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           Infak adalah ketentuan mengeluarkan sebagian harta 

untuk kemaslahatan umum, yang berarti suatu kewajiban 

yang dikeluarkan atas “keputusan manusia”. Berbeda 

dengan zakat, yang merupakan kewajiban, yang jenis, 

jumlah dan waktu pelaksanaanya ditentukan oleh Allah 

SWT, infak lebih luas dan umum. Kegiatan infak dapat 

dilakukan dimanapun individu berada.  Misalkan ketika 

berada di sekolah seorang individu bisa ikut berpartisipasi 

melalui kegiatan infak di hari Jum’at. Dalam kegiatan ini 

terdapat beberapa karakter yaitu karakter peduli, karakter 

religius, karakter jujur, karakter tanggung jawab dan lain 

sebagainya. Akan tetapi tidak banyak sekolah yang sudah 

menerapkan kegiatan Jum’at Infak. Untuk itu perlu adanya 

dukungan dari pihak sekolah dan orangtua siswa dalam 

mengembangkan karakter baik di sekolah melalui kegiatan 

infak. Siswa adalah proses seseorang dalam menerima dan 

menyimpulkan informasi yang di dapat dari orang lain 

melalui indera penglihatan, pendengaran, pembauan, 

pengecapan dan perabaan sehingga dapat mengembangkan 

potensi berfikir yang dimiliki. Persepsi siswa terhadap 

kegiatan Infak berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa 

lain. Perbedaan inilah yang mendasari peneliti untuk 



 

 

melakukan penelitian. Berdasarkan pengamatan pada 

magang 2, peneliti menemukan beberapa siswa yang tidak 

berinfak. 

          Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian dengan tujuan: mengetahui kegiatan 

infak yang dilakukan oleh MI Ma’arif Mayak dan 

mengetahui persepsi siswa terhadap kegiatan Jum’at infak 

sebagai penanaman karakter peduli di MI Ma’arif Mayak. 

          Penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Dalam 

pengumpulan data, penulis menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan datanya. Teknik yang dipilih dalam analisis 

data adalah reduksi data, display data dan pengambilan 

kesimpulan. 

         Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan Jum’at infak di MI Ma’arif Mayak 

yaitu guru dan siswa ikut berpartisipasi dalam 

mensukseskan kegiatan rutin setiap hari Jum’at. Petugas 

kegiatan infak di MI Ma’arif Mayak yaitu siswa dan siswi 

kelas VI. Petugas dari kelas VI, karena dianggap sudah 

cakap dan mampu mengkoordinir untuk kelas dibawahnya. 

Pelaksanaan infak dimulai di pagi hari dengan siswa kelas 

VI memasuki satu per satu ruang kelas dan mengumpulkan 

uang infak. Persepsi siswa terhadap kegiatan Jum’at infak 

sebagai penanaman karakter peduli berbeda-beda. 

Perbedaan tersebut terjadi karena ada faktor internal dan 

eksternal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

             Tujuan Pendidikan menurut Undang- Undang 

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional ( UU Sisdiknas) merumuskan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus 

digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di 

Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Tujuan 
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pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan 

oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan 

jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki warga Negara 

Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional 

adalah sumber yang paling operasional dalam 

mengembangkan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa.1 

             Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, 

tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakteristik 

adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu 

                                                           
1 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter  (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2011), 73-74. 
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(intelektual, sosial, emosional, dan etika). Individu yang 

berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha 

melakukan hal-hal yang baik.2 Seorang individu akan 

bekerja keras demi menanamkan karakter atau 

kepribadian yang baik dalam dirinya. Karena seseorang 

akan dinilai baik dari perilaku terhadap orang lain. Oleh 

karena itu, sangat penting bagi diri sendiri untuk 

mengenali beberapa karakter baik dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.  

         Beberapa karakter baik dalam diri seorang individu 

bisa dikembangkan melalui kegiatan yang bersifat 

keagamaan. Contohnya seperti kegiatan shalat fardhu 

berjamaah,  shalat sunnah berjamaah, peringatan hari 

besar Islam, dan infak. Infak adalah ketentuan 

mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum, 

yang berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas 

                                                           
2 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan  

Krisis Multidimensional (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 10. 
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“keputusan manusia”. Berbeda dengan zaka, yang 

merupakan kewajiban, yang jenis, jumlah dan waktu 

pelaksanaanya ditentukan oleh Allah SWT, infak lebih 

luas dan umum.3 Kegiatan infak dapat dilakukan 

dimanapun individu berada.  Misalkan ketika berada di 

sekolah seorang individu bisa ikut berpartisipasi melalui 

kegiatan infak di hari Jum’at. Dalam kegiatan ini terdapat 

beberapa karakter yaitu karakter peduli, karakter religius, 

karakter jujur, karakter tanggung jawab dan lain 

sebagainya. Akan tetapi tidak banyak sekolah yang sudah 

menerapkan kegiatan Jum’at Infak. Untuk itu perlu 

adanya dukungan dari pihak sekolah dan orang tua siswa 

dalam mengembangkan karakter baik di sekolah melalui 

kegiatan infak.  

         Salah satu karakter baik dalam kegiatan infak 

adalah karakter peduli. Peduli artinya memperlakukan 

                                                           
3 Multifiah, ZIS untuk Kesejahteraan (Malang: UB Press, 2011), 

46. 
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orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran 

terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau 

mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan 

orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, 

mampu bekerja sama, mau terlibat dalam kegiatan 

masyarakat, menyayangi sesama manusia dan makhluk 

lain, setia, cinta damai dalam menghadapi persoalan.4 

Orang yang memiliki karakter peduli akan senantiasa 

memberikan apa yang dia punya untuk kepentingan 

umum. Dia tidak melihat seberapa besar yang dia 

keluarkan untuk orang lain, namun hanya berharap ridho 

dari Allah. Dalam keadaan sulit, orang berkarakter peduli 

akan selalu dibantu oleh orang-orang di sekelilingnya. 

Namun tidak mudah menanamkan karakter peduli pada 

diri seseorang karena butuh latihan sejak kecil.  

                                                           
4 Muchlas Samani, Hariyanto, Pendidikan Karakter (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 51. 
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          Salah satu faktor penghambat dalam kegiatan infak 

adalah kurangnya kesadaran dalam diri siswa. Kesadaran 

berinfak pada diri siswa dapat terbentuk ketika mereka 

mendapat dukungan dari orang tua dan lingkungan 

sekitar. Salah satu lingkungan yang berpengaruh dalam 

penanaman karakter adalah lingkungan keluarga. Dimana 

siswa dididik untuk disiplin, tanggung jawab, peduli 

terhadap diri sendiri ataupun saudaranya, mandiri, dan 

lain sebagainya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga 

sangat efektif bagi siswa untuk berlatih infak sejak dini 

selain di lingkungan sekolah.  

         Menurut Jalaludin Rakhmat,  persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Oleh karena itu, 

dengan persepsi akan memberikan makna pada informasi 
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indrawi sehingga memperoleh pengetahuan baru.5 Dari 

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah proses seorang individu menyimpulkan informasi 

dari suatu stimulus melalui indera penglihatan, 

pendengaran, pembauan, pengecapan dan perabaan. 

Siswa merupakan subjek yang menerima apa yang 

disampaikan oleh guru. Sosok siswa umumnya 

merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan 

orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang ke arah 

kedewasaan. Menurut Noeng Muhadjir dalam Arif 

Rohman mengemukakan pada hakikatnya aktivitas 

pendidikan selalu berlangsung dengan melibatkan pihak-

pihak sebagai aktor penting yang ada di dalam aktivitas 

pendidikan, aktor penting tersebut adalah subjek yang 

memberi disebut pendidik, sedangkan subjek yang 

menerima disebut peserta didik. Istilah peserta didik pada 

                                                           
5 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 51. 
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pendidikan formal di sekolah jenjang dasar dan 

menengah dikenal dengan nama anak didik atau siswa.6  

Persepsi siswa adalah proses seseorang dalam menerima 

dan menyimpulkan informasi yang di dapat dari orang 

lain melalui indera penglihatan, pendengaran, pembauan, 

pengecapan dan perabaan sehingga dapat 

mengembangkan potensi berfikir yang dimiliki. 

Persepsi siswa terhadap kegiatan Infak berbeda-

beda antara satu siswa dengan siswa lain. Perbedaan 

inilah yang membuat peneliti melakukan penelitian di MI 

Ma’arif Mayak Ponorogo. Berdasarkan pengamatan pada 

magang 2, peneliti menemukan beberapa siswa yang 

tidak berinfak. Salah satu alasannya adalah uang saku 

yang dibawa cukup untuk membeli makanan ringan. Ada 

juga siswa yang setiap hari Jum’at menginfakkan 

uangnya karena diperintah dari orang tua. Berbagai 

                                                           
6 Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan 

(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 105  
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persepsipun bermunculan dari siswa satu dengan siswa 

lainnya.  

           Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang 

melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh 

mengenai persepsi siswa terhadap kegiatan Infak dan 

membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang 

peneliti beri judul “Persepsi Siswa Terhadap Kegiatan 

Jumat Infak sebagai Penanaman Karakter Peduli di MI 

Ma’arif Mayak Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

          Perbedaan persepsi siswa MI Ma’arif Mayak 

terkait kegiatan Jumat infak 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan infak yang 

dilakukan oleh  MI Ma’arif Mayak? 
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2. Apa faktor yang memotivasi siswa untuk aktif 

dalam kegiatan Jum’at infak sebagai penanaman 

karakter peduli di MI Ma’arif Mayak? 

3. Bagaimanakah persepsi siswa terhadap kegiatan 

Jumat infak sebagai penanaman karakter peduli di 

MI Ma’arif Mayak? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kegiatan infak yang dilakukan 

oleh MI Ma’arif Mayak. 

2. Untuk mengetahui faktor yang memotivasi siswa 

untuk aktif dalam kegiatan Jum’at infak sebagai 

penanaman karakter peduli di MI Ma’arif Mayak 

3. Untuk mengetahui persepsi siswa terhadap 

kegiatan Jumat infak sebagai penanaman karakter 

peduli di MI Ma’arif Mayak. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

          Secara teoritis penelitian ini bermanfaat 

untuk wawasan keilmuan yaitu meningkatkan 

persepsi siswa terhadap kegiatan infak sebagai 

penanaman karakter peduli di MI Ma’arif Mayak. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

          Sebagai alat untuk meningkatkan rasa 

peduli siswa-siswi MI Ma’arif Mayak melalui 

kegiatan Infak. 

b. Bagi Guru 

          Sebagai bahan penilaian sikap peduli 

bagi siswa-siswi MI Ma’arif Mayak melalui 

kegiatan Infak. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

          Sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya tentang rasa peduli siswa-siswi MI 

Ma’arif Mayak melalui kegiatan Infak. 

F. Sistematika Pembahasan 

          Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang 

dalam karya tulis ilmiah ini, maka penulis susun 

sistematika pembahasannya menjadi enam bab, masing-

masing terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan 

merupakan kesatuan yang utuh, yaitu:  

         Bab I, pendahuluan, bab ini berfungsi untuk 

memberikan gambaran umum pola pemikiran bagi 

seluruh peneliti. Yang meliputi latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

         Bab II, telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori tentang persepsi siswa terhadap kegiatan infak 
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sebagai penanaman karakter peduli di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo. 

          Bab III, membahas tentang metode penelitian. 

Yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

         Bab IV, merupakan temuan penelitian. Bab ini 

mendeskripsikan tentang data umum dan data khusus 

tentang pelaksanaan kegiatan Jum’at infak dan persepsi 

siswa terhadap kegiatan infak sebagai penanaman 

karakter peduli di MI Ma’arif Mayak Ponorogo. 

         Bab V, merupakan analisis data yang berisi 

tentang analisis data tentang pelaksanaan kegiatan 

Jum’at infak dan persepsi siswa terhadap kegiatan infak 
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sebagai penanaman karakter peduli di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo. 

