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            Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak 

sekali peraturan dan perintah. Peraturan yang berisi larangan 

dan perintah adalah yang berisi anjuran. Terkadang apapun 

yang diperintahkan oleh atasan ataupun pimpinan, belum 

tentu masyarakat ataupun bawahannya mau melakukan 

dengan hati yang tulus dan ada pula yang sering menolak. 

Oleh sebab itu, ketika sudah hidup di dunia masyarakat ,maka 

perlu adany saling mengerti dan saling kompak antara satu 

dengan lainnya, antara pemimpin dan yang dipimpin dan 

antara masyarakat satu dengan lainnya. contoh kecilnya yaitu 

seputar kepedulian terhadap sesama. Misalnya dengan 

gotong royong, pembiasaan menolong tetangga, dan juga 

infaq. Hal tersebut dilakukan pula di Desa Watusomo. 

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya 

pelaksanaan dari kegiatan infaq mingguan atau jimpitan di 

Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Apa yang 

melatarbelakangi diadakan kegiatan infaq mingguan 

(jimpitan) di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo?, 2) 

Bagaimana proses kegiatan infaq mingguan (jimpitan) 

sebagai implementasi nilai-nilai kepedulian sosial di Desa 

Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri? 
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Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian deskridtif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik 

analisa datanya menggunakan 3 tambahan yaitu reduksi data, 

display atau penyajian data dan pengambilan kesimpulan. 

            Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa: 1) Latar belakang dilaksanakannya 

kegiatan infaq mingguan atau jimpitan adalah karena 

memang di Desa Watusomo ini banyak sekali warga yang 

kurang mampu dan anak yatim yang kurang mendapat 

perhatian dari pemerintah ataupun warga setempat. Maka 

kepala desa beserta stafnya mengambil jalan ini dengan 

menjalankan kegiatan infaq ini dengan tujuan yang 

sedemikian pula. Agar kualitas keimanan dan ketakwaan 

masyarakat dapat ditingkatkan melalui kegiatan infaq 

mingguan atau jimpitan ini. 2) Proses kegiatan infaq 

mingguan atau jimpitan sebagai implementasi nilai-nilai 

kepedulian sosial adalah infaq ini berjalan dalam satu minggu 

sekali tepatnya pada malam Minggu atau Sabtu sore. 

Pendamping tetap kepala desa beserta stafnya dan kemudian 

untuk panitianya adalah karang taruna pada setiap Dusun, 

subyeknya itu sendiri adalah warga masyarakat Desa 

Watusomo dan penerima dana jimpitan itu sendiri adalah 

warga Desa Watusomo dan siapapun itu yang membutuhkan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak individu dilahirkan di dunia ini selalu 

dilingkungi oleh benda-benda. Di samping itu juga 

dilahirkan di dalam dunia sosial dari organisasi-

organisasi dan kelompok yang masing-masing 

mempunyai pola tingkah laku yang berbeda-beda.1 

Dalam penjabaran Islam penjabarannya bisa 

lebih luas lagi, yakni manusia (khususnya umat 

Islam) harus melaksanakan tugasnya sebagai 

makhluk Allah (habluminallah), kemudian terhadap 

sesama manusia (habluminannas) dan terhadap alam 

semesta (hablum minal alam). Saling menolong tanpa 

membedakan ras, suku, bangsa, agama, keturunan,   

                                                           
1 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), 79. 



 

 

status sosial dan pendidikan kewajiban 

manusia dalam hidupnya. Berbahagialah mereka 

yang dalam hidupnya bisa rukun, saling tolong 

menolong, dan bermanfaat bagi sekitarnya.2 

Perubahan sosial ternyata memerlukan 

individu-individu yang kreatif, baik berupa pemimpin 

maupun anggota-anggota yang dibimbing. Dari 

pimpinan yang aktif menghasilkan individu-individu 

yang kreatif, penuh insiatif, tanggung jawab dan 

mempunyai motivasi yang besar untuk perubahan.3 

Selain itu, tanggung jawab moral juga sangat 

dibutuhkan. Tanggung jawab moralpun biasanya 

merujuk pada pemikiran bahwa seseorang 

mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. 

Masyarakat umumnya beranggapan bahwa manusia 

                                                           
2 Ibid., 40. 
3 H.A.R Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2012), 388. 

 



 

 

bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan akan 

mengatakan bahwa mereka layak mendapat pujian 

atau tuduhan atas apa yang mereka kerjakan. 

Demikian karena manusia itu bertindak keras. 4 

Masalah kesenjangan sosial yang timbul 

akibat perbedaan kesejahteraan dalam masyarakat 

sebenarnya tidak akan terjadi jika umat Islam 

memahami dan melaksanakan ajaran agamanya 

secara konsisten. Dalam al-Qur’an jelas dinyatakan 

bahwa harta yang ada di tangan seseorang yang 

berlebihan, sebagian adalah milik orang yang kurang 

mampu. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS Al 

Ma’arij: 24-25.  

                                                           
4 Mohammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk 

Pendidikan (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 23. 



 

 

                

       

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam 

hartanya tersedia bagian tertentu,bagi orang 

(miskin) yang meminta dan orang yang tidak 

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta”.5 

Di samping itu hendaklah kita merasa bahwa 

kemaslahatan umat yang wajib kita tegakkan, 

hanyalah dapat terwujud jika kita bersedia 

menginfakkan harta kita itu di jalan yang membawa 

kejayaan bersama dan kemanfaatan umum.6 

Memang diakui bahwa sukar sekali manusia 

mengeluarkan hartanya untuk orang lain, 

                                                           
5 Al-Qur’an, 70: 24-25. 
6 Supardi & Teuku Amiruddin, Manajemen Masjid dalam 

Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 55. 



 

 

memberikan belanja untuk kebaikan umum, seperti 

mendirikan sekolah, rumah penyantun, rumah sakit, 

tempat-tempat perawatan dan lain sebagainya. Itulah 

yang menegakkan kemaslahatan umum dan 

menghasilkan kesejahteraan. Harta yang dikeluarkan 

untuk kemaslahatan umum akan dibalas dengan 

pahala yang berlipat ganda, membelanjakan harta 

dijalan Allah sama dengan memberikan pinjaman 

kepada Allah.7 

Untuk masalah kesenjangan sosial yang 

terjadi pada saat ini sebenarnya dapat diatasi apabila 

kita mampu menumbuhkan kesadaran seseorang 

untuk peduli terhadap sesama dan bertanggung 

jawab. Adapun dalam sebuah masyarakat untuk 

menumbuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri 

tidaklah mudah. Karena memang kenyataannya 

                                                           
7 Muhammad Syahri, Zakat dan Infak (Surabaya: Avicenna, 

1982), 19. 



 

 

dalam hidup bermasyarakat sangat banyak 

kebutuhan yang harus dicapai. Jadi, untuk 

menyisihkan sedikit rezekinya (menginfaqkan) 

sebagian rezekinya sangatkan sulit, kecuali jika 

dalam diri individu sudah tumbuh rasa ikhlas bahwa 

harta hanyalah titipan dari Allah, dan jika dalam diri 

individu sudah ada rasa peduli terhadap sesamanya 

dan bertanggung jawab terhadap sesamanya. 

Terkait hal tersebut, ditemukan data 

dilapangan bahwa terdapat kegiatan infaq, yang 

menempatkan infaq sebagai salah satu kegiatan 

mingguan yang dilaksanakan pada hari Sabtu di 

Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten 

Wonogiri. Dari hasil pengamatan ditemukan 

beberapa tindakan positif yang dilakukan oleh warga 

di desa Watusomo tersebut. Tindakan positif tersebut 

adalah warga selalu ikhlas dalam menyisihkan 



 

 

rezekinya, tolong menolongnya sangat erat, 

kerukunannya sangat terlihat dan kekompakannya 

yang luar biasa. Semua itu karena salah satu faktor 

munculnya rasa kepedulian tehadap sesama dengan 

program infaq jimpitan tersebut Kegiatan ini dapat 

bertujuan sebagai melatih warga untuk selalu 

bersyukur terhadap apapun yang telah Ia beri kepada 

kita, dan melatih diri untuk peduli terhadap sesama 

umat  warga Desa Watusomo, Kecamatan 

Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. 

