatu 

lembaga. Faktor internal adalah dorongan dari dalam diri 

seseorang yang berhubungan dengan rasa sakit, rasa takut, 

rasa ingin tahu  dan sebagainya. Faktor internal disini 

dapat dipengaruhi oleh tingkat keberagamaan seseorang 

atau religiusitas 

Strategi penggalangan wakaf diperlukan untuk 

menarik minat seseorang untuk berwakaf. Jika suatu 

lembaga wakaf mendapat respon, dukungan dan perhatian 

dari masyarakat melalui teknik sosialisasi maka 

masyarakat akan termotifasi dan berminat untuk berwakaf 

di lembaga tersebut. Religiusitas adalah tingkat 

keberagamaan seseorang. Jika tingkat keberagamaan 

seseorang sudah tinggi (memahami dan menerapkan semua 
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ajaran agama) maka, akan mempengaruhi seseorang untuk 

berwakaf karena wakaf merupakan anjuran bagi manusia 

untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk umat. 

Gambar 1 

Kerangka pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekuensi   

Minat  
Religiusitas 

Keyakina
n  

Praktek agama 

Pengalaman  

Pengelahuan 

agama 

Strategi Penggalangan 
Wakaf Tunai 

Metode langsung 

 Metode tidak langsung 
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Keterangan: 

: Hubungan secara simultan 

strategi penggalangan 

wakaf dan religiusitas. 

: Hubungansecara parsial 

antara indikator strategi 

penggalangan wakaf dan 

religiusitas 

: Hubungan secara parsial 

antara faktor strategi 

penggalangan wakaf dan 

religiusitas 

D. Hipotesis 

Adapun pernyataan hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. Adapun pernyataan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ha: Ada pengaruh antara srategi penggalangan wakaf 

tunai dan religiusitas masyarakat terhadap minat  

untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari. 



54 

 

 

 

2. Ho: Tidak ada pengaruh antara srategi penggalangan 

wakaf tunai dan religiusitas masyarakat terhadap minat 

untuk berwakaf pada pengelolaan pengelolaan wakaf 

ranting Muhammadiyah Kertosari. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

penelitian yang menggunakan angka-angka yang di 

jumlahkan sebagai data yang kemudian di analisis. Metode 

penelitian kuantitaif merupakan metode penelitian yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena dengan 

menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisi 

menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau 

hipotetsis penelitian yang sifatnya spesifik dan untuk 

melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu 

mempengaruhi variabel yang lain.
56

    Rancangan penelitian 

menggunakan dua variabel. Adapun variabel pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudaian ditarik 
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kesimpulannya.
57

 Variabel yang  digunakan adalah variabel 

bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). 

Variabel bebas (independent) yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel terikat (dependent). Variabel terikat 

(dependent) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan 

dilihat dari desain penelitiannya, penelitian ini bersifat ex 

post facto. Jadi dalam penelitian tidak terjadi manipulasi 

pada variabel terikat dan bersifat deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan cross-sectional. Pendekatan cross-sectional 

artinya penelitian ini di dalam pengumpulan datanya 

dilakukan dengan satu periode waktu tertentu, setiap 

subjek, studinya hanya satu kali pengamatan selama 

penelitian, maksudnya ketika memberikan kuesioner hanya 

satu kali saja dan tidak dilakukan perulangan.
58
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B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga variabel bebas (strategi penggalangan wakaf 

(X1)) dan religiusitas (X2)) dan satu variabel terikat 

(minat berwakaf (Y)). sebagaimana tergambarkan 

dalam gambar berikut: 

Gambar 2. 

Alur Variabel Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definisi Operasional Variabel. 

   Semua item pertanyaan pada penelitian dengan 

menggunakan kuesioner sebagai instrumennya perlu diuji 

kelayakannya dengan teknik uji validitas dan reliabilitas. 

Strategi Penggalangan 

Wakaf (X1)  

Minat  (Y) 

Religiusitas  

(X2) 
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Semua item soal  sebelum diedarkan kepada responden 

harus dinyatakan valid dan reliabel sehingga mampu 

mendukung penelitian sesuai tujuan yang telah 

dirumuskan. Variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Dependen ( Y ) dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen yaitu minat. 

b. Variabel Independen (X1) dalam penelitian ini 

mengungkap mengenai strategi pengumpulan dana 

wakaf tunai. 

c. Variabel Independen (X2) dalam penelitian ini 

mengungkap mengenai religiusitas. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pencarian dan 

pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk 

membahas masalah yang terdapat dalam judul penelitian 

ini. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di 

pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Metode Observasi 
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Metode observasi adalah suatu usaha sadar 

untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematik, dengan prosedur yang terstandar.
59

 

Observasi adalah proses memperoleh data dengan 

mengadakan pengamatan langsung selama penelitian.
60

 

2. Metode Angket atau Kuisiner (Questionaires) 

a. Pengertian Angket 

Metode angket adalah sejumlah pertanyan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang di ketahui.
61

 Angket atau kuesioner 

adalah metode pengumpulan data melalui daftar 

pertanyaan yang telah di susun secara sistemetik kepada 

responden.
62

 Dalam kuesioner terdapat uji validitas dan 

reabilitas. Adapun pengukuran yang digunakan adalah 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapatan, dan persepsi seseorang atau 
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Cipta.2013),  265. 
60

 Danang Sunyoto. Praktik Riset Perilaku Konsumen, (Yogyakarta: 

CAPS, 2014) 153. 
61

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian 194. 
62

 Danang Sunyoto. Praktik Riset Perilaku Konsumen 153. 



60 

 

 

 

kelompok orang tentang fenomena seseorang.
63

 Dalam 

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang berupa pertanyaan. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai negatif, yang didapat 

berupa kata-kata, antara lain: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

N : Netral  

TS : Tidak Setuju 

STS: Sangat Tidak Setuju 

Skor  

SS : 5 

S : 4 

N : 3 

TS : 2 

STS : 1 
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Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert 

dibuat dalam bentuk checklist. 

b. Dasar Penggunaan Angket 

Angket mendasari diri pada laporan tentang diri sendiri 

(self report) dari responden, atau setidaknya pada 

pengetahuan, keyakinan, maupun sikap pribadi 

responden. Penggunan angket sebagai metode 

pengumpulan data dalam penelitian didasarkan pada 

anggapan: 

1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang 

dirinya sendiri. 

2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada 

peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. 

3) Bahwa interprestasis ubjek tentang pertanyaan yang 

diajukan kepadanya adalah sama dengan yang 

dimaksud oleh peneliti 

c. Kelebihan dan Kekurangan Angket 

Penggunaan angket sebagai metodologi 

pengumpulan data memberi kelebihan bagi peneliti. 

Kelebihan angket di antanya adalah: 
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1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti secara 

langsung. 

2) Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat, karena dapat 

dibagikan secara serentak kepada banyak 

responden. 

3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatan 

masing-masing dan menurut waktu senggang 

responden. 

4) Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, 

jujur dan tidak malu-malu menjawab atau memberi 

respon. 

5) Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua 

responden dapat diberi pertanyaan yang benar-

benar sama. 

6) Baya lebih murah dibandingkan dngan metode lain, 

Selain memiliki kelebihan, pengguna angket juga 

memiliki kelemahan. di antaranya adalah: 

1) Responden sering tidak teliti dalam menjawab 

sehingga ada pertanaan yang terlewati 



63 

 

 

 

2) Sering sulit dicari validitasnya, sebab responden 

memiliki situasi dan kondisi yang tidak sama untuk 

digali informasinya. 

3) Walaupun dibuat anonim kadang-kadang responden 

dengan sengaja memberikan jawaban yangtidak 

benar atau tidak jujur. 

4) Jika dikirim lewat pos, sering tidak kembali. 

5) Waktu pengembaliannya tidak sama, bahkan 

terkadang ada yang terlambat. 
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D. Instrumen Penelitian. 

1. Penyusunan instrumen penelitian dilakukan berdasarkan indikator-indikator variabel 

penelitian dapat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1.  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian. 

Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

1. Strategi 

Penggalan

gan wakaf 

Variabel 

bebas 

a. Metode 

langsung 

metode yang 

menggunakan 

teknik atau cara 

yang melibatkan 

partisipasi secara 

langsung. Contoh  

direct mail, direct 

advertising, 

telefundraising 

dan presentasi 

langsung 

1. Nama lembaga 

mudah diingat 

2. Menggunakan 

spanduk dan 

brosur 

3. Menggunakan 

internet 

(membangun 

website) 

4. Menerima 

angsuran untuk 

wakaf uang 

5. Menggunakan 

media social 

seperti WA,FB, 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 
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Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

Instagram 

Mengajukan 

proposal kepada 

calon wakif 

6. Merintis jejaringan 

dengan berbagai 

lembaga baik 

dalam negeri 

maupun luar negeri 

  b. Metode 

tidak 

langsung 

metode 

menggunakan 

teknik atau cara 

yang tidak 

melibatkan 

partisipasi wakif 

secara langsung. 

Metode ini 

dilakukan dengan 

mengarah kepada 

pembentukan 

citra lembaga 

yang kuat. 

7. Penyelenggarakan 

event seperti buka 

bersama, 

mengadakan 

pengajian dll. 

8. Tetap menjaga tali 

silaturahim antara 

wakif dan 

pengelola wakaf 

9. Menciptakan 

kesadaran dan 

10. kebutuhan calon 

wakif dengan 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 
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Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

Contoh 

menyelenggaraka

n even, melalui 

perantara, 

menjalin relasi 

dan yang lainnya 

 

melakukan 

sosialisasi, 

promosi dan 

edukasi. 