          Bab VI, merupakan penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil inti 

skripsi yaitu berisi simpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

          Telaah hasil penelitian terdahulu pada penelitian 

ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada 

pengulangan materi penelitian secara mutlak. Skripsi 

yang sudah ada yang berkaitan dengan persepsi siswa 

terhadap kegiatan infak sebagai penanaman karakter 

dermawan adalah penelitian dari  Anis Damayanti tahun 

2018 dengan judul ” Pembentukan Karakter Religius 

Melalui Kegiatan Infak Kelas V di MIN 6 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. Dalam skripsi ini dibahas 

tentang (a) nilai ibadah terbentuk karena pengkondisian 
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lingkungan sekolah, disini guru senantiasa mendorong 

dan membiasakan anak untuk selalu berinfak sebagai 

wujud ibadah kepada Allah SWT, (b) karakter religius 

peduli sesama ini terbentuk karena kegiatan rutin di 

sekolah, yaitu kegiatan yang dilakukan warga sekolah 

terus menerus dan konsisten di sekolah, (c) ikhlas dapat 

terbentuk karena pembiasaan, dengan pembiasaan ini 

anak akan merasa ringan saat memberikan hartanya 

untuk orang lain.7 

            Penelitian yang dilakukan oleh Desi Setyo Putri 

tahun 2015 dengan judul “Peran Guru dalam 

Menumbuhkan Sikap Kepedulian Sosial Melalui 

Kegiatan Infak di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Dalam skripsi 

ini dibahas tentang (a) peran guru sebagai pendidik 

dalam pelaksanaan Infak di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

                                                           
7 Anis Damayanti yang berjudul Pembentukan Karakter Religius 

Melalui Kegiatan Infak Kelas V di MIN 6 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018). 
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Ponorogo adalah membimbing dan memberikan 

pengetahuan kepada siswa, (b) strategi guru untuk 

menumbuhkan sikap kepedulian sosial di Madrasah 

Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo adalah 

dengan menunjukkan dan memberikan contoh sikap 

kepedulian sosial, (c) bentuk-bentuk sikap kepedulian 

sosial siswa setelah mengikuti kegiatan Infak di 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

adalah tumbuhnya sikap kesadaran untuk peduli dan 

saling berbagi kepada orang tua.8  

          Penelitian yang dilakukan oleh Siti Barokah 

tahun 2016 dengan judul “Penanaman Karakter 

Kedermawanan Melalui Kegiatan Infak dan Sedekah di 

Madrasah Aliyah Plus Nurrohmah Tambaksari 

Kuwarasan Kebumen”. Dalam skripsi ini dibahas 

                                                           
8 Desi Setyo Putri yang berjudul Peran Guru dalam 

Menumbuhkan Sikap Kepedulian Sosial Melalui Kegiatan Infak di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

(Skripsi, IAIN Ponorogo. Ponorogo, 2015) 
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tentang (a) penanaman karakter kedermawanan di MA 

Plus Nurrohmah Tambaksari Kuwarasan Kebumen 

melalui metode keteladanan, nasihat, pembiasaan atau 

pemantauan, dan hukuman, (b) strategi yang digunakan 

melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan 

pengkondisian, (c) bentuk penanaman yaitu peduli 

terhadap diri sendiri, peduli terhadap teman kelas dan 

adik kelas, peduli terhadap guru dan peduli terhadap 

lingkungan sosial.9 

          Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ihya 

Ulumuddin tahun 2017 dengan judul “Pembiasaan 

Sedekah Dalam Pembentukan Nilai-nilai Karakter 

Siswa di SMA N 1 Tuntang Kabupaten Semarang 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dalam skripsi ini dibahas 

tentang (a) kegiatan sedekah yang berada di SMAN 1 

                                                           
9 Siti Barokah yang berjudul Penanaman Karakter 

Kedermawanan Melalui Kegiatan Infak dan Sedekah di Madrasah 

Aliyah Plus Nurrohmah Tambaksari Kuwarasan Kebumen (Skripsi, 

IAIN Purwokerto. Purwokerto, 2016). 
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Tuntang dilakukan pada setiap hari Senin dan setelah 

selesai pembelajaran PAI yang mana dalam 

pelaksanaannya di bimbing oleh guru dan dilaksanakan 

siswa perkelas sebagaimana ketika hari Senin anggota 

OSIS meminta sedekah seikhlasnya kepada siswa dan 

setelah pembelajaran PAI ketua dan bendahara kelas 

meminta sedekah seikhlasnya kepada teman-teman 

mereka, (b) pembiasaan sedekah yang dilakukan di 

SMA N 1 Tuntang menunjukkan adanya pembentukan 

nilai-nilai karakter kepada siswa yaitu sifat keimanan, 

keikhlasan, dan sosial yang tinggi, serta dapat 

menumbuhkan nilai religius, nilai kemandirian dan nilai 

tanggung jawab dan bertujuan untuk memperbaiki  

karakter dan sikap siswa dalam karakter di sekolah 

maupun di masyarakat.10 

                                                           
10 Ahmad Ihya Ulumuddin yang berjudul Pembiasaan Sedekah 

Dalam Pembentukan Nilai-nilai Karakter Siswa di SMA N 1 Tuntang 

Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017 (Skripsi, IAIN 

Salatiga. Salatiga, 2017). 
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          Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah: penelitian 

yang pertama meneliti tentang pembentukan karakter 

religius melalui kegiatan infak, penelitian yang kedua 

meneliti tentang peran guru dalam menumbuhkan sikap 

kepedulian sosial melalui kegiatan infak, penelitian 

yang ketiga meneliti tentang penanaman karakter 

kedermawanan melalui kegiatan infak, penelitian yang 

keempat meneliti tentang pembiasaan sedekah dalam 

penanaman nilai-nilai karakter siswa dan penelitian 

yang akan peneliti lakukan tentang persepsi siswa 

terhadap kegiatan Infak sebagai penanaman karakter 

peduli. 

 

 

 

B. Kajian Teori 
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1. Persepsi Siswa 

a. Pengertian Persepsi Siswa 

          Persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh proses penginderaan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga disebut 

proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti 

begitu saja, melainkan stimulus tersebut 

diteruskan dan proses selanjutnya merupakan 

proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak 

dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses 

penginderaan merupakan proses pendahulu dari 

proses persepsi. Proses penginderaan akan 

berlangsung setiap saat, pada waktu individu 

menerima stimulus melalui alat indera, yaitu 

melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga 

sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat 
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pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, kulit 

pada telapak tangan sebagai alat perabaan, yang 

kesemuannya merupakan alat indera yang 

digunakan untuk menerima stimulus dari luar 

individu.11 

         Menurut Jalaludin Rakhmat,  persepsi 

adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Oleh karena itu, dengan persepsi akan 

memberikan makna pada informasi indrawi 

sehingga memperoleh pengetahuan baru.12 

         Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa persepsi adalah proses seorang individu 

menyimpulkan informasi dari suatu stimulus 

                                                           
11 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 

2004), 88. 
12 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 51. 
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melalui indera penglihatan, pendengaran, 

pembauan, pengecapan dan perabaan. Persepsi 

memberikan informasi untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan yang baru. 

        Siswa merupakan subjek yang menerima 

apa yang disampaikan oleh guru. Sosok siswa 

umumnya merupakan sosok anak yang 

membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa 

tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. 

Menurut Noeng Muhadjir dalam Arif Rohman 

mengemukakan pada hakikatnya aktivitas 

pendidikan selalu berlangsung dengan 

melibatkan pihak-pihak sebagai aktor penting 

yang ada di dalam aktivitas pendidikan, aktor 

penting tersebut adalah subjek yang memberi 

disebut pendidik, sedangkan subjek yang 

menerima disebut peserta didik. Istilah peserta 
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didik pada pendidikan formal di sekolah jenjang 

dasar dan menengah dikenal dengan nama anak 

didik atau siswa.13   

         Jadi, persepsi siswa adalah proses 

seseorang dalam menerima dan menyimpulkan 

informasi yang di dapat dari orang lain melalui 

indera penglihatan, pendengaran, pembauan, 

pengecapan dan perabaan sehingga dapat 

mengembangkan potensi berfikir yang dimiliki. 

Dalam hal ini siswa berperan untuk mencari 

informasi sebagai tambahan dalam pengetahuan 

yang dimiliki. 

 

 

 

2. Hari Jum’at 

                                                           
13Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan 

(Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 105. 
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a. Pengertian Hari Jum’at 

           Jum’at dalam arti bahasa adalah 

berkumpul, yaitu berkumpulnya orang banyak 

dalam satu tempat. Atau bisa diartikan bertemu 

setelah lama berpisah. Untuk lebih jelasnya kita 

lihat berbagai pendapat berikut ini:14 

          Abu Nasr menuturkan dari Salman ra 

bahwa Nabi Saw bersabda: “Apakah kamu 

mengerti kenapa dinamakan hari Jum’at?”. Saya 

menjawab: “Tidak tahu”. Nabi Saw lantas 

bersabda: “Karena di dalam hari tersebut nenek 

moyang kamu yaitu Nabi Adam bertemu dengan 

Siti Hawa”. 

           Kemudian Nabi bersabda: “Barangsiapa 

yang melakukan sesuci pada hari Jum’at 

kemudian berwudhu dengan bagus dan 

                                                           
14 Abdurrahman Mufthi, Menyingkap Keutamaan Hari dan Bulan 

(Jombang: Lintas Media), 166. 
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melakukan shalat Jum’at maka akan dihapuslah 

baginya dosa yang pada Jum’at tersebut sampai 

Jum’at selanjutnya selama dia tidak melakukan 

dosa besar”. Sebagian ulama mengatakan bahwa 

kata “Jum’at” berasal dari kata “Ijtima’”. Yaitu 

berkumpulnya jasadnya Nabi Adam as dan 

ruhnya setelah tidak ada ruhnya selama 40 

tahun.  

          Ada yang mengatakan: “Dinamakan hari 

Jum’at karena berkumpulnya penduduk suatu 

daerah yang mendapatkan keuntungan”. Ada 

lagi yang mengatakan: “Karena di dalam hari 

Jum’at terjadilah qiamat yang mana hari qiamat 

merupakan hari berkumpul. Pendapat tersebut 

berdasarkan firman Allah: 
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           (Ingatlah) hari (yang di waktu itu) Allah 

mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan 

(untuk hisab)”. (Surat At-Thaghabun: 9). 

           Dengan demikian hari Jum’at adalah hari 

istimewa bagi kaum muslimin, karena 

didalamnya banyak hikmah dan keutamaan bagi 

orang yang mau melakukan ibadah kepada 

Allah, baik dalam bentuk sedekah, berdzikir, 

membaca shalawat, melaksanakan aqad nikah, 

maupun shalat malam.15 

2. Keutamaan Hari Jum’at 

          Asy-Syaikh ra berkata: “Diantara 

keutamaan yang diberikan oleh Allah pada hari 

ini (hari Jum’at) adalah dijadikan sebagai waktu 

untuk shalat Jum’at yang menjadi kewajiban 

bagi umat Islam. Kewajiban itu hanya khusus 

bagi kaum muslimin dari kalangan umat 

                                                           
15 Ibid, 166. 
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Muhammad Saw”. Lantas beliau menyebutkan 

ayat Al-Qur’an berikut: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru 

untuk menunaikan sembah yang pada hari 

Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada 

mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. 

Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui”. (Surat Jumu’ah: 9). 

           Qatadah berkata: “Yang dimaksud 

dengan kalimat “bersegeralah” [dalam 

ayat diatas adalah] bersegeralah Kami 

wahai anak cucu Adam untuk berjalan 

menuju dzikir kepada Allah dengan 

sepenuh hati dan dengan realisasi amal”.16            

         Berdasarkan riwayat yang telah 

disampaikan oleh Abu Shalih bin Abu 

Thahir Al-Anbari yang bersumber dari 

Hudzaifah Al-Yamani, dia berkata: 

Rasulullah Saw. Bersabda: “Allah telah 

                                                           
16 Ibid, 168 
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meluputkan perhatian kaum sebelum kita 

terhadap keutamaan hari Jum’at. Orang-

orang Yahudi telah memilih hari Sabtu 

[untuk hari istimewa mereka]. Sedangkam 

orang-orang Nasrani memilih hari 

Minggu. Maka Allah datang kepada kita 

dan memberikan petunjuk agar kita 

memilih hari Jum’at. Dengan demikian 

mereka mengikuti kita pada hari kiamat 

nanti. Karena hari Jum’at yang kita pilih 

lebih dahulu dibandingkan dengan hari 

Sabtu dan hari Minggu yang telah mereka 

pilih. Kita memang umat terakhir sebagai 

penghuni dunia. Namun kita adalah orang-

orang pertama yang akan diadili pada hari 

kiamat nanti sebelum semua makhluk”. 
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         Disebutkan bahwa burung dan 

binatang-binatang lain saling bertemu di 

hari Jum’at dan saling mengucapkan: 

“Semoga salam sejahtera menyertai kalian 

pada hari yang baik ini”. Keistimewaan 

orang yang beribadah pada hari Jum’at 

dengan segala ketawadhu’an dan 

ketaqwaannya juga akan ditampakkan 

pada saat di akhirat kelak dengan berbagai 

keistimewaan seperti yang telah 

diriwayatkan dalam sebuahn hadits 

berikut:17 

        Diriwayatkan oleh Abul Hasan Ali 

bin Abdullah bin Ibrahim Al-Hasyimi 

yang bersumber dari Abu Musa Al-Asy’ari 

bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: 

                                                           
17 Ibid, 171. 
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“Sesungguhnya Allah membangkitkan 

hari-hari [dalam seminggu] seperti kondisi 

biasanya pada hari kiamat nanti. Namun 

Allah akan membangkitkan hari Jum’at 

dengan sangat bersinar teran dan 

bercahaya. Seluruh orang yang ahli ibadah 

pada hari Jum’at akan mengelilinginya. 