Kegiatan infaq (jimpitan) ini sangat jarang 

kita temui di perdesaan ataupun perkotaan, apalagi 

dalam sebuah desa yang mayoritas penduduknya 

adalah petani. Kondisi ini sangat berpengaruh 

kepada kesadaran masyarakat Desa Watusomo, 

Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri untuk 

saling berbagi dengan saudaranya dan 



 

 

menumbuhkan rasa tanggung jawabnya melalui 

kegiatan infaq (jimpitan). Berdasarkan penjajakan 

awal di lapangan tersebut, peneliti tertarik 

mengadakan penelitian di Desa Watusomo, 

Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri 

tentang “Kegiatan Infaq Mingguan (Jimpitan) 

Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Kepedulian 

Sosial Di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri”. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan dalam 

membahas Kegiatan Infak Mingguan (Jimpitan) 

Sebagai Implementasi Nilai-nilai Kepedulian Sosial 

di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri. Yang meliputi: 



 

 

1. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan infaq 

mingguan (jimpitan) sebagai implementasi nilai-

nilai kepedulian dan tanggung jawab warga. 

2. Implikasi kegiatan infaq mingguan (jimpitan) 

dalam menumbuhkan nilai-nilai kepedulian 

sosial. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apa latar belakang dilaksanakannya kegiatan infaq 

mingguan (jimpitan) sebagai implementasi nilai-

nilai kepedulian sosial di Desa Watusomo 

Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri? 

2. Bagaimana implikasi kegiatan infaq mingguan 

(jimpitan) dalam menumbuhkan nilai-nilai 



 

 

kepedulian sosial di Desa Watusomo Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang 

disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya 

kegiatan infaq mingguan (jimpitan) sebagai 

implementasi nilai-nilai kepedulian sosial di Desa 

Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten 

Wonogiri. 

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi kegiatan 

infaq mingguan (jimpitan) dalam menumbuhkan 

nilai-nilai kepedulian sosial di Desa Watusomo 

Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri? 

 

 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kontribusi dari penelitian ini 

dapat dilihat dari dua sisi yakni secara teoritis dan 

praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Akademis penelitian ini di harapkan dapat 

menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial dan 

tanggung jawab antar masyarakat umum pada 

pelaksanaan kegiatan infak mingguan (jimpitan). 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

gambaran yang konkret tentang kegiatan infak 

mingguan (jimpitan). Dan penelitian ini 

diharapkan menjadi bukti kegiatan yang tetap 

ada di dalam masyarakat. 

 



 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

mempermudah dan memberikan gambaran terhadap 

maksud yang terkandung dalam penelitian ini, untuk 

memudahkan penyusunan penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan 

pembahasab-pembahasan yang dipaparkan secara 

sistematis, yaitu: 

BAB I  Pendahuluan, dalam bab ini 

merupakan pola dasar dari keseluruhan penelitian ini 

yang berisi tujuan secara global permasalahan yang 

dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

atau kajian teori, telaah pustaka yang berfungsi untuk 



 

 

mengetengahkan kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan pemikiran dan 

penelitian. Dalam kerangka teoritik ini 

pembahasannya meliputi teori-teori yang mampu 

mendukung dalam kegiatan infaq mingguan 

(jimpitan) sebagai implementasi nilai-nilai 

kepedulian sosial, teori tersebut meliputi infaq, nilai-

nilai dan kepedulian sosial. 

BAB III metode penelitian yang meliputi 

pendekatan dan jenis pendekatan, kehadiran peneliti, 

lokasi peneliitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.  

BAB IV temuan penelitian, berisi pemaparan 

data berupa gambaran umum lokasi penelitian. 

Temuan penelitian dalam bab ini, berisi tentang 

hasil-hasil penelitian di lapangan yang meliputi data 



 

 

umum tentang paparan data dan lokasi penelitian 

yang terdiri dari sejara, letak geografis, susunan 

organisasi, visi misi dan keadaan desa Watusomo. 

Selanjutnya data khusus berisi latar belakang dan 

Implikasi kegiatan infaq mingguan (jimpitan) di desa 

Watusomo.  

BAB V pembahasan (analisis data) yang berisi 

analisis latar belakang dilaksanakannya kegiatan 

infaq mingguan (jimpitan) dan analisis implikasi 

kegiatan infaq mingguan (jimpitan) dalam 

menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial di Desa 

Watusomo. 

BAB VI penutup, merupakan bab terakhir dari 

semua rangkaian pembahasan dari BAB I sampai 

BAB VI. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran 

yang dimaksud untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami intisari dari penelitian yang dilakukan
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari kajian 

telaah hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian 

yang dilakukan sebelumnya yaitu: 

1. Skripsi karya Bagus Yoga Prasetya 210308175 

dengan judul “Pengembangan Nilai-Nilai 

Kepedulian Sosial Dalam Kurikulum Pondok Al-

Amin, Ronowijayan Siman Ponorogo Melalui 

Kegiatan Bakti Sosial”. 

Kesimpulan: Penelitian ini menemukan 

bahwa dari kegiatan bakti sosial yang telah 

dilaksanakan oleh pondok Al-Amin adalah upaya 

untuk melatih dan mengasah rasa kepedulian para 

santri. Melalui kegiatan bakti sosial yang 



 

 

didasarkan atas pengabdian terhadap masyarakat, 

para santri diharapkan mempunyai kepedulian 

sosial yang lebih baik dibanding sebelum 

melakukan atau ikut kegiatan bakti sosial yang 

dilakukan pondok Al Amin ke depannya semakin 

lebih baik. 

Dari karya Bagus Yoga Prasetya, dalam 

skripsinya lebih difokuskan pada pengembangan 

kepedulian para santri melalui kerja bakti. 

Sedangkan peneliti lebih terfokus pada kegiatan 

infaq mingguan (jimpitan) sebagai implementasi 

dari kepedulian sosial. 

2. Skripsi karya Islam Daroini 210314054 dengan 

judul “Rutinitas Infaq Mingguan Sebagai Nilai-

nilai Kepedulian Sosial di MTs Sampun 

Ponorogo”. 



 

 

Kesimpulan: Latar belakang 

dilaksanakannya rutinitas infaq di MTs Ponorogo 

adalah sebuah upaya meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan siswa melalui sikap kepedulian sosial 

tterhadap sesama. Kualitas keimanan keimanan 

siswa dapat diketahui dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam kepedulian sosial. 

Proses rutinitas infaq di MTs Sampung 

Ponorogo sudah sesuai dengan ketetapan yang 

diberlakukan oleh pihak sekolah dan disepakati 

oleh seluruh anggota sekolah, proses rutinitas 

infaq dilaksanakan setiap hari Jumat di jam 

pertama pembelajaran. Kotak infaq diruang TU, 

oleh ketua kelas dibagikan di kelas kemudian 

setelah selesai jam pelajaran diserahkan kepada 

bendaharawan. 



 

 

Guru dan siswa dalam kegiatan ini 

memiliki peran masing-masing. Guru berperan 

sebagai fasilitator dan motivator, sedangkan siswa 

sebagai subjek dan obyeknya. Fasilitator berperan 

dalam memberikan pelayanan waktu kepada 

pelaksana kegiatan infaq, dan motivator adalah 

motivasi siswa untuk lebih meningkatkan 

kesadaran berperilaku sosial. Sedangkan siswa 

merupakan subjek sebagai pelaksana kegiatan 

infaq dan objek sebagai penerima dana infaq.  