2. Religiusit

as  

 a. Dimensi 

keyakinan 

Dimensi 

keyakinan, yang 

berisi 

pengharapan-

pengharapan 

dimana orang 

religius 

berpegang teguh 

pada pandangan 

teologis tertentu 

dan mengakui 

kebenaran 

doktrin-doktrin 

tersebut. 

 

11. Menyakini bahwa 

Allah Swt yang 

melindungi dan 

memelihara 

makhluk. 

12. Menyakini tidak 

ada yang berkuasa 

di dunia dan 

akhirat kecuali 

Allah Swt. 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 
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Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

 

  b. Dimensi 

praktik 

agama. 

 

Dimensi praktik 

agama, dimensi 

ini mencakup 

perilaku 

pemujaan, 

ketaatan dan hal-

hal yang 

dilakukan orang 

untuk 

menunjukkan 

komitmen 

terhadap agama 

yang dianutnya. 

13. Melaksanakan 

sholat 5 waktu 

sesuai ketentuan 

agama 

14. Melaksanakan 

sholat wajib 

dengan berjamaah 

15. Mengerjakan 

puasa ramadhan 

secara penuh 

16. Membaca alquran 

setiap hari. 

 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c. dimensi 

pengamala

n atau 

konsekuen

si. 

 

 

 

Dimensi 

pengalaman, 

berisikan dan 

memperhatikan 

fakta bahwa 

semua agama 

mengandung 

pengharapan-

17. Mengedepandan 

kejujuran dalam 

bekerja 

18. Setelah berusaha, 

kemudian 

menyerahkan 

segala urusannya 

kepada Allah Swt. 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 

= Sangat Setuju 
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Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

pengharapan 

tertentu, meski 

tidak tepat jika 

dikatakan bahwa 

seseorang yang 

beragama dengan 

baik pada suatu 

waktu akan 

mencapai 

pengetahuan 

subjektif dan 

langsung 

mengenai 

kenyataan 

terakhir. 
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Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d. Dimensi 

pengetahu

an agama. 

Dimensi 

pengetahuan 

agama. Dimensi 

ini mengacu 

kepada harapan 

bahwa orang-

orang yang 

beragama paling 

tidak memiliki 

sejumlah minimal 

pengetahuan 

mengenai dasar-

dasar keyakinan, 

ritus-ritus, kitab 

suci dan tradisi-

tradisi.  

 

19. Mengeluarkan 

sumbangan materi 

sesuai dengan 

ajaran agama 

20. Menjadikan 

Alquran sebagai 

pedoman hidup 

 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 

= Sangat Setuju 

 

 

 

 e. dimensi 

pengamala

n atau 

konsekuen

si. 

dimensi 

pengamalan atau 

konsekuensi. 

Dimensi ini 

mengacu pada 

21. Mengedepandan 

kejujuran dalam 

bekerja 

22. Setelah berusaha, 

kemudian 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 
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Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

identifikasi 

akibat-akibat 

keyakinan 

keagamaan, 

praktik, 

pengalaman, dan 

pengetahuan 

seseorang dari 

hari ke hari. 

menyerahkan 

segala urusannya 

kepada Allah Swt. 

= Sangat Setuju 

3. Minat  Variabel 

terikat 

a. Internal  Minat yang 

timbul dari dalam 

diri seseorang. 

23. Saya berminat 

berwakaf pada 

pengelolaan wakaf 

ranting 

Muhammadiyah 

Kertosari 

24. Saya merasa 

senang berwakaf  

pada pengelolaan 

wakaf ranting 

Muhammadiyah 

Kertosari 

25. Saya merasa aman 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 
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Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

mewakafkan 

sebagian harta 

pada pengelolaan 

wakaf ranting 

Muhammadiyah 

Kertosari 

26. Saya percaya pada 

pengelolaan wakaf 

ranting 

Muhammadiyah 

Kertosari  

  b. Eksterna

l  

Minat yang 

timbul dari luar 

diri seseorang 

27. Saya berwakaf 

pada lembaga 

pengelolaan wakaf 

ranting 

Muhammadiyah 

Kertosari karena 

rekomendasi dari 

teman atau 

saudara. 

28. Lembaga wakaf 

memberikan 

Angket 1 = Sangat Tidak 

Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Netral/Biasa 

4 = Setuju 

5= Sangat Setuju 
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Variabel Jenis 

Variabel 

Indikator Deskripsi Item Soal Instrumen Skala Pengukuran 

kemudahan 

bertransaksi bagi 

calon wakif 

29. Pelayanan yang 

diberikan lembaga 

sangat baik pada 

saat sebelum dan 

sesudah transaksi 

penyerahan wakaf 

30. Informasi yang 

diberikan tentang 

wakaf  sangat 

detail. 

31. Lokasi lembaga 

dekat dengan 

rumah 
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1. Uji Coba Instrumen. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis maka perlu 

dilakukan uji instrumen. Pada uji coba instrumen peneliti 

mengadakan uji validitas dan reliabilitas pada butir-butir 

soal dalam angket yang diuji cobakan kepada 20 

responden. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut. Karena 

alat ukur harus memenuhi ketentuan baru dapat 

dipergunakan dalam penelitian 

Reliabilitas berarti keajegan atau kekonstanan. Alat 

ukur dikatakan reliabel jika alat ukur itu mengukur suatu 

gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan 

hasil yang sama, jadi alat ukur yang reliabel secara 

konsisten memberikan hasil yang sama. Validitas berarti 

ketepatan atau kesahihan.  

a. Uji Validitas 

Berdasarkan hasil uji coba angket yang dilakukan 

pada 20 responden. Adapun kriteria valid apabila rhitung > 

dari rtabel, dan didapat  rtabel   sebesar 0,444 pada taraf 

kesalahan 5%. Dan mendapatkan hasil seperti yang 

terdapat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 2.Uji Validitas Angket Strategi Penggalangan Wakaf 

(X1). 

No No. Item 

Soal 

Item Soal Cronbach's 

Alpha If 

Item 

Deleted 

Keterang

an  

1.  ST Nama lembaga mudah diingat .807 valid 

2.  ST1 Menggunakan spanduk dan brosur .659 valid 

3.  ST2 Menggunakan internet 

(membangun website) 

.685 valid 

4.  ST3 Menerima angsuran untuk wakaf 

uang 

.682 valid 

5.  ST4 Menggunakan media social seperti 

WA,FB, Instagram 

.682 valid 

6.  ST5 Mengajukan proposal kepada calon 

wakif 

.657 valid 

7.  ST6 Merintis jejaringan dengan 

berbagai lembaga baik dalam 

negeri maupun luar negeri 

.679 valid 

8.  ST7 Menguikuti Penyelenggaraan event 

seperti buka bersama, mengadakan 

pengajian dll. 

.680 valid 

9.  ST8 Tetap menjaga tali silaturahim 

antara wakif dan pengelola wakaf 

.680 valid 

10.  ST9 Menciptakan kesadaran dan 

kebutuhan calon wakif dengan 

melakukan sosialisasi, promosi dan 

edukasi 

.658 valid 

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS versi 17.0 

Instrumen variabel strategi penggalangan wakaf 

di atas diketahui bahwa seluruh angket telah diuji dan 

didapatkan semuanya valid, karena telah memenuhi 

persyaratan yakni rhitung > rtabel. Sehingga perangkat tes 

(angket) dapat digunakan dalam penelitian. 
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Tabel 3. 

Uji Validitas Angket Religiusitas (X2) 

No 

No. 

Item 

Soal 

Item Soal Cronbach's 

Alpha If 

Item 

Deleted 

Keterangan  

11.  

R Menyakini bahwa Allah Swt 

yang melindungi dan 

memelihara makhluk. 

.918 valid 

12.  

R1 Menyakini tidak ada yang 

berkuasa di dunia dan akhirat 

kecuali Allah Swt. 

.899 valid 

13.  
R2 Melaksanakan sholat 5 waktu 

sesuai ketentuan agama 

.876 valid 

14.  
R3 Melaksanakan sholat wajib 

dengan berjamaah 

.858 valid 

15.  
R4 Mengerjakan puasa ramadhan 

secara penuh 

.861 valid 

16.  R5 Membaca alquran setiah hari .860 valid 

17.  
R6 Menjadikan semua bentuk amal 

perbuatan karena Allah Swt. 

.876 valid 

18.  

R7 Menjalani kehidupan dengan 

penuh keberanian dan percaya 

diri karena tidak ada satupun 

yang ditakuti selain allah Swt. 

.899 valid 

19.  

R8 Mengeluarkan sumbangan 

materi sesuai dengan ajaran 

agama 

.863 valid 

20.  
R9 Menjadikan alquran sebagai 

pedoman hidup 

.876 valid 

21.  
R10 Mengedepandan kejujuran 

dalam bekerja 

.860 valid 

22.  

R11 Setelah berusaha, kemudian 

menyerahkan segala urusannya 

kepada Allah Swt. 

.908 valid 

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS versi 17.0 

Instrumen variabel religiusitas di atas diketahui 

bahwa seluruh angket telah diuji dan didapatkan 

semuanya valid, karena telah memenuhi persyaratan 
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yakni rhitung > rtabel. Sehingga perangkat tes (angket) 

dapat digunakan dalam penelitian. 

Tabel 4. 

Uji Validitas Angket Minat (Y) 
No No. 