Bagaikan pengantin perempuan yang 

hendak diantarkan kepada calon pengantin 

prianya. Hari Jum’at itu akan menerangi 

yang sedang berjalan. Warna mereka 

menjadi putih seperti salju. Aroma tubuh 

mereka sangat menyengat harum bagaikan 

minyak misik. Mereka semua [seakan] 

berendam di dalam pegunungan kapur 

barus. Seluruh pandangan bangsa jin dan 

manusia terfokus pada mereka. Mereka 
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semua tidak ada yang menundukkan 

kepala karena ta’jub [dengan fenomena 

yang disaksikan di depan mata]. Sampai 

akhirnya orang-orang yang ahli ibadah 

pada hari Jum’at tersebut masuk ke dalam 

surga. Tidak ada yang bergabung bersama 

dengan mereka kecuali para mu’adzdzin 

yang mengumandangkan adzan secara 

tulus ikhlas”.18 

 

3. Infak  

a. Pengertian Infak 

          Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu 

”infak” menurut bahasa berarti membelanjakan 

atau menafkahkan. Menurut Istilah Agama 

Islam infak berarti menafkahkan atau 

membelanjakan sebagian harta benda yang 

                                                           
18 Ibid, 171-172 
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dimiliki di jalan yang di ridhoi Allah Swt. 

Contohnya menginfakkan harta untuk 

pembangunan masjid, musalla, madrasah, untuk 

dakwah Islam, dan yang sejenisnya. Dengan 

demikian yang disebut infak apabila kita 

membelanjakan harta untuk kepentingan agama. 

Infak adalah perbuatan mulia yang 

diperintahkan Allah untuk dilaksanakan orang 

Islam.19 

           Infak adalah ketentuan mengeluarkan 

sebagian harta untuk kemaslahatan umum, yang 

berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas 

“keputusan manusia”. Berbeda dengan zakat, 

yang merupakan kewajiban, yang jenis, jumlah 

                                                           
19 M, Yasin, Fiqih: Buku Siswa (Jakarta: Direktorat Pendidikan 

Madrasah, 2014), 22. 
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dan waktu pelaksanaanya ditentukan oleh Allah 

SWT, infak lebih luas dan umum.20 

b. Hukum Infak 

           Adapun hukum infak adalah sebagai 

berikut : Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, 

nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, 

infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak 

bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. 

Dalam memberikan infak, Allah Swt. 

menganjurkan agar yang kita berikan kepada 

orang lain merupakan suatu yang terbaik. Di 

sanalah kunci kebaikan dan kualitas iman 

seseorang.21 

3. Tata Cara Infak 

           Keutamaan dalam memberikan suatu 

barang atau harta berupa infak atau sedekah 

                                                           
20 Multifiah, ZIS untuk Kesejahteraan (Malang: UB Press, 2011), 

46. 
21 M, Yasin, Fiqih: Buku Siswa, 23-24. 



35 

 

sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan berikut 

:22 

1.) Saudara terdekat / Keluarga 

2.) Anak-anak yatim 

3.) Tetangga dekat dan jauh 

4.) Sahabat atau teman 

5.) Ibnu Sabil dan lain-lain 

            Sedangkan amal jariah yang berupa 

tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan : 

1.) Madrasah atau sekolah 

2.) Masjid/ Mushala 

3.) Rumah Sakit 

4.) Jalan 

5.) Kepentingan lain di jalan Allah Swt. 

            Perintah Allah dan Nabi Muhamad 

dalam ajaran Islam untuk bersedekah bersifat 

                                                           
22 Ibid, 30. 
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umum. Siapapun boleh melakukan, tetapi agar 

lebih jelas orang-orang yang diperintahkan 

untuk berinfak dan bersedekah (syarat infak dan 

sedekah) sebagai berikut:23 

1.) Orang yang memiliki harta berlebih 

2.) Ikhlas karena Allah Swt 

3.) Tidak menyebut-nyebut sedekah/ infak yang 

telah diperbuat 

4.) Tidak menyakiti orang yang menerimanya. 

            Hal-hal yang harus ada dalam berinfak 

maupun bersedekah (rukun Infak dan sedekah) 

adalah sebagai berikut : 

1.) Orang yang memberi Infak/sedekah 

2.) Orang yang menerima Infak/sedekah 

3.) Barang yang diinfakkan/disedekahkan milik 

sendiri dan ada manfaatnya 

                                                           
23 Ibid, 30. 
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4.) Ada pernyataan antara pemberi dan penerima 

infak/sedekah (ijab qobul) 

            Di dalam berinfak dan bersedekah juga 

harus memperhatikan hal-hal berikut ini :24 

1.) Diharamkannya mengungkit-ungkit 

pemberian, dan menyakiti hati orang yang 

diberikan shadaqah kepadanya, yang mana 

hal ini dapat menghapuskan pahala shadaqah 

tersebut. 

2.) Diharamkannya riya (ingin dilihat oleh 

orang) dalam beramal shaleh, ini di dapat 

menghapus pahala ibadah. 

3.) Bahwasanya tidak dianggap infak kecuali 

dari harta milik sendiri bukan harta milik 

orang lain, maka tidak akan diterima dan 

tidak mendapat pahala, kecuali dengan izin 

yang pemilikinya. 

                                                           
24 Ibid, 31. 
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4. ) Dengan niat mencari keridaan Allah. 

d. Manfaat Infak 

          Infak bersifat khusus karena harta yang 

dikeluarkan hanya untuk kepentingan 

keagamaan misalnya antara lain untuk 

kepentingan masjid, mushalla, tujuan 

berdakwah. Dengan berinfak kita akan 

mendapatkan manfaat antara lain :25 

1.) Menambah keimanan. 

2.) Sebagai bekal di akhirat. 

3.) Menambah rejeki dan keberkahan. 

4.) Memperkokoh persaudaraan sesama muslim. 

5.) Meningkatkan syiar Islam.  

6.) Terwujudnya sarana ibadah dan tempat 

belajar agama bagi umat Islam. 

 

4. Karakter Peduli 

                                                           
25 Ibid, 38-39. 
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a. Pengertian Karakter 

          Kata karakter diambil dari bahasa Inggris 

character, yang juga berasal dari bahasa Yunani 

character. Awalnya, kata ini digunakan untuk 

menandai hal yang mengesankan dari koin (keoing 

uang). Belakangan secara umum istilah character 

digunakan untuk mengartikan hal yang berbeda 

antara satu hal dan yang lainnya, dan akhirnya juga 

digunakan untuk menyebut kesamaan kualitas pada 

tiap orang yang membedakan dengan kualitas 

lainnya.26 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-

nilai yang unik yang terpatri dalam diri dan 

                                                           
26 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), 162. 
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terejawantahkan dalam perilaku. Nilai-nilai yang 

unik, baik itu kemudian dalam Disain Induk 

Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025 dimaknai 

sebagai tahun nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan 

nyata berkehidupan baik.27 

b. Pengertian Peduli 

          Manusia adalah makhluk sosial yang selalu 

membutuhkan pihak lain. Seorang manusia tidak 

akan mungkin tumbuh secara ideal tanpa bantuan 

dari orang lain. Membantu dan memikirkan 

kepentingan orang lain adalah suatu tindakan terpuji. 

Tindakan seperti itulah yang sering disebut dengan 

peduli atau kepedulian. Kepedulian adalah 

merasakan kekhawatiran tentang orang lain atau 

sesuatu. Misalnya ketika melihat teman dalam 

keadaan susah atau sakit, muncul perasaan yang 

                                                           
27 Muchlas Samani, Hariyanto, Pendidikan Karakter (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 42. 
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sama seperti yang dirasakan  oleh teman lalu 

mendapat dorongan untuk merawatnya. Kepedulian 

itu jantungnya etika, dan etika dalam pengambilan 

keputusan. Dikatakan jantungnya etika karena 

dengan memberikan kepedulian kepada orang lain 

merupakan suatu jalan terbaik dalam beretika 

walaupun mungkin dalam hati kecil masih terhalang 

untuk sepenuhnya memberikan suatu perhatian. 

Peduli terhadap orang lain merupakan suatu bentuk 

partisipasi aktif untuk merasakan yang sesungguhnya 

dirasakan oleh orang lain.28 

          Peduli artinya memperlakukan orang lain 

dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap 

perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau 

mendengar orang lain, mau berbagi, tidak 

merendahkan orang lain, tidak mengambil 

                                                           
28 Muhammad Yaumim, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, 

dan Implementasi (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 77-78. 
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keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, 

mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi 

sesama manusia dan makhluk lain, setia, cinta damai 

dalam mengahadapi persoalan.29 Peserta didik yang 

memiliki kepedulian sosial, menunjukkan sikap 

kekhawatiran yang mendalam terhadap musibah 

yang dialami orang lain,  memelihara kebaikan yang 

diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, dan 

memiliki jiwa pengasih kepada semua orang. Untuk 

membangun karakter peduli sosial diperlukan usaha 

bersama dalam membentuk kepribadian peserta 

didik. Mereka yang memiliki karakter peduli 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) Menunjukkan keprihatinan yang mendalam 

kepada orang yang mengalami penderitaan. 

2) Tidak memberikan sikap dan perilaku kasar dan 

kejam kepada setiap orang. 

                                                           
29 Muchlas Samani, Hariyanto, Pendidikan Karakter, 51. 
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3) Dapat merasakan apa yang orang lain rasakan dan 

memberikan respons positif terhadap perasaan itu. 

4) Menunjukkan pengorbanan kenyamanan diri demi 

untuk kebaikan orang lain. 

5) Memberikan kenyamanan kepada orang yang 

membutuhkannya. 

6) Menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap 

kepentingan umum di atas dari pada kepentingan 

pribadi dan golongan.30 

c. Pengertian Karakter Peduli 

          Karakter peduli yaitu kemampuan untuk 

memperhatikan kebutuhan orang lain.31 Dengan 

demikian yang dimaksud karakter peduli adalah 

nilai-nilai tersimpan dalam diri seorang individu 

yang memperlakukan orang lain dengan baik serta 

                                                           
30 Muhammad Yaumim, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, 

dan Implementasi, 113-114. 
31 Pupuh Fathurrohman, et al., Pengembangan Pendidikan 

Karakter (Bandung: Relika Aditama, 2017), 120. 
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merasakan perasaan senang atau musibah yang 

dtimpa orang lain. 

 

5. Karakteristik Anak Didik Sekolah Dasar 

a. Pengertian Anak Didik 

          Anak didik adalah subjek utama dalam 

pendidikan. Dialah yang belajar setiap saat. Belajar 

anak didik tidak mesti harus selalu berinteraksi 

dengan guru dalam proses interaksi edukatif. Dia 

bisa juga belajar mandiri tanpa harus menerima 

pelajaran dari guru di sekolah. Bagi anak didik, 

belajar seorang diri merupakan kegiatan yang 

dominan. Mereka mungkin menyusun jadwal 

belajar pada malam, pagi atau sore hari. 
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Demikianlah, anak didik selalu belajar dengan 

jadwal belajar yang telah diprogramkan.32 

b. Pengertian Sekolah Dasar 

          Pendidikan dasar menurut Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 

Pasal 1 ayat 1 dan 2 merupakan jenjang pendidikan 

yang dilandasi jenjang menengah; pendidikan dasar 

berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 

serta sekolah menengah pertama (SMP) dan 

madrasah tsanawiyah (SMP), atau bentuk lain yang 

sederajat. Pendidikan dasar tersebut tidak hanya 

pendidikan dasar di sekolah dasar saja, tetapi juga 

pada sekolah menengah pertama. Dengan kata lain, 

yang dimaksud pendidikan dasar dalam Undang-

                                                           
32 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 46. 
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undang tersebut adalah pendidikan wajib 9 tahun, 

yakni sejak sekolah dasar sampai sekolah 

menengah pertama, atau sejak madrasah ibtidaiyah 

sampai madrasah tsanawiyah. Dengan demikian, 

sekolah dasar masuk kategori pada pendidikan 

dasar.33 

c. Karakteristik Anak Didik Sekolah Dasar 

         Masa usia sekolah dasar adalah masa kanak-

kanak akhir yang berlangsung dari usia enam tahun 

hingga kira-kira sebelas atau dua belas tahun. Usia 

ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah 

dasar, dan dimulainya sejarah baru dalam 

kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap-

sikap dan tingkah lakunya. Para guru mengenal 

masa ini sebagai “masa sekolah”, oleh karena pada 

                                                           
33 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah 

Dasar (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 69. 
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usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima 

pendidikan formal. 34 

          Pada masa keserasian bersekolah ini secara 

relatif anak-anak lebih mudah dididik daripada 

masa sebelum dan sesudahnya. Masa ini menurut 

Suryobroto dapat diperinci menjadi dua fase, yaitu: 

(1) Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, kira-

kira umur 6 atau 7 sampai umur 9 tahun atau 10 

tahun dan (2) Masa kelas-kelas tinggi sekolah 

dasar, kira-kira umur 9 atau 10 sampai kira-kira 

umur 12 atau 13 tahun.35 

1). Masa Kelas-Kelas Rendah Sekolah Dasar 

         Beberapa sifat khas anak-anak pada masa 

ini antara lain adalah seperti yang disebutkan 

di bawah ini: 

                                                           
34 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, 89. 
35 Ibid, 90. 
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a) Adanya korelasi positif  yang tinggi antara 

keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani 

dengan prestasi sekolah. 

b) Adanya sikap yang cenderung untuk 

mematuhi peraturan-peraturan permainan 

yang tradisional. 

c) Ada kecenderungan memuji sendiri. 

d) Suka membanding-bandingkan dirinya 

dengan anak lain kalau hal itu dirasanya 

menguntungkan untuk meremehkan anak 

lain. 

e) Kalau tidak dapat menyelesaikan sesuatu 

soal, maka soal itu dianggapnya tidak 

penting. 

f) Pada masa ini (terutama pada umur 6-8) 

anak menghendaki nilai (angka rapor) yang 
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baik, tanpa mengingat apakah prestasinya 

memang pantas diberi nilai baik atau tidak. 