Dari karya Islam Daroini, dalam 

skripsinya lebih difokuskan pada rutinitas infaq 

untuk mewujudkan kepedulian sosial para siswa. 

Sedangkan peneliti lebih terfokus pada kegiatan 

infaq mingguan (jimpitan) sebagai implementasi 

dari kepedulian sosial para warga. 



 

 

3. Skripsi karya Wiwin Istiqomah 210313114 

dengan judul “Nilai-Nilai Kepedulian Sosial Pada 

Kegiatan Jama’ah Yasinan Arroudhoh di Desa 

Nitikan Plaosan Magetan Dan Relevensinya 

Dengan Materi PAI di SMA Kelas XI”  

Kesimpulan: Nilai kepedulian sosial 

Jama’ah Yasin Arroudhoh di desa Nitikan Plaosan 

Magetan ditunjukkan melalui kegiatan infaq yang 

dilakukan pada hari Rabu malam Kamis. Bagi 

Jamaah Arroudhoh ini kepedulian terhadap sesama 

sangat penting dalam melaksanakan ajaran Islam. 

Lebih dari itu, dari sebagian jama’ah meyakini 

bahwa dengan membantu orang lain maka Allah 

akan menurunkan pertolongan dan memudahkan 

jalan kehidupan di dunia. Sasaran pemberian 

santunan diberikan kepada anak yatim, santunan 



 

 

kaum dhuafa’, takziyah, sumbangan, jenguk orang 

sakit dan lain sebagainya. 

Dari karya Wiwin Istiqomah, dalam 

skripsinya lebih difokuskan pada kepedulian 

sosial jamaah yasin melalui infaq. Sedangkan 

peneliti lebih terfokus pada kegiatan infaq 

mingguan (jimpitan) sebagai implementasi dari 

kepedulian sosial. 

B. Kajian Teori 

1. Infaq 

a. Pengertian Infaq 

Infaq berasal dari kata anfaqa atau to 

spead: mengeluarkan, membelanjakan harta 

atau uang. Bisa juga infaq merupakan segala 

macam bentuk pengeluaran atau 

pembelanjaan baik untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, ataupun yang lainnya. Orang yang 



 

 

berinfaq atau menginfaqkan hartanya disebut 

munfiqun.1 

Infaq adalah mengeluarkan sebagian 

harta benda yang dimiliki untuk kepentingan 

yang mengandung kemaslahatan. Dalam infaq 

tidak ada nishab (batasan jumlah harta). 

Karena itu infaq boleh dikeluarkan oleh orang 

yang berpenghasilan tinggi atau rendah, disaat 

lapang (berkecukupan harta) ataupun sempit 

(kekurangan).2 Seperti yang telah dijelaskan 

dalam QS. Al-Imron: jus 3 ayat 134. 

Infaq merupaka ibadah sosial yng 

sangat utama. Kata infaq mengandung 

pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan 

                                                           
1 Gus Arifin, Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah (Jakarta: PT 

Gramedia, 2016), 168. 
2 Muhammad Syafe’i El-Bantanie, GAPTEK Gampang Praktek 

Zakat, Infaq dan Sedekah (Bandung: PT Salam Dani Pustaka Semesta, 

2009), 2. 



 

 

Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi 

justru akan semakin menambah harta.3 

Infaq berasal dari kata anfaqo yang 

berarti membelanjakan atau mengeluarkan 

sesuatu untuk kepentingan sesuatu. 

Sedangkan menurut terminologi, infaq berarti 

mengeluarkan sebagian dari harta atau 

pendapatan atau penghasilan untuk suatu 

kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.4 

Infaq merupakan ketentuan yang 

ditetapkan oleh seorang pemimpin islam 

untuk pembiayaan suatu proyek yang 

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan 

umat, pembiayaannya ditanggung langsung 

                                                           
3 Muhammad Syafe’i El-Bantanie, GAPTEK Gampang Praktek 

Zakat, Infaq dan Sedekah, 2. 

 
4 Mahmud Yunus, Al Fiqhul Wadhih Juz II (Padang: Maktabah 

As Sa’diyah, 1936), 33. 



 

 

oleh umat. Besarnya tanggungan ditetapkan 

dengan kesepakatan sesuai dengan 

kemampuan atau kesanggupan dari masing-

masing pribadi setelah dimusyawarahkan.5 

Mengenakan kewajiban infaq kepada 

kaum muslimin harus dengan pendekatan 

yang manusiawi dan penuh pengertian 

terhadap kondisi dan situasi masing-masing 

individu dalam masyarakat. Jangan sampai 

terjadi kewajiban infak dilaksanakan tanpa 

memberikan pengertian tentang pentingnya 

proyek yang akan dibangun untuk 

kepentingan masyarakat baik sekarang 

maupun untuk mengantisipasi masa yang akan 

datang.6 

                                                           
5 Supardi & Teuku Amiruddin, Manajemen Masjid dalam 

Pembangunan Masyarakat(Yogyakarta: UII Press, 2001), 55. 
6Ibid., 56. 



 

 

Salah satu faktor kesuksesan yang 

terpenting dalam bergaul dengan masyarakat 

adalah mendasari setiap perbuatan dan sikap 

terhadap mereka dengan tujuan menggapai 

ridha Allah dan pahala. Jika anda memberi, 

maka berilah hanya karena Allah.7 

Allah berfirman dalam QS Al-Lail ayat 18-21. 

              

         

            

                

                 

                

                                                           
7 Musthafa al-‘Adawy, Fikih Akhlak (Qisthi Press: Jakarta, 

2005), 18. 



 

 

                

            

Artinya: “Orang yang mendermakan 

hartanya (di jalan Allah) untuk 

membersihkannya. Padahal tidak 

ada seorangpun memberikan suatu 

nikmat kepadanya yang harus 

dibalasnya. Tetapi (dia memberikan 

itu semata-mata) karena mencari 

keridhaan Tuhan nya Yang Maha 

Tinggi dan kelak dia benar-benar 

mendapat kepuasan”. QS. Al-Lail: 

18-21.8 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa 

siapapun yang memberikan sebagian hartanya 

kepada saudaranya, dengan lantaran ikhlas 

dan tidak meminta imbalan maka ia akan 

mendapatkan nikmat yang luar biasa. 

                                                           
8Al-Qur’an, 92: 18-21. 



 

 

b. Macam-macam infaq 

Infaq secara hukum terbagi menjadi 

empat, antara lain sebagai berikut: 

1) Infaq mubah, maksudnya adalah 

mengeluarkan harta untuk perkara mubah 

seperti berdagang dan bercocok tanam. 

2) Infaq wajib, maksudnya adalah 

mengeluarkan harta untuk perkara yang 

wajib, seperti membayar mahar 

maskawin, menafkahi istri, dan menafkahi 

istri yang sudah ditalak dan masih dalam 

masa iddah. 

3) Infaq haram, maksudnya adalah 

mengeluarkan harta dengan tujuan yang 

diharamkan oleh Allah seperti infaqnya 

orang kafir untuk menghalaingi syiar 



 

 

Islam dan infaqnya orang Islam kepada 

kafir miskin tapi tidak karena Allah. 

4) Infaq sunah, maksudnya adalah 

mengeluarkan harta dengan niat sodaqoh, 

seperti halnya infaq untuk jihad dan infaq 

kepada yang membutuhkan. 9 

c. Bentuk-bentuk infaq 

Infaq dijalan Allah memiliki bentuk 

yang bermacam-macam. Kitab Allah dan 

sunah Rasulullah telah memberi tahukan 

kepada kita.10Di antara bentuk-bentuk infaq 

adalah sebagai berikut: 

1) Berinfaq untuk kepentingan jihad. Jihad 

adalah pintu yang sangant lebar untuk 

berinfaq, baik dari zakat mal yang wajib 

                                                           
9 Musthafa al-‘Adawy, Fikih Akhlak, 57-58. 
10 Faris Abdul Abu, Menyucikan Jiwa (Jakarta: Gema Ihsani, 

2005), 188. 