Item 

Soal 

Item Soal Cronbach'

s Alpha If 

Item 

Deleted 

Keterangan  

23.  M Saya berminat berwakaf pada 

pengelolaan wakaf ranting 

muhammadiyah kertosari 

.724 valid 

24.  M1 Saya merasa senang berwakaf  

pada pengelolaan wakaf 

ranting muhammadiyah 

kertosari 

.720 valid 

25.  M2 Saya merasa aman 

mewakafkan sebagian harta 

pada pengelolaan wakaf 

ranting muhammadiyah 

kertosari 

.766 valid 

26.  M3 Saya percaya pada 

pengelolaan wakaf ranting 

muhammadiyah kertosari  

.695 valid 

27.  M4 Saya berwakaf pada lembega 

pengelolaan wakaf ranting 

muhammadiyah kertosari 

karena rekomendasi dari 

teman atau saudara. 

.746 valid 

28.  M5 pengelolaan wakaf ranting 

muhammadiyah kertosari 

Memberikan kemudahan 

bertransaksi bagi calon wakif 

.772 valid 

29.  M6 Pelayanan yang diberikan 

sangat baik pada saat sebelum 

dan sesudah transaksi 

penyerahan wakaf 

.743 valid 

30.  M7 Informasi yang diberikan 

tentang wakaf  sangat detail 

.765 valid 

31.  M8 Lokasi lembaga dekat dengan 

rumah 

.754 valid 
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Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS versi 17.0 

Angket variabel minat di atas diketahui bahwa 

seluruh angket telah diuji dan didapatkan semuanya valid, 

karena telah memenuhi persyaratan yakni rhitung > rtabel. 

Sehingga perangkat tes (angket) dapat digunakan dalam 

penelitian. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengandung makna bahwa angket 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena angket tersebut sudah dianggap baik. Adapun 

kriteria reliabel apabila rhitung > dari rtabel, dan didapat  rtabel   

sebesar 0,359 pada taraf kesalahan 5%. Dan mendapatkan 

hasil seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5. 

             Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Strategi Penggalangan 

Wakaf. 
Reliability Statistiks 

Cronbach's Alpha N of Items 

.713 10 

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS 

17.0 

Dari hasil uji reliabilitas tersebut terlihat bahwa 

instrumen strategi penggalangan wakaf  didapatkan 
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bahwa semuanya reliabel karena telah memenuhi 

kriteria yaitu rhitung (0,713) > rtabel (0,359) sehingga 

instrumen dianggap sudah baik untuk mengumpulkan 

data karena dapat dipercaya. 

Tabel 6. 

             Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Religiusitas. 
Reliability Statistiks 

Cronbach's Alpha N of Items 

.891 12 

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS 

17.0 

Dari hasil uji reliabilitas tersebut terlihat bahwa 

instrumen religiusitas didapatkan bahwa semuanya 

reliabel karena telah memenuhi kriteria yaitu rhitung 

(0,891)  > rtabel  (0,359) sehingga instrumen dianggap 

sudah baik untuk mengumpulkan data karena dapat 

dipercaya. 

Tabel 7. 

             Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Minat. 
Reliability Statistiks 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.766 9 

Sumber: Pengolahan data primer dengan SPSS 

17.0 
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Dari hasil uji reliabilitas tersebut terlihat bahwa 

instrumen minat didapatkan bahwa semuanya reliabel 

karena telah memenuhi kriteria yaitu rhitung (0,766) > 

rtabel  (0,359) sehingga instrumen dianggap sudah baik 

untuk mengumpulkan data karena dapat dipercaya. 

E. Lokasi, Populasi dan Sampel. 

Menurut populasi adalah keseluruhan subjek.
73

 

Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek (satuan-satuan 

atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak 

diduga.
74

 Sampel  adalah sebagian atau wakil populasi yang 

di teliti.
75

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa 

mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya sedikit dari 

jumlah populasi. 
76

 

Adapun metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah metode sampling kuota adalah teknik 

untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai 

                                                 
73

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta 

2010), 173. 
74

Danang Sunyoto, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 111 
75

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , 174. 
76

 Danang Sunyoto, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, 112 
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ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.
77

 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh 

masyarakat yang berwakaf di pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo yang 

berjumlah 300 orang. Untuk menentukan sampel suatu 

populasi dengan menggunakan rumus Slovin:
78

  n = N 

/N(d)²+ 1;  n: sampel; N: populasi; d : nilai presisi 95% 

atau sig. = 0,05. Maka jumlah sampel yang digunakan 

adalah n= 300/ 300 (0,05)² + 1 = 171,42 dibulatkan menjadi 

171. Lokasi penelitian terletak di Jln. Cindewilis 184 

Ponorogo masjid Darul Arqom Kertosari 

F. Uji Asumsi Klasik.  

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier 

berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih 

dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas 

data yang akan diolah sebagai berikut :  

1. Uji Normalitas  

      Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

                                                 
77

Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta,  2014), 

65. 
78

 Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian, 103. 
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memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t 

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik 

dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi 

normal atau tidak dilakukan uji statistik Kolmogorov-

Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki 

nilai signifikansi >0,05.
79

  

2. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Untuk menguji 

multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-

masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, maka 

dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinieritas.
80

  

3. Uji Heteroskedastisitas  

                                                 
79

Imam Ghazali, Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program 

SPSS (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2011), 160-165. 
80

 Ibid., 105-106. 
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Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada 

beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji 

heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji 

glejser, dan uji white. Pengujian pada penelitian ini 

menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi variabel 

dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Tidak 

terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y.
81

  

4. Uji autokorelasi  

bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi.
82

  

G. Teknik Analisis Data 

Analisis  data dalam  penelitian  kuantitatif,  

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

                                                 
81

Ibid., 139. 
82
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atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Validitas Instrumen. 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Validitas merupakan ukuran 

yang benar-benar mengukur apa yang akan di ukur, dapat 

dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur tes, maka 

tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau 

semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Jadi 

validitas menunjukan kepada ketepatan dan kecermatan tes 

dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur 

sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes tersebut.
83

 

Validitas ini dapat dibedakan menjadi empat jenis, 

yaitu validitas isi (content validity), validitas konstruk 

(construk validity), validitas prediksi (predictive validity) 

                                                 
83

 Hendrianti Agustiani, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Refika 

Aditama, 2006), 168. 
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dan validitas konkuren (concurrent validity)
84

 Untuk 

menguji validitas instrumen dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis validitas konstruk sebab variabel dalam 

penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek yang 

abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Adapun 

cara menghitungnya dengan menggunakan product moment 

dengan rumus: 

  
             

                        
 

Akan tetapi dalam penghitungan validitas ini 

nantinya akan menggunakan program statistik SPSS for 

Windows versi17.0 dengan cara klik Analyze 

CorrelateBivariate. Secara statistik angka korelasi 

yang diperoleh dari hasil perhitungan harus dibandingkan 

dengan angka tabel korelasi r. Apabila r hitung > r tabel 

maka data signifikan atau valid dan sebaliknya apabila r 

hitung < r tabel maka data tidak valid. 
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2. Uji reliabilitas instrumen 

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil 

suatu pengukuran. Pengukuran yang mempunyai reliabilitas 

tinggi yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil 

ukur yang terpercaya (reliabel).
85

 Uji reliabilitas dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya apabila digunakan dalam 

beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang 

diukur dalam diri subjek tidak berubah. 

Metode yang digunakan adalah one shot atau 

pengukuran sekali saja. Reliabilitas hasil ukur dapat 

dilakukan dengan melihat nilai cronbach alpha.
86

 

r11 = (
 

   
) (

       

   
) 

                   Rumus Cronbach alpha 

                 Keterangan: 

            R    = Reabilitas Instrumen 

K    = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

            ∑σ ²    = Jumlah varians butir 

            σ²t        = Varians total  

                                                 
85

Hendrianti Agustiani, Psikologi Perkembangan,  166. 
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Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan   

Cronbach Alpha menggunakan SPSS 17.0  for Windows 

yaitu dengan cara klik Analyze lalu klik Scale lalu klik 

Reliability Analysis lalu masukkan data yang akan diolah 

kemudian klik OK. Kriteria pengambilan keputusannya 

adalah: 

a. Jika nilai r hitung> r tabel maka item dapat 

dikatakan reliabel. 

b. Jika r hitung< r tabel maka item dapat dikatakan 

tidak reliabel 

c. Jika cronbach’s alpha > 0,60 maka dinyatakan 

reliabel. 

3. Teknik analisis data 

a. Uji regresi linier. 

Regresi linier sederhana digunakan untuk 

menelaah  hubungan  antara dua variabel atau lebih, 

terutama untuk menelusuri pola hubungan yang 

modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau 

untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

dalam satu fenomena yang komplek. Analisis regresi 

bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua 
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variabel. Analisis regresi menurut Sugiyono digunakan 

dengan rumus:
87

 

Y= a + bX 

Keterangan :  

Y  : nilai yang diprediksi 

X  : nilai variabel independen 

A  : konstanta 

b : koefisien  regresi  

b. Uji regresi linier berganda  

Adalah suatu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh dua variabel-variabel 

X terhadap satu variabel dependen Y, yang dinyatakan 

dengan persamaan: 

       Y = a +      +      

Keterangan : 

Y= minat berwakaf 

X1= strategi penggalangan wakaf 

X2= religiusitas  

a= nilai konstanta 

b= koefisien regresi 

c. Uji- t 
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Sugiyono, Matodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

188. 
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Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan atau pengaruh yang berarti (signifikan) 

antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Uji t menurut Sugiyono digunakan dengan 

rumus:
88

 

                     
     

     
 

Keterangan : 

t : uji signifikasi korelasi product moment 

r : koefisien korelasi 

 

d. Identifikasi determinan  

Identifikasi determinan (R²) berfungsi untuk 

mengetahui signifikansi variabel maka harus dicari 

koefesiensi determinan (R²). koefesiensi determinan 

menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen 

terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai 

koefesien determinasi, maka semakin baik kemampuan 

variabel independen menerangkan variabel dependen. 