2). Masa Kelas-Kelas Tinggi Sekolah Dasar 

Beberapa sifat khas anak-anak pada 

masa ini adalah sebagai berikut. 

a) Adanya minat terhadap kehidupan praktis 

sehari-hari yang konkret, hal ini 

menimbulkan adanya kecenderungan untuk 

membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang 

praktis. 

b) Amat realistik, ingin tahu, dan ingin 

belajar. 

c) Menjelang akhir masa ini telah ada minat 

terhadap hal-hal dan mata pelajaran 

khusus, yang oleh para ahli ditafsirkan 

sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor. 
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d) Sampai kira-kira umur 11 tahun anak 

membutuhkan guru atau orang-orang 

dewasa lainnya. 

e) Anak-anak pada masa ini gemar 

membentuk kelompok sebaya, biasanya 

anak tidak lagi terikat pada aturan 

permainan yang tradisional, mereka 

membuat peraturan sendiri.36 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

                                                           
36 Ibid, 90-91. 
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           Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah bersifat kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik 

alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil.37 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan 

analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang 

berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena 

yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika 

alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan 

mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang 

dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan 

penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan 

mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari 

fenomena yang dihadapi. 38 

                                                           
37 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung:  

Remaja Rosda Karya, 2014), 3. 
38 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan 

Praktik (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 80. 
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           Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case 

study), penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang dan posisi saat ini, 

serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang 

bersifat apa adanya.39 Subjek penelitian dapat berupa 

individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam 

mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian 

tersebut dalam memberikan gambaran luas, serta 

mendalam mengenai unit sosial tertentu. 40 

 

B. Kehadiran Peneliti 

          Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, namun peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan. Kedudukan 

                                                           
39 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif  (Bandung: 

Pustaka Setia, 2002), 55.  
40 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan 

Praktik, 112. 
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peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan 

perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, 

penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor 

hasil penelitiannya.41 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 

atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh 

karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke 

lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.42  

                                                           
41 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung:  

Remaja Rosda Karya, 2014), 163-168. 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 222-223.  
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C. Lokasi Penelitian 

          Penelitian ini dilakukan di MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo, yang beralamat  Jl. Sekar Harum Gg. 1 No 

02 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. MI Ma’arif Mayak merupakan salah satu 

madrasah yang menerapkan kepada siswa-siswinya 

untuk berinfak di hari Jum’at. Kegiatan ini dimulai 

sejak masa siswa-siswi di kelas bawah sampai nanti 

masa kelas atas. Infak hari Jum’at dilakukan untuk 

menanamkan kebiasaan baik dan peduli terhadap 

sesama serta lingkungan sekitar.  

 

 

D. Sumber Data 

         Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 
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tambahan seperti dokumen dan lain-lain.43 Data yang 

diperoleh adalah kata-kata deskriptif berupa kata-kata 

tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati dan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi kepada guru dan pihak-pihak 

terkait madrasah. 

Untuk mendapatkan data tentang kegiatan infak 

hari Jum’at di MI Ma’arif Mayak Ponorogo digunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sumber datanya adalah guru dan siswa-

siswi di  MI Ma’arif Mayak. Teknik wawancara 

digunakan untuk mengetahui kegiatan Jum’at infak dan 

faktor yang membuat siswa dan siswi aktif dalam 

berinfak sebagai penanaman karakter peduli. Dengan 

wawancara dan dokumentasi akan ditemukan data-data 

dari kata mereka serta profil sejarah sekolah, sedangkan 

                                                           
43 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 157. 
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dengan teknik observasi akan diperoleh data melalui 

kegiatan yang terjadi berkaitan dengan Jum’at infak. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

          Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal 

yang penting dalam penelitian karena metode ini 

merupakan strategi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. Secara umum 

ada empat teknik dalam pengumpulan data, yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi.44  

 

1. Observasi  

          Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin 

yang berarti “melihat” dan “memerlihatkan”. Istilah 

                                                           
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

224-225. 



57 

 

observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan 

secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan 

mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam 

fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian 

dalam penelitian, dapat berlangsung dalam konteks 

laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks 

alamiah.45 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan observasi terus terang atau tersamar. 

Data yang diperoleh pada observasi terus terang 

adalah tentang kegiatan Jum’at infak di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo. Peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan terus terang kepada sumber data, bahwa 

ia sedang melakukan penelitian.  

2. Wawancara 

          Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan kepada responden 

                                                           
45 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan 

Praktik, 143. 
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dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden. Wawancara dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan sumber 

data.46 Pada penelitian ini, teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data 

persepsi siswa terhadap kegiatan Jum’at Infak di MI 

Ma’arif Mayak Ponorogo. Dalam wawancara ini, 

orang-orang yang menjadi informan adalah: 

a. Guru MI Ma’arif Mayak Ponorogo untuk 

memperoleh data tentang pelaksanaan kegiatan 

Jum’at Infak sebagai penanaman karakter 

peduli. 

b. Beberapa siswa-siswi kelas 6 di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo untuk memperoleh data 

                                                           
46 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), 173-174. 
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tentang persepsi siswa terhadap kegiatan Jum’at 

Infak sebagai penanaman karakter peduli. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

pedoman wawancara tidak terstruktur. Peneliti 

memilih teknik tersebut karena belum mengetahui 

secara pasti jawaban ataupun data yang akan 

disampaikan oleh respoden (narasumber) selain itu, 

ada kemungkinan data yang ditanyakan berkembang 

sesuai dengan keadaan pada saat wawancara. Pada 

penelitian ini informan yang diambil oleh peneliti 

adalah guru dan siswa kelas VI kemudian hasil dari 

wawancara dicatat dalam transkip wawancara.   

3. Dokumentasi  

            Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 
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misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film, dan lain-lain.47 Teknik 

dokumentasi dilakukan peneliti untuk menambah 

sumber data yang diperoleh melalui foto dan cerita 

pada waktu kegiatan Jum’at Infak.  

            Instrumen penelitian yang digunakan peneliti 

adalah lembar wawancara dan lembar observasi. 

Lembar wawancara dan lembar observasi digunakan 

peneliti untuk mempermudah dalam proses 

wawancara. Selain itu, peneliti juga bisa 

memperoleh informasi dan menyimpulkan beberapa 

keadaan yang terjadi ketika penelitian.  

                                                           
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

240. 
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F. Teknik Analisis Data 

          Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam 

kenyataannya, analisis data kulitatif berlangsung selama 

proses pengumpulan data daripada setelah selesai 

pengumpulan data.48 Ada tiga macam kegiatan dalam 

analisis data kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

          Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian “ data mentah“ yang terjadi dalam 

catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita 

ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui 

kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara 

                                                           
48 Ibid, 245. 
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kualitatif.49 Dalam penelitian ini data yang diperoleh 

dari informan utama yaitu guru dan siswa siswi kelas 

VI di MI Ma’arif Mayak Ponorogo. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

          Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Penyajian data yang paling sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif.50 Peneliti dapat mengambil kesimpulan 

terhadap kegiatan Jum’at infak sebagai penanaman 

karakter peduli di MI Ma’arif Mayak.  

 

 

3. Penarikan Kesimpulan  

                                                           
49 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 129-130. 
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

249. 
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         Penarikan kesimpulan merupakan hasil 

penelitian yang menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan 

dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan 

berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan 

analisis interactive model, kegiatan pengumpulan 

data, reduksi data, paparan data, dan penarikan 

kesimpulan merupakan proses siklus dan interaktif. 

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang, dan terus menerus. Reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi 

gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.51 

Kesimpulan awal yang peneliti dapatkan dalam 

penelitian ini adalah kegiatan Jum’at infak sebagai 

                                                           
51 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan 

Praktik, 212. 
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penanaman karakter peduli di MI Ma’arif Mayak 

dilakukan rutin setiap hari Jum’at. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

          Pengecekan keabsahan data ini perlu di terapkan 

pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan 

kenyataan dilapangan. Adapun pengecekan keabsahan 

data sebagai berikut:52 

1. Perpanjangan Pengamatan 

         Dengan perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti kembali kelapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

          Meningkakan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan, melalui cara tersebut maka 

                                                           
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

241-242. 
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kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. 

3. Triangulasi 

         Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Triangulasi ada 3 jenis yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

         Triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Sumber yang peneliti 

dapatkan berasal dari siswa-siswi kelas VI. 

2. Triangulasi Teknik 

         Triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara 
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mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Peneliti 

menggunakan teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

         Waktu juga sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda.53 

          Pada  penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi teknik dan sumber. Dimana kehadiran 

peneliti sangat berpengaruh dalam proses 

penelitian. Peneliti menggunakan beberapa sumber 

yang berbeda untuk mendapatkan informasi. 

                                                           
53 Ibid., 241-242. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

           Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tahapan Pra Lapangan 

          Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan 

oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu 

pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika 

penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan 

tersebut adalah sebagai berikut: (1) Menyusun 

Rancangan Penelitian, (2) Memilih Lapangan 

Penelitian, (3) Mengurus Perizinan, (4) Menjajaki Dan 

Menilai Lapangan, (5) Memilih Dan Memanfaatkan 

Informan, (6) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian, 

(7) Persoalan Etika Penelitian.54 

 

 

                                                           
54 Ibid., 127-134. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

           Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi 

atas tiga bagian, yaitu: (1) memahami latar penelitian, 

dan persiapan diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) 

berperan serta sambil mengumpulkan data.55 

3. Tahap Analisis Data 

           Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi 

tidak akan dirinci bagaimana cara analisis data itu 

dilakukan karena ada bab khusus yang 

mempersoalkannya.56 

 

 

 

 

                                                           
55 Ibid., 137. 
56 Ibid., 148. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Mayak57 

          Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo terletak + 1,5 km 

sebelah timur Kota Ponorogo tapatnya di Kelurahan 

Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 

Jawa Timur. Lembaga Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo berdiri 

pada tanggal 1 Januari 1947 dibawah naungan 

Yayasan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU 

Ponorogo, dengan Piagam Lembaga Pendidikan 

Ma’arif NU Cabang Ponorogo yang terbaru No. 

                                                           
57 Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 01/D/10-IV/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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002/SK-4/LPM/I/2007 tanggal 01 Januari 2007 

dengan Nomor Kode Madrasah : 103.1947.4.002 

           MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

didirikan diatas tanah waqaf seluas 3.570,475 m2 

dari almarhum Bapak Qomarudin, Bapak Toyib, 

Bapak H. Sajjidi, Bapak H. Sahid, Bapak Imam 

Supangkat dan Bapak Dasri Mayak Tonatan 

Ponorogo serta masyarakat lingkungan MI Ma’arif 

Mayak. Pada awal perkembangannya kegiatan 

belajar-mengajar dilaksanakan pada sore hari. 

Karena pengaruh situasi negara pada saat itu 

terutama peristiwa PKI Madiun dan agresi Belanda, 

sekolah ditutup. Selanjutnya baru diaktifkan 

kembali pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 

1960 sekolah dimasukkan pada pagi hari, dengan 

nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). Pada tahun 

1965 diganti nama dengan Madrasah Ibtidaiyah NU 
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(MINU). Pada tahun 1971 diganti nama lagi sampai 

sekarang menjadi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Mayak. 

         Menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang 

semakin komplek dan terdorong untuk berperan 

aktif melaksanakan melaksanakan program 

pemerintah terutama dalam rangka meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui 

program wajib belajar 9 tahun maka Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Mayak bekerja keras dalam 

langkahnya dan senantiasa dilakukan sebagai upaya 

peningkatan mutu menuju suatu lembaga 

pendidikan yang profesional. Hal yang selalu 

dilakukan adalah menumbuhkan gairah belajar 

siswa, mempermudah dalam bertanya langsung 

kepada guru tentang pelajaran yang belum 

dimengerti, memberikan motivasi dalam hal 
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kewajiban bagi seorang muslim, mempererat 

hubungan lahir dan batin antara guru dan murid 

dengan bertatap muka secara langsung dalam 

suasana formal maupun non formal. Disamping itu 

ada program tambahan bagi mata pelajaran yang 

dianggap sulit khususnya bagi siswa siswi kelas IV, 

V dan VI. Hal itu dimaksudkan untuk memperdalam 

materi dan penyeragaman pemahaman dan 

penyampaian. Pengontrolan kelas-kelas oleh wali 

kelas, guru piket dan kepala madrasah adalah 

langkah yang cukup efektif dalam menggiatkan 

disiplin tepat waktu dan sebagai langkah preventive 

(pencegahan) dari hal-hal negatif yang sering terjadi 

di suatu lembaga pendidikan. Sementara peran wali 

kelas dalam mengawasi dan membimbing para 

siswa cukup banyak membantu dalam 

meningkatkan prestasi yang maksimal, 
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menumbuhkan minat belajar, dan membangun jiwa 

kompetitif di kalangan para siswa.  