 

 

maupun sedekah sukarela. Makna yang 

langsung masuk dalam pikiran ketika 

mendengar kata infaq fisabilillah adalah 

infaq untuk jihad dan mujahidin. 

2) Berbuat baik pada keluarga dan membantu 

mereka dengan memberi infaq kepada 

mereka. Hal itu termasuk bentuk infaq 

dalam kebaikan. Demikian juga berinfaq 

kepada tetangga serta memberi hadiah 

kepada mereka. Bersilaturahmi dan 

berinfaq kepada mereka adalah termasuk 

jenis kebaikan yang bisa menakhlukkan 

hati. 

3) Infaq untuk kepentingan umum. Di antara 

bentuk infaq yang diterima adalah 

berinfaq untuk kepentingan umum, seperti 

infaq untuk yayasan umum yang 



 

 

bermanfaat. Khususnya yayasan sosial 

seperti masjid, madrasah, rumah yatim, 

rumah sakit dan rumah penampungan 

umum yang menjadi tempat berlindung 

para pengungsi dan bencana.11 

Contoh infaq ini bertujuan untuk:12  

1) Infaq membersihkan jiwa orang kafir 

dan orang yang iri dengan orang 

kaya. 

2) Infaq membersihkan jiwa orang kaya 

dari kikir dan bakhil. 

3) Infaq menyelamatkan dari neraka dan 

mengantarkan kemenangan mendapat 

surga. 

Allah memerintahkan infaq kepada 

hambanya. Perintah ini pasti ada manfaatnya 

                                                           
11Ibid., 189-190. 

12 Faris Abdul Abu, Menyucikan Jiwa, 192. 



 

 

untuk yang memberi dan yang menerima. 

Manfaat infaq adalah:13 

1) Mendekatkan diri kepada Allah, karena 

infaq merupakan bukti ketaqwaan kita 

kepada Allah SWT. 

2) Melatih kepedulian sosial bagi pemberi. 

3) Ikut meringankan beban orang lain yang 

kesusahan. 

4) Dapat membangun sarana ibadah untuk 

syiar agama Islam, pendidikan, 

keseahatan dan sosial seperti memajukan 

lembaga-lembaga lain. 

5) Dapat menambah sumber dana dalam 

dakwah Islam. 

6) Dapat mempererat ukhuwah Islamiyah. 

                                                           
13 Ibid., 194. 



 

 

Infaq sering dikatakan dengan 

mengeluarkan harta atau sesuatu  untuk 

digunakan kepentingan orang banyak. Infaq 

juga dikeluarkan oleh setiap orang yang 

beriman, baik yang berpenghasilan tinggi 

maupun rendah. Karena memang pada 

dasarnya tujuan dari infaq adalah untuk 

membantu sesama umat manusia.  

d. Perbedaan zakat, sedekah dan infaq 

Suatu perbuatan rutinitas kita sehari-

hari beribadah dengan menghadapkan wajah 

ke timur dan ke barat tetapi tidak dengan niat 

yang ikhlas kepada Allah merupakan suatu 

kebajikan. Akan tetapi kebajikan disini berarti 

jauh lebih dalam lagi yaitu beriman dengan 

sesungguhnya terhadap yang mesti diimani, 

membantu orang dengan sebagian harta 



 

 

termasuk zakat, sedekah, menepati janji, 

sabar, sholat dengan sungguh-sungguh kepada 

Allah itulah yang dinamakan kebajikan yang 

benar dan dilakukan oleh orang yang benar. 

Dan orang seperti itulah yang disebut dengan 

orang yang bertaqwa. 

Di dalam Al-Qur’an infaq 

mengandung pengertian yang bervariasi, ada 

yang menunjukkan pada sodaqoh wajib yaitu 

zakat, seperti yang ditemui dalam surat Al-

Baqoroh ayat 267 yang berbunyi: 

                

              

            

             

       



 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! 

Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untukmu. 

Janganlah kamu memilih yang 

buruk untuk kamu keluarkan, 

padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata (enggan) 

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. 

QS Al-Baqoroh: 267.14 

Maksud dari ayat diatas adalah baha 

kita orang-orang yang beriman diberi amanah 

untuk memberikan sedikit rezeki kita atau 

menginfakkan sebagian dari usaha yang kita 

punya. Dengan syarat, ketika kita memberi 

agar tetap memberi sesuatu apapun yang kita 

                                                           
14 Al-Qur’an, 1: 267. 



 

 

sukai atau sesuatu yang masih layak diberikan 

kepada orang lain. 

Kemudian ada yang menunjukkan 

nafkah wajib seorang suami kepada anak dan 

istri ditemui pada surat At-Talaq ayat 6 dan 7 

yang berbunyi: 

           

             

               

                

                 

                

                

                   



 

 

Artinya: “Tempatkanlah mereka para istri di 

mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan 

janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan harti 

mereka. Dan jika mereka (istri mu 

yang sudah di talak) itu hamil, 

maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya sampai melahirkan 

kandungannya, kemudian jika 

mereka menyusukan anak-anakmu 

maka berikanlah imbalan kepada 

mereka dan musyawarahkanlah di 

antara kamu dengan baik, dan jika 

kamu menemui kesulitan, maka 

perempuan lain boleh menyusukan 

anakmu itu”. QS At-Talaq: 06.15 

Ayat diatas menerangkan bahwa 

wajib seorang suami memberi nafkah kepada 

anak dan istri. Tidak hanya memberi nafkah, 

                                                           
15 Al-Qur’an, 65: 06. 



 

 

tetapi jangan sampai melukai hatinya dengan 

perilaku atau sikap. Dan ketika antara suami 

dan istri sudah jatuh talak,sedangkan seorang 

istri dalam kondisi hamil maka seorang suami 

juga wajib memberi nafkah kepada istrinya. 

Sampai bayi yang dikandungnya lahir. 

Kemudian yang menunjukkan anjuran 

untuk mendermakan harta ditemui pada surat 

Al-Imran ayat 92 yang berbunyi: 

                    

               

Artinya: “Kamu tidak akan 

mendapatkan kebajikan, sebelum kamu 

menginfaqkan sebagia harta yang kamu 

cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, 



 

 

tentang hal itu sungguh, Allah Maha 

Mengetahui”. QS Al-Imran: 92.16 

Pengertian infaq dalam Al-Qur’an 

dapat dipahami bahwa istilah tersebut 

mengandung pengertian yang umum 

mencakup setiap aktivitas pengeluaran dana 

baik berupa kewajiban menafkahi keluarga, 

pengertian infaq juga bisa sebagai 

kedermawaan dari seseorang untuk 

menafkahkan sebagian hartanya untuk 

kepentingan sosial.17Adapun perbedaan zakat, 

sodaqoh dan infaq adalah: 

1) Zakat, zakat berarti menyucikan jiwa. 

Menurut fiqih Islam, zakat berarti harta 

yang wajib dikeluarkan untuk 

                                                           
16 Al-Qur’an, 03: 92. 
17 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam 

Fikih Kontenporer (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 12. 



 

 

disampaikan kepada mereka yang berhak 

menerimanya. Sayyid Sabiq dalam 

bukunya Fiqih Sunnah  menuliskan bahwa 

zakat adalah nama untuk Allah, yang 

dikeluarkan oleh seseorang kepada kaum 

kafir atau yang wajib menerimanya. 