Jika determinasi (R²) semakin besar (mendekati satu), 

maka dapat dikatakan bahwa pengeruh variabel 

                                                 
88

Ibid., 184. 
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independen adalah besar terhadap variabel dependen. 

Hal ini berarti, model yang digunakan semakin kuat 

untuk menerangkan pengaruh variabel independen 

yang diteliti terhadap variabel dependen. Sebaliknya 

jika determinan (R²) semakin kecil (mendekati nol), 

maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen semakin kecil. 

Hal ini berarti, model yang digunakan tidak kuat untuk 

menerangkan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

PEMAPARAN DATA PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lembaga Pengelolaan Wakaf Ranting 

Muhammadiyah. 

1. Sejarah 

      Lembaga pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah 

kertosar berdiri pada tahun 1970. Lokasinya terletak di Jln. 

Cindewilis 184 Ponorogo masjid Darul Arqom Kertosari. 

Dibentuk atas dasar inisiatif para tokoh muhammadiyah. 

Aset-aset yang dimiliki  diantaranya:  

a. Masjid Darul Arqom Kertosari,  

Sebelumnya masjid yang dibangun tidak terlalu 

besar kemudian dilakukan renovasi menjadi besar dan 

megah seperti sekarang ini. Dana untuk membangun 

masjid ini dikatakan sangat besar yakni 1,3 Milyar.  

Namun dengan kreativitas tim penggalang dana hanya 

dalam waktu 3 bulan 90% sudah terpenuhi dan tinggal 

10% nya ditargetkan Idul Fitri 1438 H ini lunas Pertama 

dilakukan nazir membagi tanah wakaf dalam bentuk per 

meter persegi. Ketika dibagi menjadi per meter harganya 

pun semakin ringan. Harga per meter Rp 2.500.000,00.
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diberi waktu cicilan selama setahun sehingga cicilan per 

bulan hanya ± Rp 200.000,00 sehingga lebih ringan dan 

semua jamaah bisa berwakaf tidak hanya orang kaya saja. 

Ketika wakif ingin mewakafkan lebih banyak maka, 

tinggal mengambil beberapa meter tinggal dikalikan Rp 

2.500.000,00. 

b. TK yang terletak disamping masjid,  

TK terletak di samping masjid. Fasilitasnya sudah 

lengkap ada ruang kelas dan tempat bermain. Pendirian TK 

murni dari hasil wakaf. Kemudian terkait operasionalnya 

sudah tidak menjadi tanggungan lembaga wakaf. Tetapi 

dari hasil pembayaran iuran/SPP murid-murid di TK 

tersebut. Tetapi untuk gaji guru masih diberi subsidi dari 

masjid karena iuaran dari orang tua murid masih sangat 

minim sehingga untuk menggaji para guru masih kurang.  

c. Tanah wakaf milik lembaga pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari.  

Tanah tersebut ada yang letaknya dekat masjid 

atau pun jauh dari masjid. Pengelolaannya belum 

produktif. Hanya ditanami singkong dan beberapa tanaman 

oleh warga sekitar ketika lahannya belum digunakan. Dan 
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akan dikembalikan ketika tanah akan digunakan untuk 

pembangunan. Tidak ada bagi hasil antara lembaga wakaf 

dengan warga yang mengelola tanah hanya ditanami ketika 

warga berkenan. Saat ini masih ada beberapa tanah yang 

belum dimaksimalkan artinya tanah tersebut masih 

dibiarkan tidak dikelola. Pernah dilakukan upaya tukar 

guling wakaf namun terkendala oleh administrasi dan 

peruntukannya. Dan akhirnya tidak jadi tukar guling 

wakaf. Sehingga sekarang strateginya ketika ada orang 

yang mewakafkan tanah yang sekiranya kurang produktif 

atau letaknya kurang strategis maka dialihkan dalam 

bentuk wakaf uang tunai saja sehingga lebih mudah untuk 

mengelolanya. 

d. Wakaf tunai,  

Wakaf tunai berupa uang kas yang belum 

digunakan untuk pembangunan. Wakaf tunai ini berasal 

dari pembelian tanah per meter dari pewakif. Wakaf tunai 

yang diberikan oleh wakif akan diberikan bukti sertifikat 

wakaf tunai atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kertosari. Lembaga Wakaf ranting Mumahhadiyah 

Kertosari bukan didirikan pemerintah. Tetapi nazir 
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organisasi di bawah naungan ranting Muhammadiyah 

Kertosari jadi pelaporan keuangannya hanya ke 

Muhamadiyah Ponorogo dan kepada jama’ah, untuk 

selanjutnya oleh Muhammadiyah Ponorogo di laporkan 

pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berbeda dengan 

lembaga wakaf yang dibentuk oleh pemerintah yang 

pelaporannya langsung pada Badan Wakaf Indonesia 

(BWI). Meskipun pelaporannya hanya sampai 

Muhammadiyah Ponorogo dan jama'ah, tetapi setiap ada 

orang yang berwakaf sudah ada sertifikat wakafnya.  

2. Visi dan Misi  

a. Visi. 

Menjadi lembaga wakaf yang profesional dan 

dipercaya dalam mengelola wakaf 

b. Misi. 

Mengelola wakaf secara produktif untuk 

kesejahteraan ummat. 

3. Struktur Organisasi Divisi . 

Penasehat: a. Drs. H. Aries Sudarly Yusuf,  

    b. Dr. Drs. H. Subroto, M.Si,  

    c. Drs. H. Muh. Jamhur, SH, M.Hum 
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Penanggung Jawab :Saiful Hadi 

Ketua    : H. Imam Kurdi 

Wakil Ketua  : Muh. Ubaidah, B.BA 

Sekretaris  :Arif Noor Wibisono, ST 

Wakil Sekretaris  :Sugeng Prayitno, S.Sn 

Bendahara 1  :Sutrisno, S.Sos 

Bendahara 2  :Drs. H. Kuswinarno 

Tim Kreatif/Publikasi : Sugeng Prayitno, S.Sn 

(Koordinator) 

Anggota : Ahmad Rifai Zainudin, Zakky Arista KP, 

Rizal Akbar, Fauzy Akbar, Anang ArifiantoGunarto, 

Yudha Muawan, Vindi, Anas, Rivki , Ihwanudin dan 

Agus. 

Tim Penggalian dana Wilayah Kertosari : Saiful Hadi & 

Irawan Jati M ustiko (Koordinator) 

a. Cindewilis Barat: Drs. Choiriyanto 

b. Cindewilis Timur: Pudji Sasongko, S.Pd, Ihwanudin 

c. Rumpuk Barat: Puguh Setiyo Budi 

d. Rumpuk Timur: Sutrisno 

e. Ukel Utara : Arip Pujiantoro, Hardiono 

f. Ukel Selatan: Sukatmiran 

g. Semen Remeng: Kasdi 
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h. Barong: Sugeng Pribadi 

i. Pramuka: Chusna Rukyanto 

j. Kawung Timur: Muh. Askandar 

k. Kawung Barat: Agus Sedyo Widodo, Parno,M.Pd 

l. Batoro Katong: Saiful Hadi 

m. Stadion Timur: Nyamandi 

n. Menur: Muh. Agus Yunus, Mujiono 

Tim Penggalian Dana Wilayah Luar Kertosari : Muhtar 

Yusuf, S.Sos (Koordinator) 

1. Kuswiyatno, S.Sos 

2. Hj. Sri Wahyuni  

3. Hj. Lilik Rahmawati Aries Sudarly 

4. Kasanun, S.Pd 

5. Kateni, S.Pd 

6. Hartono, S.IP  

7. Suprijanto, S.Pd  

8. Fachrudin Yusuf 

9. Drs. Subari Manager Commerce  

4. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden merupakan informasi yang 

dapat dibaca dan dipahami sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan 171 
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kuesioner kepada responden dan kuesioner yang kembali 

sebanyak 171 dan hasil kuesioner tersebut akan diolah dan 

dianalisis menggunakan SPSS for windows versi 17.0 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui deskripsi 

masing-masing responden. Berikut ini data responden 

menurut jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan, yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Jenis Kelamin Responden 

Tabel 8. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
No  Jenis kelamin  Frekuensi  Persentase  

1 LK 107 62.6 

2 PR 64 37.4 

Total 171 100.0 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 

17.0 

Gambar  3 tersebut dapat diketahui bahwa 

responden yang berwakaf adalah berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 107 orang (62,6%), dan yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 64 orang (37,4%), dari 

keseluruhan responden. 

b. Pendidikan Responden 

Tabel 9. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 
No  Tingkat 

pendidikan 

Frekuensi  Persentase  

1 D3 3 1.8 
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2 S1 18 10.5 

3 S2 1 .6 

4 SD 73 42.7 

5 SMA/SMK 40 23.4 

6 SMP/MTS 36 21.1 

Total 171 100.0 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat diketahui 

bahwa responden yang berwakaf paling banyak 

mempunyai tingkat pendidikan di SD sebanyak 73 

orang (42,7%), kemudian yang mempunyai tingkat 

pendidikan SMA/SMK sebanyak 40 orang (23,4%), 

kemudian yang mempunyai tingkat pendidikan 

SMP/MTS sebanyak 36 orang (21,1%), yang 

mempunyai tingkat pendidikan S1 sebanyak 18 orang 

(10,5%), yang mempunyai tingkat pendidikan D3 

sebanyak  3 orang (1,8%), dan yang mempunyai 

tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang (0,6%), dari 

keseluruhan responden.  

c. Pekerjaan Responden 

Tabel 10. Deskripsi Responden Berdasarkan 

Pekerjaan  
No  Jenis Pekerjaan Frekuensi Persentase 

1 Ibu Rmh Tangga 13 7.6 

2 Pensiunan PNS 2 1.2 

3 Petani 53 31.0 

4 PNS 9 5.3 
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5 Swasta 46 26.9 

6 Wiraswasta 48 28.1 

Total 171 100.0 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 

17.0 

Tabel 7 menunjukkan bahwa responden yang 

berwakaf sebagian besar berkerja sebagai petani 

sebanyak 53 orang (31,0%), wiraswasta sebanyak 48 

orang (28,1%), pegawai swasta sebanyak 46 orang 

(26,9%), Ibu rumah tangga sebanyak 13 orang (7,6 %), 

PNS sebanyak 9 orang (5,3 %), dan pensiunan PNS 

sebanyak 2 orang (1,2%) dari keseluruhan responden. 

B. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

a. Variabel Startegi Penggalangan Wakaf Tunai (X1) 

Berdasarkan penelitian terhadap 171 responden 

dengan 10 item/instrumen pertanyaan dapat dinyatakan 

valid jika rhitung > rtabel. Hasil uji validitas dari variabel 

strategi penggalangan wakaf tunai dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel Strategi 

Penggalangan Wakaf Tunai 
No No. 

Item 

Soal 

Item Soal Cronbach'

s Alpha If 

Item 

Deleted 

Keterangan  

32.  ST Nama lembaga mudah diingat .900 valid 

33.  ST1 Menggunakan spanduk dan 

brosur 

.895 valid 

34.  ST2 Menggunakan internet 

(membangun website) 

.897 valid 

35.  ST3 Menerima angsuran untuk 

wakaf uang 

.888 valid 

36.  ST4 Menggunakan media social 

seperti WA,FB, Instagram 

.890 valid 

37.  ST5 Mengajukan proposal kepada 

calon wakif 

.891 valid 

38.  ST6 Merintis jejaringan dengan 

berbagai lembaga baik dalam 

negeri maupun luar negeri 

.893 valid 

39.  ST7 Menguikuti Penyelenggaraan 

event seperti buka bersama, 

mengadakan pengajian dll. 

.895 valid 

40.  ST8 Tetap menjaga tali 

silaturahim antara wakif dan 

pengelola wakaf 

.891 valid 

41.  ST9 Menciptakan kesadaran dan 

kebutuhan calon wakif 

dengan melakukan sosialisasi, 

promosi dan edukasi 

.893 valid 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Dalam perhitungan seperti tampak pada tabel, 

diketahui bahwa angka korelasi yang diperoleh harus 

dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. 

Diketahui untuk nilai n=717 dengan taraf signifikan 

5% uji dua pihak adalah 0,159. Dari uji validitas 

dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment 



100 

 

 

 

dapat diketahui bahwa semua pertanyaan valid karena 

koefisiennya lebih besar dari 0,159. 

b. Variabel Religiusitas (X2) 

Berdasarkan penelitian terhadap 171 responden 

dengan 12 item/instrumen pertanyaan dapat dinyatakan 

valid jika rhitung > rtabel Hasil uji validitas dari variabel 

religiusitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 12. Hasil Uji Validitas Variabel 

Religiusitas 
No No. 

Item 

Soal 

Item Soal Cronbach'

s Alpha If 

Item 

Deleted 

Keterangan  

1.  R1 Menyakini bahwa Allah Swt 

yang melindungi dan 

memelihara makhluk. 

.829 valid 

2.  R2 Menyakini tidak ada yang 

berkuasa di dunia dan akhirat 

kecuali Allah Swt. 

.827 valid 

3.  R3 Melaksanakan sholat 5 waktu 

sesuai ketentuan agama 

.786 valid 

4.  R4 Melaksanakan sholat wajib 

dengan berjamaah 

.807 valid 

5.  R5 Mengerjakan puasa ramadhan 

secara penuh 

.761 valid 

6.  R6 Membaca alquran setiah hari .770 valid 

7.  R7 Menjadikan semua bentuk 

amal perbuatan karena Allah 

Swt. 

.786 valid 

8.  R8 Menjalani kehidupan dengan 

penuh keberanian dan percaya 

diri karena tidak ada satupun 

yang ditakuti selain allah 

Swt. 

.819 valid 

9.  R9 Mengeluarkan sumbangan 

materi sesuai dengan ajaran 

.780 valid 
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No No. 

Item 

Soal 

Item Soal Cronbach'

s Alpha If 

Item 

Deleted 

Keterangan  

agama 

10.  R10 Menjadikan alquran sebagai 

pedoman hidup 

.786 valid 

11.  R11 Mengedepandan kejujuran 

dalam bekerja 

.767 valid 

12.  R12 Setelah berusaha, kemudian 

menyerahkan segala 

urusannya kepada Allah Swt. 

.830 valid 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Dalam perhitungan seperti tampak pada tabel, 

diketahui bahwa angka korelasi yang diperoleh harus 

dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. 

Diketahui untuk nilai n=171 dengan taraf signifikan 5% 

uji dua pihak adalah 0,159. Dari uji validitas dengan 

menggunakan teknik Korelasi Product Moment dapat 

diketahui bahwa semua pertanyaan valid karena 

koefisiennya lebih besar dari 0,159. 

c. Variabel Minat (Y) 

Berdasarkan penelitian terhadap 171 responden 

dengan 9 item/instrumen pertanyaan, maka dapat 

diketahui bahwa ternyata 9 item/instrumen pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid, karena rhitung > rtabel. Hasil uji 

validitas dari variabel minat dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 13. Hasil Uji Validitas Variabel minat 
No No. 

Item 

Soal 

Item Soal Cronbach'

s Alpha If 

Item 

Deleted 

Keterangan  

1.  M1 Saya berminat berwakaf pada 

pengelolaan wakaf ranting 

muhammadiyah kertosari 

.819 valid 

2.  M2 Saya merasa senang berwakaf  

pada pengelolaan wakaf 

ranting muhammadiyah 

kertosari 

.810 valid 

3.  M3 Saya merasa aman 

mewakafkan sebagian harta 

pada pengelolaan wakaf 

ranting muhammadiyah 

kertosari 

.811 valid 

4.  M4 Saya percaya pada 

pengelolaan wakaf ranting 

muhammadiyah kertosari  

.798 valid 

5.  M5 Saya berwakaf pada lembega 

pengelolaan wakaf ranting 

muhammadiyah kertosari 

karena rekomendasi dari 

teman atau saudara. 

.907 valid 

6.  M6 pengelolaan wakaf ranting 

muhammadiyah kertosari 

Memberikan kemudahan 

bertransaksi bagi calon wakif 

.800 valid 

7.  M7 Pelayanan yang diberikan 

sangat baik pada saat sebelum 

dan sesudah transaksi 

penyerahan wakaf 

.803 valid 

8.  M8 Informasi yang diberikan 

tentang wakaf  sangat detail 

.802 valid 

9.  M9 Lokasi lembaga dekat dengan 

rumah 

.816 valid 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Dalam perhitungan seperti tampak pada tabel, 

diketahui bahwa angka korelasi yang diperoleh harus 
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dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. 

Diketahui untuk nilai n=171 dengan taraf signifikan 5% uji 

dua pihak adalah 0,159. Dari uji validitas dengan 

menggunakan teknik Korelasi Product Moment dapat 

diketahui bahwa semua pertanyaan valid karena 

koefisiennya lebih besar dari 0,159. 

2. Uji Reliabilitas 

a. Variabel Strategi Penggalangan Wakaf Tunai (X1) 

   Hasil uji reliabilitas variabel ekuitas nilai dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach untuk 10 

item/instrumen pertanyaan dengan jumlah responden 

171 orang dapat dinyatakan reliabel, jika rhitung > rtabel. 

Hasil uji reliabilitas dari variabel  ekuitas nilai dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas Strategi 

Penggalangan Wakaf Tunai. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.903 10 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 

17.0 

Dari hasil analisis data diperoleh nilai alpha 

sebesar 0,848 dan nilai r tabel dengan signifikansi 0,05 
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uji dua pihak dengan jumlah data (n) = 171, diperoleh 

nilai sebesar 0,153. Karena nilai rhitung > rtabel yaitu 

0,848> >0,113, maka dapat disimpulkan bahwa 10 butir 

instrumen pertanyaan tersebut reliabel.  

b. Variabel Religiusitas (X2) 

Hasil uji reliabilitas variabel ekuitas relasional 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach untuk 12 

item/instrumen pertanyaan dengan jumlah responden 

171 orang dapat dinyatakan reliabel, jika rhitung > rtabel. 

Hasil uji reliabilitas dari variabel  ekuitas relasional 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Religiusitas 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.811 12 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 

17.0 

Dari hasil analisis data diperoleh nilai alpha 

sebesar 0,811 dan nilai r tabel dengan signifikansi 0,05 

uji dua pihak dengan jumlah data (n) = 171, diperoleh 

nilai sebesar 0,153. Karena nilai r alpha > r tabel yaitu 

0,811>> 0,153, maka dapat disimpulkan bahwa 12 butir 

instrumen pertanyaan tersebut reliabel.  
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c. Variabel Minat (Y) 

Hasil uji reliabilitas variabel minat dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach untuk 9 

item/instrumen pertanyaan dengan jumlah responden 

171 orang dapat dinyatakan reliabel, jika rhitung > rtabel. 