           Sebagai upaya peningkatan minat belajar 

siswa diberikan tambahan materi pada waktu sore 

dan malam hari. Ternyata sambutan masyarakat 

cukup baik, terbukti dengan banyaknya orang tua 

yang menyekolahkan putra-putrinya di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo. Disamping itu sejak 

tahun 1996 telah dibuka Taman Pendidikan Al 

Qur’an dan Madrasah Diniyah hingga sekarang. 

          Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya 

sarana dan prasarana penunjang pendidikan. 

Pembangunan fisik sarana dan prasarana belajar 

mengajar secara bertahap dilaksanakan. Meskipun 

tetap disadari hasil yang dicapai masih jauh dari 

sempurna. 
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2. Letak Geografis58 

            Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif Mayak 

Ponorogo terletak di Jl. Sekar Harum Gg. I nomer 2 

Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Kode pos 63418. 

Secara geografis madrasah ini termasuk dalam 

lingkungan kota Ponorogo.  

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo59 

a. Visi  

Berakhlaqul karimah, berkualitas dalam Imtaq 

(Iman dan taqwa) dan iptek (ilmu pengetahuan 

dan teknologi) dengan berwawasan 

Ahlussunnah wal Jama’ah. 

                                                           
58 Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 02/D/10-IV/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
59 Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 03/D/10-IV/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian 
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b. Misi  

1) Menyelenggarakan pendidikan yang 

senantiasa terkendali dengan iman dan taqwa 

pada Allah SWT dengan berwawasan 

ASWAJA. 

2) Menyelenggarakan pendidikan secara efektif  

sehingga siswa berkembang secara maksimal. 

3) Menyelenggarakan pembelajaran untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir 

aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan 

masalah. 

4) Menyelenggarakan pengembangan diri 

sehingga siswa dapat berkembang sesuai 

dengan minat dan bakatnya. 

5) Menumbuh kembangkan lingkungan  dan 

perilaku religius sehingga siswa dapat 
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mengamalkan dan mengahayati agamanya 

secara nyata. 

6) Menumubuh kembangkan perilaku terpuji 

dan praktik nyata sehigga siswa dapat 

menjadi teladan bagi teman dan 

masyarakatnya.   

7) Pemberdayaan potensi dan peran serta 

masyarakat. 

c. Tujuan 

          Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di 

atas, maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

MI Ma’arif Mayak Tonatan Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo adalah : 

1) Mensukseskan program pendidikan dasar 9 

tahun. 

2) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam  

pelayanan. 
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3) Meningkatkan prestasi siswa dalam IPTEK 

dan IMTAQ serta membina siswa-siswa 

menjadi siswa yang sportif, berakhlaqul 

karimah dan berwawasan ahlussunnah wal 

jama’ah secara berkesinambungan. 

4) Membantu siswa dalam mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal. 

5) Meningkatkan kemampuan berfikir dan 

ketrampilan siswa. 

6) Meningkatkan profesionalitas dan kualifikasi 

karyawan serta tenaga pendidik. 

7) Mewujudkan pola kehidupan Islami yang 

berwawasan Aswaja di lingkungan sekolah. 

8) Menjalin hubungan dengan instansi lain 

dalam rangka mengembangkan potensi siswa 

dan peningkatan kwalitas sekolah. 
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4. Profil Madrasah60 

Nama Madrasah : MI MA’ARIF MAYAK 

N S M : 112350216055/111235020042 

N I S : 11 00 20 

NPSN  : 607 142 98 

Nama Kepala Madrasah  : IMAM MUDZAKIR, SE 

Alamat  : JL. SEKAR HARUM 

   Gg. I NOMOR 2 

Kelurahan : TONATAN 

Kecamatan  : PONOROGO 

Kabupaten  : PONOROGO 

Kode Pos  : 63418 

Telephon / HP : (0352) 484774/08125979170 

Email : mimayak@yahoo.com/ 

   mimaarifmayak@gmail.com 

Status Sekolah  : Swasta 

                                                           
60 Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 04/D/10-IV/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian 

mailto:mimayak@yahoo.com/
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Status Akreditasi  : TERAKREDITASI / B 

SK. Nomor/Tanggal  : Dd. 032914, 28 

   November 2008  

Penerbit SK  : Badan Akreditasi Nasional 

   Sekolah/Madrasah (BAN- 

  S/M) PROP. JAWA TIMUR 

Tahun Berdiri  : 1 Januari 1947 

Organisasi Penyelenggara: LP MA’ARIF NU 

No. Piagam Ma’arif  : B - 02130014 

Kegiatan Belajar Mengajar: PAGI HARI 

Status Tanah  : WAKAF 

Luas Tanah  : 3.570,475 m2 

Ruang Kelas : 12 ruang 

Ruang Guru  : 1 ruang 

Ruang Tata Usaha  : 1 ruang 

Ruang Komputer  : 1 ruang 

Ruang Perpustakaan  : 1 ruang 
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Ruang UKS : Belum Memiliki 

Ruang Kepala Sekolah  : 1 ruang 

Ruang Toilet : 7 ruang 

Tempat Ibadah  :  1 Mushola dan 1 Masjid 

 

5. Sarana dan Prasarana61 

Prasarana MI Ma’arif Mayak meliputi : 

a. Ruang belajar    : 12 ruang  

b. Ruang kepala sekolah  : 1 ruang 

c. Ruang guru    : 1 ruang 

d. Ruang Tata Usaha   : 1 ruang 

e. Ruang Perpustakaan   : 1 ruang 

f. Ruang Lab. Komputer  : 1 ruang 

Sarana MI Ma’arif Mayak meliputi : 

a. Ruangan kelas multi media 

                                                           
61 Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 06/D/10-IV/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian 
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b. Buku pelajaran dilengkapi alat bantu pelajaran 

c. Buku bacaan penunjang / koleksi buku 

perpustakaan 

 

6. Keadaan Guru dan Siswa di MI Ma’rif Mayak62 

a. Keadaan Guru 

            Berdasarkan data yang telah  diperoleh 

peneliti secara keseluruhan, guru MI Ma’arif 

Mayak tahun 2018/2019 berjumlah 34. 

b. Keadaan Siswa 

Berdasarkan data yang telah  diperoleh 

peneliti secara keseluruhan, siswa di MI Ma’arif 

Mayak tahun 2018/2019 berjumlah 561 orang. 

 

 

 

                                                           
62 Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 05/D/10-IV/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Pelaksanaan Kegiatan Jum’at 

Infak yang Dilakukan oleh MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo  

          Penanaman karakter pada peserta didik perlu 

diperhatikan khususnya pada usia sekolah dasar 

karena pada masa ini mereka masih mudah 

mengingat dan meniru perbuatan yang diajarkan 

guru di sekolah. Penanaman karakter pada peserta 

didik harusnya dimulai sejak masih berada di kelas 

bawah yaitu antara kelas satu sampai dengan kelas 

tiga. Peran guru sangatlah penting dalam 

penanaman karakter pada peserta didik. Apapun 

perilaku dan kebiasaaan yang dilakukan oleh guru 

maka peserta didik akan menirukan. Guru 

merupakan panutan bagi peserta didik. Oleh karena 
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itu, guru berpengaruh pada penananaman karakter 

peserta didik.  

         Salah satu penanaman karakter yang 

ditanamkan siswa di MI Ma’arif Mayak adalah 

melalui kegiatan Jum’at Infak. Siswa dan siswi 

dilatih ikhlas dan peduli terhadap orang lain 

maupun lingkungan. Peduli dalam hal pembangunan 

di madrasah dan peduli terhadap sesama yang 

terkena musibah.  

         Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti bahwa setiap Jum’at pagi di MI 

Ma’arif Mayak menyelenggarakan kegiatan infak. 

Kegiatan infak ini diikuti oleh siswa dan siswi mulai 

dari kelas bawah sampai kelas atas. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Jum’at infak di MI 

Ma’arif Mayak, siswa dan siswi ada yang antusias 

berinfak dan ada pula yang tidak. Petugas yang 

mengumpulkan uang infak diambil dari kelas VI 

karena dianggap sudah cakap dalam berinfak. 

Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari ketika 

pembelajaran berlangsung. Ketika uang sudah 

terkumpul petugas dari kelas VI menyerahkan uang 
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tersebut pada guru yang ada di kantor untuk kemudian 

digunakan pembangunan masjid, infrastruktur sekolah 

dan lain sebagainya. Kegiatan ini bertujuan agar siswa 

dan siswi belajar bagaimana cara untuk membantu 

orang lain serta belajar membantu sesama.
63

 

 

          Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru di MI Ma’arif Mayak, kegiatan Jum’at 

infak yang dilakukan sudah berjalan sejak tahun 

2012. Tujuannya adalah untuk pembelajaran kepada 

siswa dan siswi agar menyisihkan sebagian uang 

saku dan belajar membantu sesama. Penanggung 

jawab dari kegiatan infak ini adalah Bapak Imam 

Mudhakir, S.E selaku kepala madrasah di MI 

Ma’arif Mayak Ponorogo. Alur dari pelaksanaan 

kegiatan infak yaitu setiap Jum’at pagi petugas dari 

kelas VI masuk ke ruang kelas  untuk 

mengkoordinir kelas dibawahnya lalu dikumpulkan 

di kantor. Seperti yang diungkapkapkan guru tetap 

yayasan yaitu Bu Dyah Noor Syamsiah S. Ag: 

                                                           
63 Lihat Transkip Observasi nomor: 01/O/15-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Kegiatan infak di MI Ma’arif Mayak dimulai sejak 

tahun 2012. Penangggung jawab kegiatan infak ini 

adalah bapak kepala madrasah dan kelas VI sebagai 

koordinator. Karena kelas VI dianggap cakap dan 

sudah mampu mengkoordinir infak di kelas bawahnya. 

Biasanya setiap Jum’at petugas dari kelas VI masuk ke 

ruang kelas lalu dikumpulkan di kantor.
64

 

 

         Pendapat serupa tentang pelaksanaan kegiatan 

Jum’at Infak di MI Ma’rif Mayak juga berasal dari 

guru tetap yayasan yaitu Bu Ida Latifatuz Zahro’ S. 

Pd.I sebagai berikut: 

Kegiatan infak ini dimulai sejak tahun 2012. 

Penanggungjawab kegiatan infak setiap hari jumat ini 

adalah kepala madrasah, dan kelas enam sebagai 

koordinatornya, karena kls 6 sebagai kelas yang paling 

tua dan dirasa sudah mampu untuk mengemban tugas 

sebagai koordinator kelas dibawahnya. Setiap Jum’at 

pagi siswa dari kelas VI masuk ke ruang kelas lain 

untuk mengkoordinir infak. Setelah terkumpul baru 

dikumpulkan ke kantor.
65

 

 

 

         Selain melakukan wawancara dengan guru, 

peneliti juga menemukan data tentang pelaksanaan 

kegiatan Jum’at Infak dari siswa dan siswi di MI 

                                                           
64 Lihat Transkip Wawancara nomor: 17/W/28-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
65 Lihat Transkip Wawancara nomor: 18/W/28-II/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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Ma’arif Mayak. Beberapa siswa mengatakan 

bahwasanya setiap hari Jum’at ada siswa atau siswi 

dari kelas VI yang masuk kelas satu per satu untuk 

mengumpulkan infak seperti yang dikatakan Syifa 

siswi kelas VI C: 

Dengan memasukkan uang ke  kotak amal yang 

keliling di kelas. Biasanya petugas teman saya sendiri 

dari kelas VI.
66

 

 

         Sama halnya dengan jawaban Kholis siswa 

kelas VI B ketika ditanya mengenai alur 

pelaksanaan kegiatan Jum’at infak: 

Dengan memasukkan uang ke kotak amal yang ada 

setiap hari Jum’at. Seperti biasa teman dari satu kelas 

berkeliling untuk mengumpulkan infak.
67

 

 

         Kegiatan infak di hari Jum’at ini tidak 

terlepas dari peran seorang siswa dan siswi sebagai 

pelajar yang harus mempunyai karakter mulia salah 

                                                           
66 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
67 Lihat Transkip Wawancara nomor: 04/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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satunya yaitu peduli. Wujud sikap peduli ini bisa 

dilatih dengan berpartisipasi dalam kegiatan infak. 