Disebut zakat karena ada harapan berkah 

didalamnya , penyucian jiwa, dan 

mengembangkannya dengan kebaikan.18  

Berdasarkan hukumnya zakat 

merupakan salah satu rukun Islam yang 

artinya adalah wajib. Penyebutannya di 

dalam Al-Qur’an pun  selalu beriringan 

dengan sholat. Sehingga zakat memiliki 

kesamaan dengan sholat.19 

                                                           
18 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: Madina Adipustaka, 

2012), 23. 
19 Hikmat Kurnia, Panduan Pintar Zakat (Jakarta: Qultum 

Media, 2008), 4-5. 



 

 

Perbedaan berdasarkan material 

yang diberikan. Zakat menggunakan harta 

benda seperti yang diatur oleh syara’. Para 

ulama sepakat bahwa harta yang wajib 

dizakati adalah setiap harta benda yang 

memiliki nilai ekonomi dan potensial 

untuk berkembang. Berikut adalah harta 

yang wajib dizakati adalah zakat mata 

uang emas dan perak, zakat piutang, zakat 

cek dan giro, zakat perhiasan, zakat 

perdagangan, zakat tanaman dan buah-

buahan, zakat hewan, zakat barang 

tambang, dan zakat hasil laut. Untuk zakat 

fitrah pembayarannya menggunakan 

bahan makanan yang biasa dikonsumsi 

sebagai makanan pokok. Akan tetapi 



 

 

diperbolehkan juga membayar dengan 

uang. 20 

Berdasarkan waktu pemberian 

atau penyerahan, untuk zakat fitrah di 

keluarkan ketika mulai dari terbitnya fajar 

pada hari Idhul Fitri sehingga waktunya 

dekat waktu pelaksanaan sholat Ied atau 1 

Syawal. Kemudian untuk zakat mal adalah 

jika sudah sampai pada nisabnya.21 

2) Sedekah, sedekah asa kata bahasa Arab 

shodaoh yang berarti suatu pemberian 

yang diberikan oleh seorang muslim 

kepada orang lain secara spontan dan 

sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 

jumlah tertentu. Juga berarti suatu 

pemberian  yang diberikan oleh seseorang 

                                                           
20 Ibid., 347-348. 
21 Ibid., 7. 



 

 

sebagai kebajikan yang mengharap ridho 

Allah semata.22 

Berdasarkan hukumnya, sedekah 

dihukumi dengan sunnah, berpahala jika 

dilakukan dan tidak berdosa bila 

ditinggalkan.  

Berdasarkan material yang 

diberikan, sedekah cakupannya sangat 

luas seperti memberikan sebagian 

hartanya, menolong sesama, memberikan 

senyuman, tidak berbuat jahat dengan 

sesama, menyingkirkan duri dari jalan, 

dan lain sebagainya.23  

Berdasarkan waktu dan yang 

berhak menerima, sedekah bisa diberikan 

kapanpun dan dimanapun. Sebab sedekah 

                                                           
22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 51-52. 
23 Ibid., 53.  



 

 

hanya mempunyai kunci keiklasan dari 

pemberi tersebut. Sedekah tidak diikat 

waktu kapan saja. Sedangkan penerima 

sedekah adalah siapapun bisa 

menerimanya.24 

3) Infaq, Infaq berasal dari kata anfaqo yang 

berarti membelanjakan atau mengeluarkan 

sesuatu untuk kepentingan sesuatu. 

Sedangkan menurut terminologi, infaq 

berarti mengeluarkan sebagian dari harta 

atau pendapatan atau penghasilan untuk 

suatu kepentingan yang diperintahkan 

ajaran Islam. 

Berdasarkan hukumnya, infaq 

dihukumi dengan sunnah. Sama dengan 

sedekah. Sunnah yang berarti mendapat 

                                                           
24 Ibid., 53. 



 

 

pahala apabila dilakukan dan tidak 

berdosa apabila dilakukan. Akan tetapi 

jika dilakukan akan lebih baik. 

Berdasarkan material yang 

diberikan, infaq hanya berbatas dengan 

harta. Akan tetapi harta tersebut tidak ada 

batasannya, berapapun itu bisa dinamakan 

sedekah asalkan dengan hati yang tulus 

dan ikhlas.25 

Berdasarkan waktu dan penerima. 

Untuk masalah infaq, kapanpun waktunya 

dan dimanapun infaq tetap boleh 

diberikan. Karena tidak berbatas waktu 

dan tempat. Untuk penerima, siapapun 

jugaberhak menerima infaq. Semua itu 

tergantung kepada pemberi, asal ikhlas 

                                                           
25 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 31. 



 

 

dan tulus dari hati nya dengan niat 

mendapat Ridho dari Allah.26 

Adapun hikmah dan manfaat dari 

zakat, sedekah dan infaq adalah 

membersihkan atau mensyucikan jiwanya dari 

sifat-sifat kikir, bakhil dan tamak, 

membersihkan harta  yang kotor karena 

didalam kekayaan itu sendiri terdapat harta 

fakir miskin, harta yang diberikan pada 

hakekatnya berkah, bertambah dan tumbuh 

berkembang, mendapat pahala yang berlipat-

lipat, menanamkan semagat silaturahim dan 

saling berkasih sayang, terhidnar dari 

Ancaman Allah yang berupa siksaan pedih di 

akhirat nanti.27  

                                                           
26 Ibid., 32-33.  
27 Umrotul Khasanal, Manajemen Zakat (Malang: UIN Maliki 

Press, 2010), 37-39. 



 

 

e. Persamaan dan perbedaan zakat, infaq dan 

sedekah 

Dari satu sisi zakat, infaq dan sedekah 

memiliki persamaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Zakat, infaq dan sedekah sama-sama 

bermakna mengeluarkan sebagian harta 

yang kita miliki untuk kemaslahatan. 

2. Dasar hukum mengeluarkan zakat, infaq 

dan sedekah sama-sama bersumber dari Al-

qur’an dan hadits. 

3. Orang yang menerima kewajiban berzakat 

dan anjuran berinfaq dan bersedekah 

adalah umat Islam. 

Selain memiliki persamaan zakat, infaq dan 

sedekah juga memiliki perbedaan, yaitu 

sebagai berikut: 



 

 

1. Zakat hukumnya wajib, sementara infaq 

dan sedekah hukumnya sunnah. 

2. Dalam zakat, terdapat aturan batas minimal 

harta yang wajib dikeluarkan, yang disebut 

nishab dan besar harta yang dikeluarkan 

ditentukan. Adapun dalam infaq dan 

sedekah tidak ada nishab dan tidak ada 

batasan besaran harta yang dikeluarkan. 

3. Penerima zakat telah ditentukan yaitu 

delapan ashnaf (golongan). Adapun infaq 

dan sedekah boleh selain ashnaf.28 

f. Anjuran berinfaq dan sedekah 

Islam adalah agama yang bukan hanya 

menghendaki umatnya agar shaleh secara 

individu, tetapi juga shaleh secara sosial. 

                                                           
28 Muhammad Syafe’i El-Bantanie, GAPTEK Gampang 

Praktek Zakat, Infaq dan Sedekah, 3. 

 
 



 

 

Karena itu, Islam menganjurkan kepada 

umatnya agar gemar berinfaq dan bersedekah. 

Gemar berinfaq dan bersedekah merupakan 

salah satu indikator keshalehan sosial. Ia 

merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan 

kepekaan sosial.29 

Al Qur’an dan hadits Rasulullah 

banyak menjelaskan anjuran berinfaq dan 

bersedekah, seperti Al-Qur’an menerangkan 

dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 yang 

artinya: 

Artinya: “Perumpamaan orang yang 

mnenginfaqkan hartanya di jalan 

Allah seperti sebutir biji yang 

menumbuhkan tujuh tangkai, pada 

setiap tangkai ada seratus biji. 