Hasil uji reliabilitas dari variabel  kepuasan pelanggan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 16. Hasil Uji Reliabilitas Minat 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.837 9 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 

17.0 

Dari hasil analisis data diperoleh nilai alpha 

sebesar 0,837 dan nilai r tabel dengan signifikansi 0,05 

uji dua pihak dengan jumlah data (n) = 171, diperoleh 

nilai sebesar 0,153. Karena nilai rhitung > rtabel yaitu 

0,837 > 0,153, maka dapat disimpulkan bahwa 9 butir 

instrumen pertanyaan tersebut reliabel.  

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji normalitas  
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahu data 

yang terdistribusi nomal. Data yang baik digunakan untuk 

penelitian adalah data yang terdistribusi normal. Uji 

normalitas pada data penelitian menggunakan uji statistik 

P-P Plot. Data hasil pengujian menunjukkan bahwa pola 

sebagai berikut. 

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas data 

 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Gambar di atas menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal karena garis histogram tidak condong kekanan atau 

kekiri. 

2. Uji Multikolonieritas. 

Model yang baik seharusnya tidak ada korelasi 

antara variabel bebas. Sehing gaperlu diadakan uji 
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multikolonieritas yaitu dengan membandingkan angka 

pada nilai tolerance dan VIF. Hasil pengujian didapatkan 

data sebagai berikut. 

Tabel 17. Uji Multikolonieritas 

Variabel Tolerance VIF kesimpulan 

Strategi 

Penggalangan 

 Wakaf Tunai  

0.998 1.002 Tidak Terdapat  masalah 

kolinieritas  

Religiusitas  0.998 1.002 Tidak Terdapat  masalah 

kolinieritas  

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Berdasarkan tabel  di atas dapat disimpulkan 

bahwa variabel strategi penggalangan wakaf tunai dan 

religiusitas mempunyai nilai tolerance yang lebih besar 

dari 0.10  yaitu 1,002. sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel terjadi multikolonieritas.  Nilai VIF variabel 

strategi penggalangan wakaf tunai dan religusitas kurang 

dari 10.00 yaitu 0.998 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kedua variabel terjadi multikolonieritas. 

3. Uji heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas digunakan untuk 

menunjukkan bahwa data bersifat homokedastik. Data 

yang tidak ada masalah heterokedastisitas adalah yang 
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layak untuk penelitian. Hal ini dilakukan dengan melihat 

pola pada scatterplot. Hasil uji didapatkan pola sebagai 

berikut. 

  Gambar 4. Hasil  uji heterokedastisitas  

 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Data di atas menunjukkan tidak adanya pola khusus 

yang terbentuk dari hasil pengujian. Sehingga data 

penelitian dinyatakan bebas dari masalah 

heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk membuktikan 

bahwa faktor uji harus bebas autokorelasi atau tidak ada 

masalah autokorelasi. Hal ini dilihat dari nilai kritis pada 

Durbin Watson yaitu sebesar 1.282.  tabel summary 

menunjukkan hasil sebagai  berikut. 



109 

 

 

 

Tabel 18. Tabel Model sumarry 

Model R Square Durbin-Watson Kesimpulan 

1 .261 1.282  Terjadi masalah autokorelasi 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Data di atas menunjukkan bahwa nilai DW pada 

hasil perhitungan SPSS pada range  1.65 ˂ DW<  > 2.35, 

yang berarti bahwa variabel strategi penggalangan wakaf 

tunai dan religiusitas terjadi masalah autokorelasi. 

D. Uji Hipotesis. 

1. Uji Regresi linier sederhana  

a. Pengaruh  Strategi penggalangan wakaf tunai 

terhadap minat. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh strategi pengalangan wakaf tunai 

terhadap minat. Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS for windows versi 17.0 

dan didapatkan persamaan regresi : Y = 37.644 + 0,082 

X.  

Tabel 19. Hasil Uji Regresi Linier Strategi Penggalangang 

Wakaf Tunai Terhadap Minat Berwakaf 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 36.107 1.957  18.448 .000 

Penggalangan dana .082 .049 .128 1.673 .096 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Dari hasil analisis diatas didapatkan persamaan regresi: 

Y =36,107 + 0,082 X1   

Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

α = 36,107, artinya apabila variabel strategi 

penggalangan wakaf tunai sama dengan nol maka 

minat berwakaf sebesr  37,644 satuan. 

b1 = 0,082, jika strategi penggalangan wakaf tunai 

mendapat respon yang baik dari responden maka minat 

berwakaf akan mendapat respon sebesar 0,039 satuan. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS for 

windows versi 17.0 diketahui bahwa untuk variabel 

strategi penggalangan wakaf tunai  uji t diperoleh t 

hitung =  1.673 dengan signifikansi 0,000 dan t tabel 

dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua pihak dan 

jumlah data dalam penelitian ini (n) = 171, maka 

diperoleh t tabel sebesar 1,960 . Ho ditolak jika t 

hitung  > t tabel, nilai t hitung ˂ t tabel yaitu 1,673 ˂ 

1,960. Maka, Ho diterima yang artinya secara parsial 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara strategi 

penggalang wakaf tunai terhadap minat berwakaf. 
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Tabel 20. Hasil uji F Penggalangan Wakaf Tunai 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 55.030 1 55.030 2.800 .096a 

Residual 3320.970 169 19.651   

Total 3376.000 170    

a. Predictors: (Constant), Penggalangan dana 

b. Dependent Variabel: Minat 

Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 2,800 

dengan tingkat signifikansi 0,000 dan F tabel dicari 

pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data dalam 

penelitian ini (n) = 171, maka diperoleh F tabel sebesar 

3,85. Ho ditolak jika F hitung   >  F tabel. F hitung 

(2,800)  ˂  F habel (3,85) sehingga Ho diterima yang 

artinya tidak ada pengaruh yang signifian antara 

strategi penggaangan wakaf tunai dengan minat 

berwakaf. 

d. Pengaruh religiusitas masyarakat terhadap minat 

berwakaf 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh religiusitas terhadap minat. Hasil 

pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 

for windows versi 17.0 dan didapatkan persamaan 

regresi : Y =21,272 + 0,310 X1. 
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Tabel 21. Hasil Uji Regresi Linier Religiusitas 

Terhadap Minat Berwakaf . 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.272 6.445  3.301 .001 

Religiusitas .310 .111 .211 2.806 .006 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

 

Dari hasil analisis diatas didapatkan persamaan regresi 

: Y =21,272 + 0,310 X1   

Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

α = 21,272, artinya apabila variabel religiusitas sama 

dengan nol maka minat berwakaf sebesr  21,272 

satuan. 

b1 = 0,039, jika tingkat religiusitas masyarakatnya 

bagus maka minat berwakaf akan mendapat respon 

sebesar 0,039 satuan. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS for 

windows versi 17.0 diketahui bahwa untuk variabel 

religiusitas uji t diperoleh t hitung =  2,806 dengan 

signifikansi 0,000 dan t tabel dicari pada signifikansi 

0,05 dengan uji dua pihak dan jumlah data dalam 

penelitian ini (n) = 171, maka diperoleh t tabel sebesar 

1,960. Ho ditolak jika t hitung ( 2,806) >  t tabel 
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(1,960)  yang artinya secara parsial t ada pengaruh 

yang signifikan antara religiusitas terhadap minat 

berwakaf. 

Tabel 22. Hasil Uji F Religiusitas Terhadap Minat 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 150.323 1 150.323 7.876 .006a 

Residual 3225.677 169 19.087   

Total 3376.000 170    

a. Predictors: (Constant), Religiusitas 

b. Dependent Variabel: Minat 

 

Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 7,876 

dengan tingkat signifikansi 0,000 dan F tabel dicari 

pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data dalam 

pnelitian ini (n) = 171, maka diperoleh F tabel sebesar 

3,85. Ho ditolak jika F hitung   >  F tabel. F hitung 

(7,876)  >  F habel (3,85) sehingga Ho ditolak yang 

artinya t ada pengaruh yang signifian antara 

religiusitas dengan minat berwakaf. 

2. Uji regresi linier berganda 

     Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh strategi pengalangan wakaf tunai dan religiusitas 
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terhadap minat. Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS for windows versi 17.0. 

Tabel 23. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18.255 6.660  2.741 .007 

Penggalangan dana .081 .048 .125 1.670 .097 

Religiusitas .308 .110 .209 2.799 .006 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS versi 17.0 

Dari hasil analisis diatas didapatkan persamaan regresi 

: Y = 18,255 + 0,081 X1 + 0,308 X2  

Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

α = 18,255, artinya apabila variabel strategi 

penggalangan wakaf tunai dan religiusitas masyarakat 

sama dengan nol maka minat berwakaf sebesr 18,255 

satuan. 

b1 = 0,081, jika apabila pengurus kurang 

memperhatikan strategi pengalangan wakaf tunai, 

maka minat masyarakat untuk berwakaf hanya 

mendapat respon sebesar 0,081.  



115 

 

 

 

b2 = 0,308, jika variabel independen lain nilainya tetap 

dan religiusitas masyarakat baik maka minat 

masyarakat untuk berwakaf mendapat respon sebesar 

0,308 satuan. 

Tabel 24. Hasil Uji F Strategi Penggalangan Wakaf 

Dan Religiusitas Terhadap Minat 
ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 203.003 2 101.501 5.374 .005a 

Residual 3172.997 168 18.887   

Total 3376.000 170 

   

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Penggalangan dana 

b. Dependent Variabel: Minat 

 

Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 5,374 

dengan tingkat signifikansi 0,000 dan F tabel dicari 

pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data dalam 

penelitian ini (n) = 171, maka diperoleh F tabel sebesar 

3,00. Ho ditolak jika F hitung   >  F tabel. F hitung 

(5,374)  >  F tabel (3,00) sehingga Ho ditolak yang 

artinya  ada pengaruh yang signifian antara strategi 

penggalangan wakaf tunai dan religiusitas dengan 

minat berwakaf. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Terhadap 

Minat Masyarakat untuk Berwakaf 

Strategi penggalangan wakaf tunai suatu lembaga 

dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk berwakaf. 