Bersikap peduli terhadap sesama maupun 

lingkungan. Berikut pendapat dari beberapa siswa 

tentang partisipasi mereka terhadap kegiatan infak 

di madrasah yaitu Panji dari kelas VI C: 

Dengan memasukkan uang ke kotak amal keliling di 

kelas. Terkadang teman satu kelas yang berkeliling 

untuk mengumpulkan uang satu kelas.
68

 

Selanjutnya pendapat yang serupa dari Zahra 

siswi kelas VI B:  

Dengan menyisihkan uang saku kemudian dimasukkan 

ke dalam kotak infak yang dikelilingi oleh petugas dari 

kelas VI.
69

 

           Intan sebagai siswi kelas VI B juga 

mengatakan hal yang sama bahwasanya: 

  Kotak amal keliling dengan petugas dari kelas VI.
70

 

                                                           
68 Lihat Transkip Wawancara nomor: 06/W/22-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
69 Lihat Transkip Wawancara nomor: 08/W/22-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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           Tidak berbeda jauh dengan pendapat siswa 

dan siswi yang masih duduk di bangku kelas 

bawah, mereka juga ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan ini dengan berbagai cara menyisihkan 

uang dan memasukkan infak ke dalam kotak 

keliling seperti yang diungkapkan Rozaq siswa 

kelas VI A: 

Dimasukkan ke kotak amal saat petugas dari kelas VI 

masuk kelas.
71

 

Selanjutnya jawaban yang juga sama 

diungkapkan oleh Vina siswi kelas VI A 

berpendapat bahwa cara berpartisipasi dia melalui 

kotak amal: 

Dimasukkan ke kotak amal.
72

 

                                                                                                                     
70 Lihat Transkip Wawancara nomor: 10/W/22-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 

71 Lihat Transkip Wawancara nomor: 12/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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Sama halnya dengan Rozaq dan Vina, siswa 

bernama Faisal juga ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan infak karena dia merasa bahwa dia tidak 

keberatan berinfak seperti yang diungkapkan 

sebagai berikut:  

Dimasukkan ke kotak saat petugas dari kelas VI masuk 

ruang kelas.
73

 

          Menurut berbagai jawaban dari narasumber, 

pelaksanaan kegiatan di MI Ma’arif Mayak 

dilakukan setiap hari Jum’at. Petugas yang diberi 

tanggungjawab untuk mengumpulkan infak adalah 

dari siswa kelas VI kemudian dikumpulkan ke 

ruang guru untuk selanjutnya dialokasikan sesuai 

dengan kepentingan yang terjadi pada waktu itu. 

Penunjukan petugas kegiatan infak dari kelas VI itu 

berdasarkan kemampuannya dalam bercakap. 

                                                                                                                     
72 Lihat Transkip Wawancara nomor: 14/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
73 Lihat Transkip Wawancara nomor: 16/W/22-III/2019 dalan 

Laporan Hasil Penelitian. 
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2. Faktor Yang Memotivasi Siswa Untuk Aktif 

Dalam Kegiatan Jum’at Infak Sebagai 

Penanaman Karakter Peduli di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo 

           Berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa siswa di MI Ma’arif Mayak Ponorogo 

berkaitan dengan kegiatan Jum’at Infak, ada 

perbedaan pendapat dari masing-masing individu. 

Perbedaan tersebut terjadi karena ada dua faktor 

diantaranya faktor dari diri sendiri dan orang lain. 

Faktor dari diri sendiri muncul karena dari kecil 

mereka sudah dibiasakan untuk berinfak. Selain itu 

dorongan dari orang tua sangat berpengaruh dalam 

membiasakan anak dalam berinfak. Tidak hanya itu, 

peneliti juga menemukan beberapa guru di MI 

Ma’arif Mayak turun langsung mendampingi siswa 

untuk melakukan kegiatan infak.  
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a. Faktor Internal 

         Kegiatan Jum’at infak akan berjalan 

dengan lancar jika seorang individu mempunyai 

dorongan dari diri sendiri. Dorongan dari diri 

sendiri akan membuat siswa bersemangat dalam 

berinfak karena sudah merasakan manfaat infak 

itu sendiri. Siswa akan berusaha mengumpulkan 

sisa uang saku untuk berinfak seperti yang 

dilakukan oleh  siswi kelas VI C: 

Saya mengikuti kegiatan Jum’at infak karena atas 

kemauan sendiri. Untuk mengumpulkan uang 

infak, saya menyisakan uang saku setiap hari. 

Saya berinfak mulai dari kelas I sampai dengan 

kelas enam. Karena dengan berinfak bisa 

mendapat pahala dari Allah, ibadah diterima, dan 

dosa akan diampuni. Selain itu, dengan kegiatan 

infak juga mempererat tali silaturahim dengan 

teman. Tidak hanya hari Jum’at saja saya 

berinfak. Namun ketika ada pembangunan 

madrasah saya ikut berinfak karena itu 

merupakan bentuk peduli saya terhadap 

sekolah.74 

 

                                                           
74 Lihat Transkip Wawancara nomor: 01/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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         Peneliti juga menemukan jawaban yang 

hampir sama dengan pernyataan yang 

diungkapkan oleh Syifa yaitu Panji siswa kelas 

VI C. Panji berpendapat bahwa: 

Saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan Jum’at 

infak atas kemauan sendiri. Setiap hari saya 

menyisihkan uang saku untuk berinfak di hari 

Jum’at. Dari kelas I sampai dengan kelas VI saya 

berinfak. Karena dengan berinfak bisa untuk amal 

jariyah seperti pembangunan masjid maupun 

madrasah.  Selain untuk amal jariyah, berinfak juga 

digunakan untuk membantu orang lain. Ketika saya 

membantu orang lain, maka Allah akan 

mempermudah segala urusan kita. Saya melakukan 

infak, bukan di hari Jum’at saja tetapi juga di hari 

lain misalkan ketika ada bencana alam. Alasan 

saya kenapa saya berinfak selain hari Jum’at adalah 

karena hati ingin membantu orang yang 

membutuhan.75 

         Selanjutnya siswi yang bernama 

Marshadia Zahra Wibowo yang akrab dikenal 

dengan Zahra dari kelas VI B juga berpendapat: 

Saya ikut kegiatan infak di hari Jum’at karena atas 

kesadaran dari dalam hati dan kemauan sendiri. 

Selain itu juga didukung orang tua. Biasanya ketika 

berinfak di hari Jum’at, saya menyisihkan uang 

saku sehari-hari dan tambahan yang diberikan oleh 

                                                           
75 Lihat Transkip Wawancara nomor: 05/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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orang tua. Saya berinfak mulai dari TK. Saya 

melakukan kegiatan infak adalah untuk membantu 

orang lain sehingga dapat menambah erat 

persaudaraan sesama muslim serta Allah akan 

menambahkan rezekinya kepada hambaNya yang 

mau berinfak. Saya juga melakukan infak selain 

hari Jum’at dikarenakan dengan berinfak saya  

ingin membantu orang lain dan merasakan yang 

dirasakan orang jika terkena musibah.76 

 

Beberapa pendapat yang telah 

disampaikan oleh siswa dan siswi kelas VI 

diatas berdasarkan pengalaman yang mereka 

lakukan sejak duduk di bangku kelas bawah 

hingga kelas atas. Mereka melakukan kegiatan 

infak berdasarkan kemauan dari dalam hati. 

Siswa dan siswi tersebut sudah mengetahui 

manfaat dari berinfak sehingga mereka berinfak 

tidak ada paksaan dari orang lain. Selain itu 

mereka berinfak untuk membantu orang lain 

sebagai wujud peduli terhadap sesama maupun 

terhadap madrasah. 

                                                           
76 Lihat Transkip Wawancara nomor: 07/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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b. Faktor Eksternal 

          Selain dari faktor internal, kegiatan 

Jum’at infak yang dilakukan siswa siswi MI 

Ma’arif Mayak juga didukung dari faktor 

eksternal. Salah satu faktor eskternal tersebut 

adalah berasal dari guru dan orang tua. Melalui 

wawancara, peneliti menemukan beberapa siswa 

yang melakukan infak karena dari orang tua 

sudah memberikan uang saku sendiri untuk 

berinfak. Ada juga siswa yang menyisihkan 

uang saku dan meminta uang dari orang tua 

untuk berinfak. Akan tetapi terkadang ada siswa 

yang belum tau manfaat infak yang ada di 

sekolahan sehingga butuh adanya penjelasan 

kembali terkait dana dari infak tersebut. Seperti 

yang dijelaskan Kholis siswa kelas VI B sebagai 

berikut: 
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Saya mengikuti kegiatan infak atas dasar karena 

keinginan dari diri sendiri. Akan tetapi uang yang 

saya infakkan tidak berasal dari menyisihkan uang 

saku melainkan setiap hari Jum’at saya dikasih 

Ayah uang untuk berinfak. Dari kelas I sampai 

kelas VI saya selalu diingatkan Ayah untuk 

berinfak di hari Jum’at. Karena dengan berinfak 

sejak kecil membuat saya mendapat pahala, 

menambah rezeki, dan bekal di akhirat nanti. Akan 

tetapi saya kurang mengetahui manfaat infak di 

sekolah itu apakah untuk membantu orang lain 

ataupun keperluan yang lain. Saya juga mengikuti 

infak selain hari Jum’at atau amal untuk 

pembangunan masjid di sekolah. Dengan saya 

mengikuti kegiatan infak selain hari Jum’at saya 

dapat peduli terhadap sekolah.77 

 

           Sama seperti Kholis, Intan yang juga siswi 

kelas VI mendapat dorongan dari Ibu yang 

membuat Intan juga berinfak di hari Jum’at 

seperti yang diungkapkan sebagaimana berikut: 

Saya ikut kegiatan infak di sekolah karena 

dorongan dari Ibu. Ketika hari Jum’at seperti biasa 

saya minta uang Ibu untuk berinfak. Dari kelas I 

sampai dengan kelas VI Ibu selalu memberi uang 

kepada saya untuk berinfak di hari Jum’at. Saya 

melakukan infak sejak kecil selain dorongan dari 

Ibu juga karena dengan infak bisa timbul rasa 

peduli terhadap orang lain, mendapat pahala, serta 

menegakkan ajaran Islam. Saya juga berfikir 

dengan berinfak bisa membantu orang lain karena 

                                                           
77 Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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bisa menjalin tali persaudaran, berbagi, dan juga 

meningkatkan rasa tolerani kepada teman.78 

 

         Selanjutnya peneliti juga melakukan 

wawancara dengan siswa lainnya. Siswa yang 

bernama Rozaq dari kelas VI A berpendapat 

bahwa: 

Ketika hari Jum’at di sekolah mengadakan 

kegiatan Jum’at infak, saya terkadang ikut berinfak 

terkadang juga tidak ikut. Saya berinfak mendapat 

dorongan dari orang tua karena sudah diberi uang 

sendiri untuk berinfak dan juga uang untuk saku 

sendiri. Jadi saya tidak menyisihkan uang untuk 

berinfak melainkan selalu dikasih orang tua. Saya 

mau melakukan infak selain mendapat dorongan 

dari orangtua, juga ingin mendapatkan pahala serta 

membantu orang lain. Dengan membantu orang 

lain dapat menciptakan rasa kekeluargaan. Selain 

di hari Jum’at saya juga berinfak misalkan ketika 

kelas membutuhkan barang dan ketika ada bencana 

alam. Saya ikut karena teman-teman juga 

mengikutinya.79   

 

         Pendapat yang hampir sama diungkapkan 

oleh Vina yang juga satu kelas dengan Rozaq, 

sebagaimana berikut: 

                                                           
78 Lihat Transkip Wawancara nomor: 09/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
79 Lihat Transkip Wawancara nomor: 11/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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Saya mengikuti kegiatan infak di sekolah setiap 

hari Jum’at karena dorongan dari orang tua. Setiap 

pagi sebelum berangkat sekolah pada hari Jum’at 

Ibu memberi uang untuk infak sendiri dan untuk 

saku sendiri. Sejak kecil yaitu mulai dari kelas I 

saya mengikuti infak karena  untuk amal jariyah 

ketika hidup di dunia dan juga agar mendapat 

pahala dari Allah Swt. Berinfak juga dapat 

membantu orang lain. Dengan membantu orang 

lain, maka ketika saya kesusahan maka akan 

dibantu. Selain hari Jum’at saya juga berinfak 

karena ikut teman-teman.80   

 

         Selanjutnya tidak jauh berbeda dengan 

Rozaq dan Vina, Faisal siswa kelas VI ini juga 

mempunyai persepsi yang sama yaitu: 

Ketika sekolah mengadakan kegiatan Jum’at infak, 

saya terkadang ikut berinfak terkadang juga tidak 

ikut. Saya berinfak mendapat dorongan dari orang 

tua karena dari rumah sudah diberi uang sendiri 

untuk berinfak dan juga uang untuk jajan. Jadi saya 

tidak menyisihkan uang untuk berinfak melainkan 

selalu dikasih orang tua. Saya mau melakukan 

infak selain mendapat dorongan dari orangtua, juga 

ingin mendapatkan pahala dan sebagai amal jariyah 

ketika hidup di dunia. Dengan berinfak juga  

membantu orang lain agar tercipta kepentingan 

bersama. Selain di hari Jum’at saya juga berinfak 

misalkan ketika kelas membutuhkan barang dan 

                                                           
80 Lihat Transkip Wawancara nomor: 13/W/22-III/2019 dalam 

Lapora Hasil Penelitian. 
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ketika ada bencana alam. Saya ikut karena teman-

teman juga mengikutinya.81 

 

  

Hasil wawancara peneliti dengan 

beberapa narasumber diatas dapat diketahui 

bahwasanya terdapat beberapa faktor yang 

memotivasi siswa dalam kegiatan Jum’at infak. 