Allah melipatgandakan ganjaran 

bagi siapa yang Dia kehendaki, dan 

                                                           
29 Ibid., 12. 



 

 

Allah Maha luas karunia Nya lagi 

Maha Mengetahui” (QS. Al-

Baqoroh: 261).30 

Ayat diatas merupakan penghargaan 

dari Allah bagi orang yang berinfaq dijalan 

Nya. Allah Maha Mengetahui bahwa manusia 

cenderung hitung-hitungan. Karena itu, ayat 

diatas Allah memberikan jaminan balasan 

yang konkrit dalam hitungan angka bagi orang 

yang berinfaq di jalan Allah. Akan tetapi, 

kutipan dalam al qur’an diatas adalah hanya 

diperuntukkan bagi siapapun yang 

mengeluarkan sebagian hartanya dengan tulus 

dan ikhlas. Artinya adalah tidak dengan 

paksaan ataupun terpaksa.31 

                                                           
30 Al-Qur’an, 261. 
31 Ibid., 13. 



 

 

Gemar berinfaq dan bersedekah 

merupakan salah satu karakteristik orang yang 

bertaqwa. Allah akan memberikan balasan 

berupa syurga bagi siapa saja yang berinfaq di 

jalan Allah, baik pada waktu lapang maupun 

sempit. Saat banyak harta ataupun saat 

kekurangan harta sekalipun. Orang yang 

memberi lebih baik daripada orang yang 

menerima. Ini merupakan motivasi yang 

dahsyat yang diberikan oleh Rasulullah 

kepada kita. Semestinya kita berlomba-lomba 

untuk menjadi “tangan di atas” nilai 

kemuliaan seseorang salah satunya diukur dari 

kemanfaatannya bagi orang lain.32 

Ayat Al Qur’an dan juga Hadits diatas 

merupakan bukti nyata betapa Islam sangat 

                                                           
32 Ibid., 14. 



 

 

fokus terhadap persoalan-persoalan sosial. 

Islam menghendaki terwujudnya masyarakat 

yang makmur dan sejahtera. Karena itu, 

melalui infaq dan sedekah Islam hendak 

menanamkan kepada umatnya nilai-nilai 

kepekaan dan kepedulian sosial. Dari sini, 

secara bertahap akan mewujudkan 

kesejahteraan sosial. 

Dengan demikian, infaq merupakan 

sebuah metode pembelajaran agar seseorang 

memiliki kesadaran diri sebagai salah satu 

bagian dari lingkungan sosialnya yang 

memiliki tanggung jawab sosial sebagai 

khalifah yang mengusung misi rahmatan lil 

‘alamin. Jadi, marilah kita biasakan diri untuk 

gemar berinfaq dan kepentingan lainnya di 

jalan Allah agar tercipta kemakmuran yang 



 

 

berkelanjutan bukan hanya untuk diri kita, 

tetapi juga umat Islam lainnya. tidak ada 

seseorang yang bangkrut hanya karena 

berinfaq, justru yang terjadi adalah 

pelipatgandaan kekayaan.33 

g. Hikmah infaq 

Infaq memiliki hikmah yang besar, 

baik bagi orang yang mengeluarkannya 

maupun bagi orang yang menerimanya. 

Hikmah berinfaq secara keseluruhan adalah 

sebagai berikut: 

1. Melipatgandakan rezeki 

Infaq tidak akan mengurangi harta. 

Justru sebaliknya, berinfaq akan 

melipatgandakan rezeki sebanyak sepuluh 

kali lipat. Allah memiliki cara sendiri 

                                                           
33 Ibid., 14. 



 

 

untuk membalas amal kebaikan yang 

dilakukan oleh hambanya. Dasar 

perhitungan di atas adalah firman Allah 

surat al-An’am ayat 160.  

“Barang siapa berbuat kebaikan 

mendapat sepuluh kali lipat amalnya...”. 

(QS al-An’am: 160). 

2. Mengikis sifat bakhil 

Salah satu sifat tercela yang bisa 

melekat pada diri manusia adalah bakhil 

atau kikir. Infaq mampu mengikis sifat 

bakhil sampai ke akar-akarnya. Melalui 

infaq, Islam mengajarkan umatnya agar 

memiliki kepekaan dan kepedulian sosial. 

3. Membersihkan harta 

Manusia tidak luput dari 

kesalahan. Mungkin saja tanpa didasari 

dalam harta kita tercampur dengan sesuatu 



 

 

yang haram atau subhat. Hal ini harus 

segera dibersihkan. Salah satu cara 

membersihkannya adalah dengan 

berinfaq. Infaq akan membersihkan harta 

kita dari kemungkinan diperoleh dengan 

jalan tidak halal atau tercampur antara 

rezekii yang halal dan haram. 

4. Menolak musibah 

Setiap orang sudah ditentukan 

kapan dia akan terkena bala atau musibah 

dalam hidupnya. Menurut Rasulullah ada 

satu amalan yang dapat menolak bala. 

Artinya, bala itu diangkat oleh Allah 

dengan sebab amalan yang kita perbuat. 

Amalan tersebut adalah infaq. 

 



 

 

5. Membantu mustadh’afin memenuhi 

kebutuhan yang mendesak 

Jika waktu pembayaran zakat 

bersifat periodik maka infaq bersifat 

insidental. Artinya, kapan saja dan dimana 

saja seseorang bisa berinfaq. Hal ini 

sangat membantu mustadh’afin (oran 

yang lemah) untuk memenuhi 

kebutuhannya yang mendesak.34 

Demikianlah hikmah dari infaq yang 

bisa kita ambil kesimpulan bahwa betapa 

banyak hikmah yang terkandung dalam 

kegiatan infaq baik bagi pelakunya maupun 

dari orang yang diberi, untuk terciptanya 

masyarakat yang aman dan sejahtera. Oleh 

karena itu, sudah semestinya kita 
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mengeluarkan infaq guna ketundukan kepada 

Allah dan untuk menjadikan ladang amal 

shaleh bagi kita di dunia dan akhirat. 

2. Nilai 

Nilai pada hakikatnya mengarahkan 

perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia 

tidak memahami apakah sebuah perilaku tertentu 

itu salah atau benar. Sedangkan menurut Lasyo, 

nilai bagi manusia merupakan landasan atau 

motivasi dalam segala tingkah laku atau 

perbuatannya. Nilai menurut pendapat Horton dan 

Hunt (1987) adalah “gagasan mengenai apakah 

suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti.35 

Menilai artinya adalah menimbang, yaitu 

kegiatan manusia menghubungkan sesuatu 

                                                           
35 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar (Jakarta: 

Kencana, 2006), 117. 



 

 

dengan sesuatu yang lain, yang selanjutnya 

diambil suatu keputusan. Keputusan nilai dapat 

menyatakan berguna atau tidak berguna, benar 

atau salah, baik atau buruk, manusiawi atau tidak 

manusiawi, religius atau tidak religius. Penilaian 

in dihubungkan dengan unsur-unsur hal yang ada 

pada manusia, seperti jasmani, cipta, rasa karsa 

dan keyakinan.36 

Nilai merupakan suatu bagian penting dari 

kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah 

(diterima) secara moral apabila harmonis dengan 

nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh 

masyarakat dimana tindakan itu dilakukan. 

Didalam masyarakat yang terus berkembang, nilai 

akan senantiasa ikut berubah. Di wilayah 

pedesaan misalnya, sejak berbagai siaran dan 
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tayangan televisi swasta mulai dikenal, dengan 

perlahan-lahan terlihat bahwa didalam 

masyarakat mulai terjadi pergeseran nilai.37 

Nilai tidak hanya dijadikan bahan rujukan 

untuk bersikap dan berbuat dalam masyarakat, 

akan tetapi dijadikan pula sebagai ukuran besar 

tidaknya suatu fenomena perbuatan dalam 

masyarakat itu sendiri. Apabila ada suatu 

fenomena sosial yang bertentangan dengan sistem 

nilai yang dianut oleh masyarakat, maka 

perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan 

dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat 

tersebut. Jadi, nilai merupakan sesuatu yang 

diyakini kebenarannya dan dianut serta dijadikan 

sebagai acuan dasar dalam menentukan sesuatu 

yang dipandang baik, benar, bernilai maupun 

                                                           
37 Narwoko & Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan 

(Jakarta: Prenada Media, 2004), 35. 