Agar suatu lembaga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan 

wakaf dan menyukseskan nazir dalam menjalankan visi dan 

misi lembaga. Pola atau metode menghimpun dana/daya dari 

sumber masyarakat dapat dilakukan dengan bentuk promosi 

atau sosialisasi berbagai media yaitu:  nomor telepon penting, 

Elektronik Nama Lembaga, Publikasi, Referral dan 

endirsment, Internet, Direct mail, Bata base, Faksimile, Stiker 

meil (E-mail), Memberikan tips seperti gunakan affiliate 

marketing, Sms, Direct agent dan networking. 

Strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh TWI 

(Tabung Wakaf Indonesia) antara lain:  Membangun citra 

positif dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang 

baik. Membuat laporan periodik 3 bulan sekali dalam bentuk 

majalah dengan begitu para donatur dapat mengetahui 
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penggunaan dana yang mereka donasikan, webite yang 

digunakan untuk memberikan informasi yang akurat tentang   

wakaf  dan laporan dana yang masuk dan keluar, silaturrahmi, 

media republika, Audit diilakukan untuk meningkatkan 

kepercayaan bagi nonatur dan calon donatur, Wakif gathering 

dan program launcing, Retail adalah program TWI yang 

mendatangi kantor-kantor untuk menawarkan sebuah acara 

yang dikemas dalam pengajian atau pelatihan, Pembukaan 

counter di mall, Program radio trijaya FM, Penyebaran brosur 

dan Penjaringan dana Corporate Social Responsibility (CSR).  

 Kegiatan penghimpunan dana menurut Ahmad Juwaini 

dibagi menjadi dua jenis yaitu
89

: pertama, metode fundraising 

langsung (direct fundraising) yaitu metode yang menggunakan 

teknik atau cara yang melibatkan partisipasi secara langsung. 

Contoh  direct mail, direct advertising, telefundraising dan 

presentasi langsung. Kedua, metode fundraising langsung 

(direct fundraising) yaitu metode menggunakan teknik atau 

cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. 

Metode ini dilakukan dengan mengarah kepada pembentukan 

                                                 
89

Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundraising 

(Jakarta : Piramida, 2005), 5. 
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citra lembaga yang kuat. Contoh menyelenggarakan even, 

melalui perantara, menjalin relasi dan lainnya. 

 Sebuah  lembaga belum tentu sukses dalam melakukan 

strategi penggalangan wakaf untuk menarik minat masyarakat. 

Pada lembaga wakaf ranting Muhammadiyah kertosari, 

masyarakat yang berwakaf tidak dipengaruhi oleh strategi 

penggalangan wakaf yang telah dilakukan. Ini dibuktikan 

dengan analisis yang telah dilakukan berdasarkan hasil 

perhitungan SPSS for windows versi 17.0 diketahui bahwa 

untuk variabel strategi penggalangan wakaf tunai  uji t 

diperoleh t hitung =  1.673 dengan signifikansi 0,000 dan t 

tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua pihak dan 

jumlah data dalam penelitian ini (n) = 171, maka diperoleh t 

tabel sebesar 1,960 . Ho ditolak jika t hitung > t tabel, nilai t 

hitung > t tabel yaitu 1,673 ˂ 1,960. Maka, Ho diterima  yang 

artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

strategi penggalang wakaf tunai terhadap minat berwakaf. 

 Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 2,800 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 dan F tabel dicari pada signifikansi 

0,05 dengan jumlah data dalam penelitian ini (n) = 171, maka 

diperoleh F tabel sebesar 3,85. Ho ditolak jika F hitung > F 
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tabel. F hitung (2,800)  <  F habel (3,85) sehingga Ho diterima 

yang artinya tidak ada pengaruh yang siknifikan antara strategi 

penggaangan wakaf tunai dengan minat berwakaf. 

 Dari penjabaran di atas bahwa strategi penggalangan 

wakaf tunai yang dilakukan suatu lembaga belum tentu mampu 

untuk mempengaruhi minat seseorang, namun demikian 

strategi tetaplah digunakan untuk mengenalkan  program yang 

dilakukan dan produk wakaf kepada masyarakat demi 

menyukseskan visi dan misi suatu lembaga. Strategi 

penggalangan wakaf tunai tidak mempengaruhi masyarakat 

dalam berwakaf di lembaga pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari, Kemungkinan minat masyarakat 

berwakaf di pengaruhi karena faktor lain seperti komitmen 

seseorang dalam berorganisasi, sudah menjadi anggota tetap 

dan sudah mengenal lembaga. 

B. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat 

Untuk Berwakaf.  

 Religiusitas merupakan suatu sikap atau kesadaran yang 

muncul didasarkan atas keyakinan atau kepercayaan seseorang 

terhadap suatu agama. Keberagamaan  atau religiusitas 

seseorang  diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupannya. 
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Aktivitas beragama bukan hanya dilakukan dengan  perilaku 

ritual  (beribadah), tetapi juga melakukan aktivitas lain yang di 

dorong oleh kekuatan supranatural.
90

 Menurut Nurcholis 

madjid, agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual 

seperti sholat dan membaca doa. Agama lebih dari itu, yaitu 

keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan 

demi memperoleh ridho dari Allah Swt. Agama meliputi 

keseluruhan tingkah laku manusia yang membentuk keutuhan 

manusia berbudi luhur atas dasar percaya kepada Allah Swt. 

dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.
91

  

 Religius menurut Islam adalah menjalankan ajaran 

agama secara menyeluruh. Allah Swt. berfirman dalam al-

Qur’an surat al-Baqarah ayat 208: 

                    

                   

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. 

                                                 
90

Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi, 41. 
91

Nurcholis Madjid, Masyarakat Religious ( Jakarta: Paramadina, 

1997), 124. 
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 Dalam tataran nilai, budaya religius merupakan 

semangat berkorban, semangat persaudaraan, semangat saling 

menolong, dan tradisi mulia lainnya. Sedangkan dalam 

perilaku, budaya religious meliputi sholat berjamaah, gemar 

bershadaqah, dan perilaku yang mulia lainnya.
92

 

 Menurut glock dan stark (1966) ada lima macam 

dimensi keberagamaan (religiusitas) adalah sebagai berikut:
93

 

Dimensi keyakinan, yang berisi pengharapan-pengharapan 

dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan 

teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin 

tersebut. Dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup 

perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang 

untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. 

Dimensi praktik agama ini terdiri atas dua hal penting, yaitu, 

ritual yang mengacu pada semangat ritus, tindakan keagamaan 

formal dan praktik-praktik suci yang semua mengharapkan 

para pemeluk melaksanakan. Ketaatan mengacu pada kemauan 

para pemeluk untuk melaksanakan segala aturan yang 

                                                 
92

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi, 50. 
93

Ibid. 
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diperintahkan oleh agamanya dan meninggalkan segala sesuatu 

yang dilarang oleh ajaran agamanya.  

 Dimensi pengalaman, berisikan dan memperhatikan 

fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-

pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa 

seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan 

mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai 

kenyataan terakhir.  Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman 

keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-

sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu 

kelompok keagamaan yang melihat komunikasi, walaupun 

kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, 

kenyataan terakhir, dengan otoritas transedental.  

 Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu 

kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling 

tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-

dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. 

Dimensi  pengamalan atau konsekuensi, dimensi ini mengacu 

pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, 

pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. 
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 Masyarakat yang memiliki keagamaan yang tinggi 

secara otomatis akan melakukan perintah sesuai dengan 

petunjuk al-Quran dan al-Hadis seperti halnya untuk membantu 

dan saling tolong menolong antar manusia melalui 

bershadakah, infak dan wakaf. Dari penelitian yang dilakukan 

terhadap masyarakat yang berwakaf pada lembaga ranting 

Muhammadiyah Ponorogo dapat diketahui persamaan regresi : 

Y =21,272 + 0,310 X1. Analisis tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut :α = 21,272, artinya apabila variabel religiusitas 

sama dengan nol maka minat berwakaf sebesr  21,272 satuan. 

b1 = 0,039, jika tingkat religiusitas masyarakatnya bagus maka 

minat berwakaf akan mendapat respon sebesar 0,039 satuan. 

 Berdasarkan hasil perhitungan SPSS for windows versi 

17.0 diketahui bahwa untuk variabel religiusitas uji t diperoleh 

t hitung =  2,806 dengan signifikansi 0,000 dan t tabel dicari 

pada signifikansi 0,05 dengan uji dua pihak dan jumlah data 

dalam penelitian ini (n) = 171, maka diperoleh t tabel sebesar 

1,960 . Ho ditolak jika t hitung ( 2,806) > t tabel (1,960) yang 

artinya secara parsial t ada pengaruh yang signifikan antara 

religiusitas terhadap minat berwakaf. 
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 Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 7,876 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 dan F tabel dicari pada signifikansi 

0,05 dengan jumlah data dalam pnelitian ini (n) = 171, maka 

diperoleh F tabel sebesar 3,85. Ho ditolak jika F hitung > F 

tabel. F hitung (7,876)  >  F habel (3,85) sehingga Ho ditolak 

yang artinya t ada pengaruh yang siknifikan antara religiusitas 

dengan minat berwakaf. 