Faktor tersebut dipengaruhi juga oleh faktor 

internal dan eksternal. Siswa yang sudah 

mengetahui manfaat berinfak, akan langsung 

menyisihkan uang saku setiap hari untuk 

berinfak. Berbeda dengan siswa yang kurang 

mengetahui terkait manfaat berinfak, mereka 

selalu diberi uang infak sendiri dan uang jajan 

sendiri. Akan tetapi, sebagian siswa sudah 

mengetahui bahwa dengan berinfak dapat 

                                                           
81 Lihat Transkip Wawancara nomor: 15/W/22-III/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian. 
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membantu orang lain yang berati peduli 

terhadap sesama maupun lingkungan sekitar. 

3. Persepsi Siswa Terhadap Kegiatan Jum’at Infak 

Sebagai Penanaman Karakter Peduli di MI 

Ma’arif Mayak Ponorogo 

Persepsi merupakan cara pandang seseorang 

terhadap sesuatu. Dalam hal ini siswa bertindak 

sebagai pelaku dalam kegiatan infak di hari Jum’at. 

Sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan 

infak, maka seorang siswa berusaha mengumpulkan 

sebagian uang untuk berinfak. Setelah melakukan 

pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, 

maka ditemukan ada beberapa siswa yang berinfak 

dan ada juga yang tidak berinfak. Siswa yang 

berinfak mengetahui beberapa manfaat dari berinfak 

sedangkan siswa yang tidak berinfak belum 

mengetahui betul tentang apa yang di dapat ketika 
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berinfak. Cara pandang siswa terhadap kegiatan 

infak berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah 

siswa mengaku berinfak karena infak merupakan 

salah satu cara untuk menanamkan kepedulian 

sosial seperti yang dikatakan oleh Zahro kelas VI B:  

 

Menurut saya infak yang dilakukan di MI Ma’arif 

Mayak membawa dampak positif bagi saya antara lain 

dapat meningkatkan kepedulian saya terhadap orang 

lain dan menumbuhkan rasa empati seperti ketika ada 

tamu yang kehilangan uang maka teman yang lain 

membantu mencarikan.82 

 

Sedangkan sebagian berinfak karena ingin 

menyalurkan sebagian rejeki yang dimilikinya 

untuk orang lain. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Intan siswi kelas VI B: 

Menurut saya infak yang dilakukan di madrasah ini 

dapat membantu orang lain yang membutuhkan. 

                                                           
82 Lihat Transkip Wawancara nomor: 09/W/22-III/2019 dalam Laporan 

Hasil Penelitian. 
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Karena saya ingin memeberikan sebagian rejeki saya 

kepada orang lain yang membutuhkan.83 

Syifa kelas VI A juga mengatakan: 

Karna dengan infak saya bisa bengeluarkan sebagian 

harta untuk berbagi dengan urang lain yang 

membutuhkan. Misalkan membantu yang terkena 

bencana, teman yang sedang sakit.84 

Ada juga siswa yang beinfak karena ingin 

membantu temannya yang sakit. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Vina:  

Saya berinfak karna ingin membantu teman saya jika 

ada yang sakit. Sehingga dengan berinfak setiap jumat 

uang yang terkumpul bisa digunakan untuk menjenguk 

teman sakit.85 

 

                                                           
83 Lihat Transkip Wawancara nomor: 10/W/22-III/2019 dalam Laporan 

Hasil Penelitian. 
84 Lihat Transkip Wawancara nomor: 08/W/22-III/2019 dalam Laporan 

Hasil Penelitian. 
85 Lihat Transkip Wawancara nomor: 07/W/22-III/2019 dalam Laporan 

Hasil Penelitian. 
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Panji siswa kelas VI B berpresepsi infak 

dapat menambah dan keberkahan rejeki. 

Sebagaimana yang dikatakannya: 

Dengan melakukan infak saya mengetahui manfaat 

infak antara lain yaitu mampu  menambah rejeki 

berlipat-libat dan keberkahan rejeki yang kita miliki. 

 

Peneliti juga menemukan ada siswa yang 

memiliki persepsi infak melatih jiwa kemanusian. 

Sebagaimana yang dikatakan Kholis siswa kelas VI 

B: 

Infak melatih saya untuk peduli terhadap orang lain. 

Sehingga berjiwa kemanusian yaitu ketika ada saudara 

muslim atau tetangga yang meninggal.86 

 

                                                           
86 Lihat Transkip Wawancara nomor: 13/W/22-III/2019 dalam Laporan 

Hasil Penelitian. 
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Ada juga siswa yang memiliki persepsi 

bahwa infak sebagai bekal akhirat. Sebagaimana 

yang dikatakan Ken Rozaq siswsa kelas VI A: 

Dengan berinfak saya ingin menyisihkan sebagian 

uang jajan untuk bekal di akhirat.87 

 

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

narasumber diatas dapat diketahui bahwasanya 

terdapat beberapa persepsi yang memotivasi siswa 

dalam kegiatan Jum’at infak. Seperti ingin 

membantu orang lain, membagikan sebagian harta 

kepada yang membutuhkan , melatih jiwa 

kemanusiaan, mendapat keberkahan dan juga 

sebagai bekal di akhirat.  

 

  

                                                           
87 Lihat Transkip Wawancara nomor: 15/W/22-III/2019 dalam Laporan 

Hasil Penelitian. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

1.  Analisis Pelaksanaan Kegiatan Jum’at Infak 

yang Dilakukan oleh MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo  

            Menurut istilah agama Islam infak berarti 

menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta 

benda yang dimiliki di jalan yang di ridhoi Allah 

Swt. Dengan demikian yang disebut infak apabila 

kita membelanjakan harta untuk kepentingan 

agama. Infak adalah perbuatan mulia yang 

diperintahkan Allah untuk dilaksanakan orang 

Islam.88 Infak juga merupakan ketentuan 

mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan 

                                                           
88 M, Yasin, Fiqih: Buku Siswa (Jakarta: Direktorat Pendidikan 

Madrasah, 2014), 22. 
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umum, yang berarti suatu kewajiban yang 

dikeluarkan atas “keputusan manusia”.89 

Kegiatan infak di MI Ma’arif Mayak 

dilaksanakan pada hari Jum’at. Dilaksanakan di hari 

Jum’at karena menurut Islam hari Jum’at adalah 

hari istimewa bagi kaum muslimin untuk melakukan 

ibadah kepada Allah seperti bersedekah, berdzikir, 

membaca shalawat, dan masih banyak lagi 

keutamaannya.90 Dalam sebuah riwayat yang 

disampaikan oleh Abu Shalih bin Abu Thahir Al-

Anbari yang bersumber dari Hudzaifah Al-Yamani 

Nabi Muhammad Saw bersabda “Allah telah 

meluputkan perhatian kaum sebelum kita terhadap 

keutamaan hari Jum’at. Orang-orang Yahudi telah 

memilih hari Sabtu sebagai hari istimewa mereka. 

                                                           
89 Multifiah, ZIS untuk Kesejahteraan (Malang: UB Press, 2011), 

46. 
90 Abdurrahman Mufthi, Menyingkap Keutamaan Hari dan Bulan 

(Jombang: Lintas Media), 166. 
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Sedangkan orang Nasrani memilih hari Minggu. 

Maka Allah datang kepada kita dan memberikan 

petunjuk agar memilih hari Jum’at”. Keistimewaan 

lain di hari Jum’at adalah hari dimana umat terakhir 

yaitu umat Nabi Muhammad Saw akan diadili 

pertama sebelum semua makhluk.91 Dengan segala 

keistimewaan di hari Jum’at inilah yang membuat 

MI Ma’arif Mayak melaksanakan kegiatan agama 

seperti infak untuk membiasakan kepada siswa dan 

siswi akhlak terpuji yaitu ikhlas, rela menolong, dan 

peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan 

sekitar.  

Kegiatan infak di MI Ma’arif Mayak dimulai 

sejak tahun 2012. Kepala madrasah bertanggung 

jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan Jum’at 

infak. Selain itu para guru dan siswa ikut 

berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan rutin 

                                                           
91 Ibid, 168. 
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setiap hari Jum’at tersebut. Petugas kegiatan infak 

di MI Ma’arif Mayak diambil dari siswa dan siswi 

kelas VI. Diambil dari kelas VI, karena dianggap 

sudah cakap dan mampu mengkoordinir untuk kelas 

dibawahnya. Pelaksanaan infak dimulai di pagi hari 

dengan siswa kelas VI memasuki satu per satu 

ruang kelas dan mengumpulkan uang infak. Setelah 

uang infak terkumpul barulah siswa kelas VI 

menyetorkan ke kantor.  

          Tujuan dari kegiatan infak ini menurut salah 

satu guru di MI Ma’arif Mayak adalah untuk 

pembelajaran kepada siswa siswi agar mempunyai 

rasa ikhlas, memberikan sebagian uang saku untuk 

infak, serta belajar membantu sesama. Selain itu 

untuk membiasakan siswa berinfak sejak dini, 

sehingga dari kecil siswa belajar untuk ikhlas 

berinfaq dengan sadar. 
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          Dengan begitu dari kegiatan infak di 

madrasah, diharapkan siswa dan siswi alumni MI 

Ma’arif Mayak dapat mengamalkan kebiasaan 

berinfak selain hari Jum’at. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya kegiatan infak seperti ketika ada 

bencana alam, pembangunan infrastruktur madrasah 

ataupun ketika ada dari warga madrasah yang 

sedang sakit atau meninggal. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan tata cara berinfak berdasarkan 

keutamaannya yaitu amal jariyah yang berupa 

bangunan untuk kepentingan seperti  madrasah atau 

sekolah, masjid, rumah sakit, jalan, dan kepentingan 

lain di jalan Allah Swt.92 

         Beberapa siswa dan siswi di MI Ma’arif 

Mayak melakukan kegiatan infak sesuai dengan 

apa yang dikatakan oleh guru. Masa usia sekolah 

                                                           
92 M, Yasin, Fiqih: Buku Siswa, 24. 
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dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang 

berlangsung dari usia enam tahun hingga kira-kira 

sebelas atau dua belas tahun. Para guru mengenal 

masa ini sebagai “masa sekolah”, oleh karena pada 

usia inilah anak untuk pertama kalinya menerima 

pendidikan formal. 93 Pada masa keserasian 

bersekolah ini secara relatif anak-anak lebih mudah 

dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya.94 

Dengan demikian siswa dan siswi mudah dididik 

untuk melaksanakan kegiatan infak sejak kecil. 

         Dari uraian diatas peneliti mengetahui 

bahwasanya kegiatan infak berjalan dengan lancar, 

apabila kepala madrasah, guru, dan siswa ikut 

berpartisipasi di dalamnya. Siswa sebagai seorang 

pelajar yang harus patuh dan taat akan perintah 

                                                           
93 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002) 89. 
94 Ibid, 90. 
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guru yaitu salah satunya berinfak. Guru sebagai 

panutan dalam kehidupan siswa di madrasah.  

Peran guru sangat besar dalam menanamkan 

karakter yang ada pada diri siswa.  

         Melalui kegiatan infak ini salah satu karakter 

yang ingin ditanamkan pada siswa adalah karakter 

peduli. Dalam kegiatan ini karakter peduli yang 

muncul berupa kepedulian siswa terhadap keadaan 

lingkungan sekitar serta rasa empati yang tinggi 

melalui kegiatan infak selain hari Jum’at. Seperti 

yang telah diajarkan di madrasah bahwasanya 

ketika ada bencana alam, pembangunan 

infrastruktur madrasah, pembangunan masjid maka 

siswa bertindak untuk memberikan sebagian uang 

yang mereka punya dimasukkan ke kotak amal 

sebagai wujud kepedulian siswa terhadap 

lingkungan sekitar. Kemudian ketika ada warga 
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sekolah atau wali murid yang sedang sakit ataupun 

meninggal pihak madrasah menyediakan kotak 

amal di depan kantor untuk memudahkan siswa 

dalam berinfak. Dengan demikian siswa dilatih 

untuk mempunyai empati terhadap sesama. 

Adapun ciri dari munculnya sikap peduli 

terhadap orang lain adalah tidak memberikan sikap 

dan perilaku kasar dan kejam kepada setiap orang. 

Misalnya ketika ada teman yang sedang diejek 

teman lainnya, maka siswa di MI Ma’arif Mayak 

dengan sigap membantu teman yang tidak bersalah. 

Selain itu juga memberikan kenyamanan kepada 

teman yang sedang kesusahan dengan cara 

melaporkan ke guru ketika ada siswa yang berbuat 

tidak baik seperti bertengkar dan lain sebagainya. 