 

 

berharga.38Nilai merupakan harga yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan, yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan 

hakikatnya. Nilai itu sendiri merupakan sebuah 

tipe kepercayaan yang berada dalam ruang 

lingkup sistem kepercayaan di mana seseorang 

harus bertindak atau menghindari suatu tindakan 

tersebut atau mengenai sesuatu yang pantas atau 

tidak pantas dikerjakan. 

3. Kepedulian Sosial 

a. Arti kepedulian sosial 

Kepedulian sosial merupakan minat 

atau ketertarikan kita untuk membantu orang 

lain. Lingkungan terdekat kita yang 

berpengaruh besar dalam menentukan tingkat 

kepedulian sosial kita. Hidup di dunia ini 
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diciptakan dua jalan. Pertama, hidup senang 

tetapi tidak banyak bernilai. Yang kedua 

hidup susah tetapi bernilai. Jalan hidup susah 

mendaki lagi sukar itulah yang seharusnya 

ditempuh oleh manusia, 1itulah jalan yang 

benar, itulah jalan yang bernilai. Tetapi sedikit 

orang yang menempuh jalan itu. Jalan itu 

banyak pengorbanan, yaitu banyak jalan 

pengabdian sosial. Jalan yang penuh 

maknakepedulian sosial bagi sesama yang 

susah dan penuh penderitaan. Yaitu jalan 

berkorban untuk membebaskan pudak, 

memberi makan orang kelaparan, menyantuni 

anak yatim dan membiayai fakir miskin.39 

Selanjutnya kepedulian sosial yang 

menjadi ibadah itu tidak lepas dari budi 
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pekerti yang baik sesuai norma-norma agama, 

adat istiadat serta norma-norma dan pokok-

pokok kesejahteraan sosial, semuanya dengan 

mewajibkan kita mengusahakan kesejahteraan 

dan keadilan sosial, khususnya menolong 

sesama manusia terutama menolong mereka 

yang berkekurangan.40 

Usaha kesejahteraan sosial bukanlah 

sekedar kebaikan hati atau dermawan, 

kehidupan yang hanya bergantung pada amal 

tanpa pengaturan yang baik memang tidak 

cukup. Selain itu, kebutuhan santunan sosial 

memang sangat besar sehingga tidak cukup 

jika hanya dibebankan kepada masyarakat 

atau hanya pada pemerintah saja. 41 
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Menurut Ngalim Purwanto dalam 

bukunya administrasi supervisi pendidikan 

bahwa lingkungan sosial adalah semua orang 

lain yang mempengaruhi kita termasuk cara 

pergaulan, adat istiadat, agama, kepercayaan 

dan sebagainya. Pendekatan lingkungan sosial 

yang di maksud disini adalah masyarakat 

manusia.42 

Dalam sebuah Hadist, juga ada 

larangan untuk tidak hidup individualis. 

Seperti Hdist dibawah ini yang artinya Anas 

ra. berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, 

“Tidaklah termasuk beriman seseorang di 

antara kami sehingga mencintai saudaranya 

sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. 

(H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa’i). 

                                                           
42 Ngalim Purwanto, Administrasi dan dan Supervise 

Pendidikan(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 197. 



 

 

Penjelasan dari adist tersebut adalah Sikap 

individualistis adalah sikap mementingkan 

diri sendiri, tidak memiliki kepekaan terhadap 

apa yang dirasakan oleh orang lain. Menurut 

agama, sebagaimana di sampaikan dalam 

hadits di atas adalah termasuk golongan 

orang-orang yang tidak sempurna 

keimanannyanya. 

Seorang mukmin yang ingin mendapat 

ridla Allah swt. Harus berusaha untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang diridai-

Nya. Salah satunya adalah mencintai sesama 

saudaranya seiman seperti ia mencintai 

dirinya, sebagaimana dinyatakan dalam hadits 

di atas. 

Hadits di atas juga menggambarkan 

bahwa Islam sangat menghargai persaudaraan 



 

 

dalam arti sebenarnya. Persaudaraan yang 

datang dari hati nurani, yang dasarnya 

keimanan dan bukan hal-hal lain, sehingga 

betul-betul merupakan persaudaraan murni 

dan suci. Persaudaraan yang akan abadi 

seabadi imannya kepada Allah swt. 

Pada hakekatnya kepedulian 

seseorang memang tanggung jawab yang 

besar terhadap hal-hal yang tidak di fikirkan 

oleh semua orang demi kemajuan lingkungan 

sosialnya. Seseorang yang berkorban artinya 

memberikan secara ikhlas yang berupa 

pikiran, pendapat, harta, waktu, tenaga, 

bahkan mungkin nyawa demi cinta, kesetiaan 

atau suatu ikatan. Kebenaran, dan bisa juga 

kesetiakawanan. Seorang kepala keluarga 

yang bekerja keras untuk mencukupi 



 

 

kebutuhan hidup sehari-hari merupakan salah 

satu bentuk dari pengorbanan. Hal itu 

dilakukan demi rasa cintanya kepada 

keluarga.43  

       Ketika kita mendengar kata kepedulian 

sosial, kita langsung teringat pada aksi-aksi 

yang dilakukan oleh manusia, baik secara 

pribadi maupun secara bersama, untuk 

menolong orang lain yang sedang menderita 

atau mengalami musibah. Kepedulian sosial 

muncul manakala terjadi musibah atau 

bencana seperti banjir, tanah longsor, 

kebakaran, gempa bumi dan bencana-bencana 

lainnya. diluar konteks terjadinya musibah 

atau bencana atas kehidupan, agak jarang kita 
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Moralitas Agama(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 116. 



 

 

dengar kata kepedulian sosial yang nyata dan 

memadai.44 

1) Berlangsung dalam suka maupun duka 

       Kepedulian sosial tidak hanya sekedar 

masalah menaruh simpati saja. Tidak juga 

hanya dibatasi masalah turut meringankan 

penderitaan sesama akibat bencana atau 

musibah. Ikut gembira dan senang atas 

kegembiraan dan kesebahagiaan 

seseorang juga termasuk dalam 

kepedulian sosial. Jadi, peduli sosial tidak 

lain adalah suatu sikap bersedia ikut 

berduka bersama orang yang berduka, dan 

ikut bergembira dengan orang yang 

sedang bergembira. Peduli sosial adalah 

suatu tindakan nyata, yang terwujud 
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dalam berbagai bentuk dan cara, berupa 

terencana. Tindakan nyata ini mesti juga 

dirasakan secara nyata oleh yang 

menerimanya. 

2) Kepedulian pribadi dan bersama 

       Kepedulian terhadap sesama bisa 

dilaksanakan baik secara pribadi maupun 

bersama, baik secara spontan maupun 

terencana. Masing-masing cara ini 

memiliki karakter tersendiri, namun 

semuanya sama-sama penting. 

Adakalanya kepedulian pribadi yang 

lebih mendesak dan di kala lain justru 

kepedulian bersama lebih diutamakan. 

Kepedulian pribadi adalah kepedulian 

kita sendiri ataupun keluarga kita sendiri. 

Kepedulian itu bisa berupa perhatian, 



 

 

penyediaan waktu, bentuk materi, pikiran 

dan hati untuk sesama yang sedang 

membutuhkan hal-hal semacam itu. 

3) Kepedulian yang sering mendesak 

       Terkadang kepedulian yang sering 

mendesak adalah kepedulian sosial yang 

bersifat pribadi dalam pergaulan kita 

sehari-hari. Seperti contoh jika salah 

seorang teman kita yang sedang 

menghadapi masalah baik masalah 

pribadi ataupun masalah dengan sekitar. 