 Dari analisi di atas dapat diketahui bahwa religiusitas 

masyarakat berpengaruh dalam minat berwakaf tunai. Dengan 

berwakaf akan menentramkan jiwa dan dapat bermanfaat bagi 

orang lain. Religiusitas berhubungan dengan minat dari dalam 

diri seseorang karena didasari dari perasaan yang abtrak yang 

hanya dapat dirasakan oleh setiap individu yang melakukan 

suatu tindakan.  

C. Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan 

Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk 

Berwakaf. 

 Wakaf tunai di Indonesia masih tergolong baru dan 

masih langka bagi sebagian lembaga untuk melaksanakannya 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat 

dilihat dari peraturan yang meladasinya. Majelis Ulama 
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Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya pada pertengahan 

bulan Mei tahun 2002. Sedangkan undang-undang disahkan 

pada tanggal 27 Oktober tahun 2004. Sebelumnya wakaf yang 

dilakukan hanya sebatas wakaf tanah dan bangunan. 

Masyarakat yang belum mengetahui bahwa uang dapat 

diwakafkan, hanya berwakaf dengan tanah atau bangunan. 

Banyaknya masyarakat yang berwakaf tanah tidak jarang tanah 

tersebut menganggur dan tidak dapat diolah karena faktor 

kekurangan dana ataupun tanah yang kurang strategis.  

 Strategi penggalangan wakaf tunai merupakan hal 

penting untuk mengembangkan wakaf dan lembaga. Strategi 

pengalangan wakaf tunai dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh TWI 

(Tabung Wakaf Indonesia) antara lain :
94

 Membangun citra 

positif, Website, Silaturrahmi, Media Republika, Audit, Wakif 

gathering dan program launching, Retail, Pembukaan Konter 

di mall, Program radio Trijaya FM, Penyebaran brosur dan 

penjaringan dana Corporate Social Pesponsibility (CSR). 

Dalam pelaksanaanya, metode yang dilakukan ada dua jenis 

                                                 
94

Sudirman Hasan, Wakaf Uang Persepektif Fikih, Hukum Positif 

dan Manajemen 76-78. 
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yaitu metode langsung (direct fundraising) dan tidak langsung 

(indirect fundraising). Kegiatan tersebut untuk mempengaruhi 

seseorang sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan 

motivasi untuk melakukan wakaf tunai. Untuk mengenalkan 

dan menimbulkan kesadaran masyarakat agar mewakafkan 

sebagian hartanya yaitu uang, sebuah lembaga membutuhkan 

metode antara lain: melakukan sosialisasi dan  promosi. 

Sosialisasi wakaf uang kepada calon wakif dapat dilakukan 

melalui dalam acara keagamaan seperti kutbah jumat dan 

pengajian umum.
95

 Dapat juga dilakukan melalui media massa 

dan media cetak. 

 Sosialisasi ini dapat menarik perhatian masyarakat 

bahwa berwakaf tidak hanya dilakukan berupa tanah dan juga 

bangunan namun boleh dengan uang. Masyarakat juga akan 

mengetahui bahwa lembaga tersebut menerima wakaf tunai 

berupa uang. Dengan berwakaf tunai yang jumlahnya tidak 

dibatasi maka, masyarakat yang ekonominya menengah dapat 

berwakaf dan juga dapat dilakukan secara berkelompok. Wakaf 

tunai lebih produktif dan langsung dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan. Wakaf tunai juga dapat dipergunakan 

                                                 
95

 Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf , 188. 
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untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa 

tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif.
96

  

 Promosi dilakukan untuk mengenalkan lembaga kepada 

masyarakat tentang program-program yang dilaksanakan dan 

produk wakaf yang ditawarkan. Sehingga masyarakat bersedia  

berwakaf pada lembaga tersebut. Promosi juga diperlukan 

untuk menumbuhkan rasa loyal untuk pewakif atau donatur 

agar senantiasa memilih lembaga tersebut.  

 Selain strategi penggalangan wakaf tunai yang 

dilakukan sebuah lembaga untuk mempengaruhi minat 

masyarakat, minat untuk berwakaf juga di pengaruhi oleh 

religiusitas masyarakat sebagai seorang muslim. Karena 

dengan  berwakaf ia akan mendapat pahala yang terus menerus 

sampai akhir hayatnya dan telah menjalankan syariat agama. 

Hal tersebut diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra., bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda: 

ِمْن َثََلثٍَة ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة        ِإَذاَماَت ْاإٍلْنَساُن اِنْ َقَطَع َعَمُلُه ِإَّلا
َفُع ِبِه َو َوَلٍد َصاِلٍح َيْد ُعو لَه ُُ َوِعْلٍم يُ ن ْ  
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“apabila manusia meninggal dunia terpustuslah (pahala) amal 

perbuatannya kecuali tiga pekara yaitu shadaqoh jariyah, ilmu 

yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya"
97

 

 Tingkat keberagamaan seseorang dapat 

menimbulkan minat dalam dirinya untuk berwakaf dijalan 

Allah Swt. ini karena kepahaman seseorang tentang agama. 

Kepahaman muncul dari saat seseorang belajar tentang 

larangan dan anjuran yang dilakukan menurut al-Quran dan al-

Hadist. Berwakaf adalah salah satu anjuran yang dilakukan 

oleh orang muslim untuk membantu orang-orang yang 

membutuhkan atau kemaslahatan bersama. 

 Minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk 

melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian 

tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu 

minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal  dan juga 

adanya faktor internal.
98

 Faktor eksternal adalah dorongan 

seseorang untuk berwakaf yang dipengaruhi oleh faktor luar 

seperti lingkungan, strategi marketing dari suatu lembaga. 

Faktor internal adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang 
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berhubungan dengan rasa sakit, rasa takut, rasa ingin tahu  dan 

sebagainya. Faktor internal disini dapat dipengaruhi oleh 

tingkat keberagamaan seseorang atau religiusitas. Menurut 

Emha Ainun Najib Religiusitas adalah inti kualitas hidup 

manusia, dan harus dimaknakan sebagai rasa  rindu, rasa ingin 

bersatu, rasa ingin berada bersama dengan sesuatu yang 

abstrak.
99

 

 Penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat yang 

berwakaf pada lembaga ranting Muhammadiyah Ponorogo 

dapat diketahui persamaan regresi: Y = 18,255 + 0,081 X1 + 

0,308 X2. Analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : α 

= 18,255, artinya apabila variabel strategi penggalangan wakaf 

tunai dan religiusitas masyarakat sama dengan nol maka minat 

berwakaf sebesr 18,255 satuan. b1 = 0,081, jika apabila 

pengurus kurang memperhatikan strategi pengalangan wakaf 

tunai, maka minat masyarakat untuk berwakaf hanya mendapat 

respon sebesar 0,081. b2 = 0,308, jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan religiusitas masyarakat baik maka minat 

masyarakat untuk berwakaf mendapat respon sebesar 0,308 

satuan. Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 5,374 dengan 
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tingkat signifikansi 0,000 dan F tabel dicari pada signifikansi 

0,05 dengan jumlah data dalam penelitian ini (n) = 171, maka 

diperoleh F tabel sebesar 3,00. Ho ditolak jika F hitung > F 

tabel. F hitung (5,374)  >  F tabel (3,00) sehingga Ho ditolak 

yang artinya  ada pengaruh yang siknifikan antara strategi 

penggalangan wakaf tunai dan religiusitas dengan minat 

berwakaf. 

 Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa minat 

berwakaf tunai seseorang dipengaruhi oleh strategi 

penggalangan wakaf suatu lembaga dan religiusitas masyarakat 

itu sendiri. Ini juga dibuktikan dengan penelitian yang 

dilakukan yang berjudul pengaruh strategi penggalangan wakaf 

tunai dan religiusitas masyarakat terhadap minat berwakaf pada 

pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari 

Kabupaten Ponorogo tahun 2018.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh strategi penggalangan wakaf tunai dan 

religiusitas masyarakat terhadap minat untuk berwakaf di 

pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari 

Kabupaten Ponorogo tahun 2018 menyimpulkan bahwa:   

1. Berdasarkan uji F untuk pengaruh strategi 

penggalangan wakaf tunai terhadap minat masyarakat 

untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari diperoleh  harga         = 

2,80 ˂        = 3,85 sehingga Ho diterima dan Ha 

ditolak yang berarti tidak ada pengaruh yang positif/ 

signifikan antara strategi penggalangan wakaf tunai 

terhadap minat untuk berwakaf di pengelolaan wakaf 

ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten 

Ponorogo tahun 2018. 

2. Berdasarkan uji F untuk religiusitas  terhadap minat 

masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf 

ranting Muhammadiyah Kertosari diperoleh  harga 
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3. harga         = 7,876 >        = 3,85 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh yang 

positif/ signifikan antara religiusitas masyarakat 

terhadap minat untuk berwakaf di pengelolaan wakaf 

ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo 

tahun 2018. 

4. Berdasarkan uji F untuk strategi penggalangan wakaf 

tunai dan religiusitas masyarakat terhadap minat untuk 

berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari diperoleh  harga         = 

4,027 >        = 3,00 sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti ada pengaruh yang positif/ 

signifikan antara strategi penggalangan wakaf tunai dan 

religiusitas  masyarakat terhadap minat  untuk berwakaf 

pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah 

Kertosari Kabupaten Ponorogo tahun 2018. 

 

B. Saran. 

Lembaga pengelolaan wakaf ranting 

Muhammadiyah Kertosari untuk lebih meningkatkan 

lagi pengelolaan wakaf tunai agar sesuai dengan 

undang undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
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Pengelolaan  wakaf tunai yang selama ini dilaksanakan 

hanya untuk pembebasan tanah atau pembangunan 

masjid/gedung. 
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