          Peneliti memfokuskan objek penelitian pada 

siswa kelas VI. Menurut Syaiful Bahri Djamarah 
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dalam bukunya Psikologi Belajar siswa kelas atas 

cenderung berfikir realistik, ingin tahu, dan ingin 

belajar. Selain itu, siswa kelas tinggi mempunyai 

minat terhadap kegiatan yang bersifat konkret dan 

berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari.95Peneliti ingin mengetahui perbedaan 

pandangan dari siswa kelas atas terkait dengan 

kegiatan infak. Sehingga mengambil sebagian 

contoh dari kegiatan rutin madrasah yaitu infak di 

hari Jum’at. 

 

2. Analisis Faktor Yang Memotivasi Siswa Untuk 

Aktif Dalam Kegiatan Jum’at Infak Sebagai 

Penanaman Karakter Peduli di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo 

                                                           
95 Ibid, 91. 
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          Faktor yang memotivasi siswa untuk aktif 

dalam kegiatan Jum’at infak ada dua yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal 

dari dorongan diri sendiri seorang siswa. 

Sedangkan faktor eksternal berasal dari dorongan 

orang tua dan guru. Faktor internal membuat siswa 

bersemangat dalam berinfak karena timbul dari 

hati. Siswa menyisihkan uang saku setiap hari 

untuk berinfak. Kebanyakan dari siswa di MI 

Ma’arif Mayak yang berinfak berdasarkan 

kemauan diri sendiri mengaku bahwa siswa 

tersebut sudah mengetahui banyak manfaat yang 

diperoleh dari berinfak seperti mendapatkan pahala 

dari Allah, mempererat tali silaturahmi, dan 

bertambah rezekinya. M. Yasin mengatakan bahwa 

manfaat dari infak antara lain yaitu menambah 

keimanan, sebagai bekal di akhirat, menambah 
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rezeki dan keberkahan, memperkokoh 

persaudaraan sesama muslim, meningkatkan syiar 

Islam, dan terwujudnya sarana ibadah dan tempat 

belajar agama bagi umat Islam.96 

         Faktor lain yang mendukung kegiatan infak 

ini adalah faktor eksternal dimana seorang siswa 

mendapat dukungan dari orangtua. Dukungan yang 

diberikan orang tua berupa memberikan uang saku 

kepada siswa setiap hari Jum’at sebelum berangkat 

ke madrasah. Selain itu, beberapa siswa belum 

mengetahui banyak manfaat dari infak. Dengan 

demikian perlu adanya penjelasan mengenai infak 

dari guru maupun dari orang tua siswa. 

         Kegiatan infak di hari Jum’at diharapkan 

dapat menanamkan karakter yang ada dalam siswa. 

Salah satu karakter yang dimiliki oleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan infak adalah karakter peduli. 

                                                           
96 M. Yasin, Fiqih: Buku Siswa, 38-39. 
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Peduli artinya memperlakukan orang lain dengan 

sopan, bertindak santun, toleran terhadap 

perbedaaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau 

berbagi, mampu bekerja sama dan menyayangi 

sesama manusia.97 Dengan kegiatan infak yang 

diterapkan di MI Ma’arif Mayak dapat 

memunculkan karakter peduli pada siswa. Siswa 

menunjukkan rasa prihatin kepada teman yang 

menderita ataupun orang sekitar. Keprihatinan ini 

dibuktikan dengan memberikan sebagian uang saku 

untuk orang-orang yang terkena bencana alam 

seperti bencana alam tsunami yang terjadi di Jawa 

Barat. Partisipasi siswa ini tidak terlepas dari 

dorongan guru atau orang tua. Selain menunjukkan 

rasa prihatin kepada orang lain, siswa juga 

menunjukkan sikap dan perilaku peduli terhadap 

kepentingan umum seperti contoh ketika madrasah 

                                                           
97 Muchlas Samani, Hariyanto, Pendidikan Karakter, 51. 
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membangun infrastruktur, pihak madrasah 

memberikan kotak amal di depan kantor. 

Kemudian siswa memasukkan uangnya ke dalam 

kotak amal tersebut sebagai wujud kepedulian 

terhadap lingkungan. 

          Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan 

bahwasanya karakter atau ciri siswa tersebut 

memiliki karakter peduli adalah dengan rasa 

prihatin kepada korban bencana alam serta 

mementingkan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan 

karakteristik peduli yang terdapat pada buku 

Pendidikan Karakter penulis Muchlas Samani dan 

Hariyanto yaitu menunjukkan keprihatinan yang 

mendalam kepada orang yang mengalami 

penderitaan, tidak memberikan sikap dan perilaku 

kasar dan kejam kepada setiap orang, dapat 
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merasakan apa yang orang lain rasakan dan 

memberikan respon positif terhadap perasaan itu, 

menunjukkan pengorbanan kenyamanan diri demi 

untuk kebaikan orang lain, memberikan 

kenyamanan kepada orang yang membutuhkannya, 

dan menunjukkan sikap dan perilaku peduli 

terhadap kepentingan umum diatas dari pada 

kepentingan pribadi dan golongan.98  

           Beberapa kegiatan rutin keagamaan yang 

diterapkan di MI Ma’arif Mayak merupakan wujud 

dari proses penanaman karakter pada siswa. 

Kegiatan rutin keagamaan tersebut adalah shalat 

dhuha berjamaah, menghafal surat pendek sebelum 

pelajaran, dan infak di hari Jum’at. Beberapa 

kegiatan tersebut tentunya untuk menanamkan nilai 

karakter pada siswa sejak dini. Contohnya ketika 

                                                           
98 Muhammad Yaumim, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, 

dan Implementasi, 113-114. 
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shalat dhuha berjamaah nilai karakter yang muncul 

adalah karakter religius dan disiplin. Religius 

adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan 

Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, 

dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau 

ajaran agamanya.99  

           Peneliti menemukan beberapa nilai karakter 

yang muncul pada kegiatan infak yang dilakukan di 

hari Jum’at yaitu karakter religius, jujur, 

bertanggung jawab dan suka menolong. Dengan 

begitu kegiatan infak tidak hanya menanamkan 

karakter peduli.  

          Jujur disini adalah siswa jujur berinfak dari 

uang sendiri yang dikumpulkan ataupun uang dari 

orang tua yang diberikan setiap hari Jum’at.  Sikap 

                                                           
99 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan 

(Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 1. 
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jujur ini tidak hanya waktu kegiatan infak, namun 

ketika ujian madrasah siswa tidak menyontek 

temannya ataupun buku. Selain itu ketika peneliti 

melakukan magang di madrasah ini, peneliti 

melihat siswa yang menemukan uang. Siswa 

tersebut langsung mengasihkan uang tersebut ke 

gurunya untuk diinformasikan kepada teman-

teman. Kebiasaan-kebiasaan sederhana yang ada di 

MI Ma’arif Mayak membuat siswa dan siswinya 

mempunyai bekal akhlak mulia untuk diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

          Religius berarti kegiatan infak ini erat 

kaitannya dengan ajaran agama. Agama Islam 

mengajarkan bahwa ketika seorang muslim 

bersedekah, maka Allah akan menambah nikmat. 

Dengan diterapkannya kegiatan infak di MI Ma’arif 

Mayak maka melatih siswa dan siswinya untuk 
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mengikuti ajaran Islam yaitu berinfak. Infak ini 

nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum. 

Misalnya seperti pembangunan masjid yang ada di 

madrasah. Tidak hanya infak, karakter religius 

dapat ditunjukkan juga melalui kegiatan shalat  

dhuha dan shalat dzuhur berjamaah yang ternyata 

di MI Ma’arif Mayak juga menerapkannya.  

          Bertanggung jawab berarti siswa melakukan 

tugas dan kewajiban sebagai pelajar yang taat akan 

aturan dari madrasah. Aturan yang ada di madrasah 

ada untuk ditaati bukan untuk dilanggar. Siswa 

belajar tanggung jawab dengan berinfak. Tanggung 

jawab disini ditunjukkan dengan siswa taat dan 

secara berkala melakukan kegiatan infak.   

          Sedangkan suka menolong berarti siswa 

dengan sikap dan tindakan yang dilakukan 

senantiasa untuk membantu orang lain. Misalkan 
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membantu teman yang kesusahan karena ada 

anggota keluarga yang terkena musibah. Seperti 

ada anggota keluarga yang meninggal maka siswa 

dan siswi mengasihkan sedikit uang saku untuk 

membantu. Selain itu, peneliti menemukan siswa 

dalam keadaan bingung mencari salah satu barang 

yang ada di tasnya, ternyata barang tersebut jatuh. 

Kemudian ada seorang siswi yang mengetahui 

barang tersebut lalu dikasihkanlah barang yang 

hilang itu. Karakter suka menolong sering muncul 

ketika seorang siswa mempunyai rasa empati yang 

tinggi terhadap temannya. Selanjutnya rasa empati 

itu dikeularkan dalam bentuk tindakan. 

3. Analisis Persepsi Siswa Terhadap Kegiatan 

Jum’at Infak Sebagai Penanaman Karakter 

Peduli di MI Ma’arif Mayak Ponorogo 
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Menurut Jalaludin Rakhmat,  persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.100 

Persepsi adalah proses seorang individu 

menyimpulkan informasi dari suatu stimulus 

melalui indera penglihatan, pendengaran, 

pembauan, pengecapan dan perabaan. Persepsi 

memberikan informasi untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan yang baru.  

Persepsi siswa adalah proses seseorang dalam 

menerima dan menyimpulkan informasi yang di 

dapat dari orang lain melalui indera penglihatan, 

pendengaran, pembauan, pengecapan dan perabaan 

sehingga dapat mengembangkan potensi berfikir 

yang dimiliki. Dalam hal ini siswa berperan untuk 

                                                           
100 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 51. 
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mencari informasi sebagai tambahan dalam 

pengetahuan yang dimiliki.  

Dari data yang peneliti dapatkan di lapangan 

dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan Jum’at 

infak siswa berpersepsi berinfak dapat melatih 

peduli dengan sesama, seperti dengan infak setiap 

hari jumat bisa membantu teman yang sakit, 

menyisihkan sebagian harta untuk orang yang 

membutuhkan dan melatih jiwa kemanusian.  

Selain itu, siswa mengaku dengan berinfak 

bisa mengumpulkan uang untuk membantu 

madrasah dalam pembangunan infrastruktur seperti 

pembangunan masjid, kamar mandi, ruang kelas dan 

lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan tata cara 

infak berupa amal jariyah yaitu dimulai dari 

madrasah,  masjid, rumah sakit, jalan, dan 

kepentingan lain di jalan Allah SWT.  
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Peneliti juga menemukan data ketika 

wawancara dengan siswa. Siswa mempunyai cara 

pandang mengenai kegiatan infak berupa siswa 

berfikir bahwa dengan berinfak dapat menambah 

rezeki, menambah keimanan, dan keberkahan. 

Tidak hanya itu, siswa juga menyadari bahwa 

dengan berinfak dapat juga mempererat tali 

silaturahmi dengan sesama kaum muslimin maupun 

non muslim, meningkatkan syiar Islam, serta 

terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar 

agama bagi umat Islam.
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

           Dari hasil penelitian di lapangan dan 

dibandingkan dengan teori yang peneliti dapatkan, 

maka kesimpulan peneliti adalah: 

1. Pelaksanaan kegiatan Jum’at infak di MI Ma’arif 

Mayak yaitu guru dan siswa ikut berpartisipasi 

dalam mensukseskan kegiatan rutin setiap hari 

Jum’at. Petugas kegiatan infak di MI Ma’arif Mayak 

diambil dari siswa dan siswi kelas VI. Diambil dari 

kelas VI, karena dianggap sudah cakap dan mampu 

mengkoordinir untuk kelas dibawahnya. Pelaksanaan 

infak dimulai di pagi hari dengan siswa kelas VI 

memasuki satu per satu ruang kelas dan 

mengumpulkan uang infak. Setelah uang infak 
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terkumpul barulah siswa kelas VI menyetorkan ke 

kantor.  

2. Faktor yang mempengaruhi siswa aktif terhadap 

kegiatan Jum’at infak adalah faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal berasal dari dorongan diri 

sendiri seorang siswa. Sedangkan faktor eksternal 

berasal dari dorongan orang tua dan guru. 

3. Siswa berpersepsi dengan kegiatan jum’at infak 

sebagai kegiatan untuk melatih siswa untuk memiliki 

karakter peduli di MI Ma’arif Mayak Ponorogo 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru 

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Jum’at infak di 

MI Ma’arif Mayak sudah berjalan dengan baik 

walaupun masih ada sebagian siswa yang belum 

terbentuk karakter peduli terutama kesadaran 

berinfak, hendaknya guru meningkatkan dengan 

selalu membimbing siswa dengan baik. 

2. Bagi peserta didik 

Hendaknya peserta didik tetap 

mempertahankan nilai karakter apa yang sudah 

ditanamkan sejak kecil oleh guru dan orang tua serta 

bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi peneliti yang akan datang 

Hendaknya bagi peneliti yang akan datang 

dapat mengembangkan hasil penelitian dengan sudut 

pandang yang berbeda serta meneliti tidak hanya 
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melihat dari kegiatan hari Jum’at melainkan hari-hari 

lainnya. 
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