Kemudian teman kita memberi isyarat 

kepada kita untuk tidak menggangu lebih 

dahulu. Maka kita setidaknya 

mencurahkan kepedulian kita untuk 

sementara waktu jangan dulu 

mendekatinya. Kepedulian akan 



 

 

kepentingan bersama merupakan hal 

yang sering mendesak untuk kita 

lakukan.45 

b. Sumber kepedulian sosial 

1) Bersumber dari cinta 

       Kepedulian sosial muncul dari 

kepekaan hati untuk merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain. Dalam 

kehidupan sehari-hari sering kita dengar 

istilah empati, yang dapat diartikan 

sebagai kesanggupan untuk merasakan 

dan memahami perasaan-perasaan orang 

lain, seolah-olah itu perasaan diri sendiri. 

Kesanggupan memiliki empati merupakan 

bagian terpenting dari semangat 

mencintai, yang memungkinkan kita 
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mengerti memahami dan menampung 

perasaan orang lain. Peduli karena cinta 

berarti aktif mengupayakan sesuatu, 

sebagai ungkapan turut merasakan dan 

menanggung beban sesama manusia.  

2) Tidak karena macam-macam alasan 

       Ada beberapa alasan seseorang 

mengulurkan tangannya kepada orang 

lain. Ada alasan politik, demi meraih 

simpati orang, motif mendapatkan 

pengaruh, supaya dilihat dan dikagumi 

orang, dan sebagainya. Hal-hal itu bisa 

saja terjadi dan tidak selalu buruk. Namun, 

kepedulian sosial yang kita kembangkan 

adalah kepedulian yang timbul dari hati 

yang terbuka mau berbagi untuk 



 

 

sesamanya, tanpa didorong atau disertai 

alasan-alasan diatas.46 

c. Bentuk-bentuk kepedulian 

1) Di lingkungan keluarga  

       Keluarga merupakan lingkungan 

sosial terkecil yang dialami oleh setiap 

manusia. Lingkungan keluarga juga 

merupakan lingkungan yang pertama kali 

mengajarkan manusia bagaimana 

berinteraksi. Interkasi tersebut dapat 

diwujudkan dengan air muka, derak-derik 

dan suara47 akan belajar memahami gerak 

gerik dan air muka anggota keluarga yang 

lain, disamping itu anak juga akan mulai 

memahami keadaan orang lain. Keluarga 
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47 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2001), 278. 



 

 

merupakan lingkungan yang vital dalam 

pembentukan sikap kepedulian sosial 

karena akan berpengaruh pada lingkungan 

sosial yang lebih besar. Lingkungan 

rumah itu akan membawa perkembangan 

perasaan sosial yang pertama48 Misalnya 

perasaan simpati dan empati terhadap 

anggota keluarga yang lain sampai 

tumbuh rasa cinta dan kasih sayang anak, 

sehingga nantinya akan tumbuh sikap 

saling peduli.49 

Bentuk kepedulian dalam 

lingkungan keluarga dapat berupa saling 

mengajak beribadah, makan bersama 
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keluarga, membantu orang tua 

membersihkan rumah dan lain-lain.  

2) Peduli di lingkungan masyarakat.  

Lingkungan masyarakat di 

Indonesia secara umum dibagi menjadi 

dua lingkungan, yaitu lingkungan 

pedesaan dan lingkungan perkotaan. 

Lingkungan pedesaan masih memegang 

erat budaya beserta nilai yang ada di 

dalamnya sehingga sikap kepedulian 

sangat masih sangat dijaga. Misalnya 

ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh 

satu keluarga, maka keluarga lain dengan 

tanpa imbalan akan membantu dengan 

berbagai cara.  Situasi berbeda dengan 

lingkungan masyarakat perkotaan. Sangat 

jarang dijumpai pemandangan yang 



 

 

memperlihatkan kepedulian antar warga. 

Masyarakat lebih bersikap acuh tak acuh 

serta sikap individualisme sangat 

menonjol dibandingkan sikap sosialnya. 

Lingkungan mayarakat dimanapun, baik 

pedesaan maupun perkotaan pasti 

memiliki kelompok-kelompok sosial.50 

Kelompok sosial merupakan unsur-unsur 

pelaku atau pelaksana asas pendidikan 

yang secara sengaja dan sadar membawa 

mayarakat pada kedewasaan, baik secara 

jasmani maupun rohani yang tercermin 

pada perbuatan dan sikap kepribadian 

warga masyarakat. Peduli di lingkungan 

masyarakat dapat diwujudkan dengan 

saling menyapa, menjenguk tetangga yang 
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sakit, mengikuti kegiatan di masyarakat, 

membantu tetangga yang membutuhkan 

dan lain sebagainya.51 

3) Peduli di lingkungan sekolah 

       Sekolah merupakan lingkungan yang 

sangat penting dalam menanamkan nilai-

nilai sosial siswa. Bahwa sekolah 

memiliki dua fungsi utama yaitu, sebagai 

instrumen untuk mentransmisikan nilai-

nilai sosial masyarakat (to transmit 

sociental values) dan sebagai agen untuk 

tranformasi sosial (to be the agent of 

social transform). Nilai-nilai sosial 

tersebut akan sangat berguna bagi anak 

dalam besosialisasi dan berinteraksi 

dengan sesamanya. Lingkungan sekolah 
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memberikan pengalaman yang jauh lebih 

luas karena anak akan berinteraksi dengan 

orang dan keadaan yang berbeda-beda 

dengan dirinya. Anak akan berinteraksi 

dengan siswa lain, berinteraksi dengan 

guru, pegawai sekolah baik tata usaha dan 

lain-lain. 52Dijelaskan bahwa fungsi 

sekolah sebagai lembaga sosial adalah 

membentuk manusia sosial yang dapat 

bergaul dengan sesama secara serasi 

walaupun terdapat unsur perbedaan 

tingkat sosial ekonominya, perbedaan 

agama, ras, peradaban, bahasa, dan lain 

sebagainya.53 Di sekolah tugas pendidik 

adalah memperbaiki sikap siswa yang 
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cenderung kurang dalam pergaulannya 

dan mengarahkan pada pergaulan sosial. 

Rasa peduli sosial di sekolah dapat 

ditunjukkan dengan perilaku saling 

membantu, saling menyapa, dan saling 

menghormati antar warga sekolah. 

d. Aspek kepedulian sosial 

Pada intinya ada 2 aspek yang perlu 

dikembangkan dalam sikap kepedulian sosial 

horizontal, yaitu:  

1). Aspek sosial, dalam menjalani kehidupan 

sosial, manusia senantiasa dibatasi dan 

dipengaruhi adanya ruang dan waktu, ini 

juga merupakan suatu bukti nyata 

keterbatasan manusia yang hakikatnya 

sebagai makhluk ciptaan. Berkaitan 

dengan ruang dan waktu ini, maka 



 

 

kehidupan manusia akan dikondisikan 

oleh pluralisme, yaitu adanya 

keberagaman ruang dalam kehidupan 

manusia. Dengan adanya ruang ini, 

seluruh manusia tidak mungkin berada 

dalam dua tempat dalam waktu yang 

sama, maka peran alat komunikasi dan 

transportasi menjadi sangat penting.54 

2). Aspek kepedulian, yang menjadi objek 

atau sasaran kepedulian kita adalah 

masyarakat umum tentunya dengan tidak 

memandang status masyarakat tersebut. 

Melalui peningkatan kepekaan 

kepeduliaan ini, seseorang memerlukan 

kemampuan kepekaan sosial, kapan dan 

dimana kita harus melakukan aktion. 
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Kemudian kepekaan, kejadian dan 

kecepatan untuk memperoleh informasi 

tentang adanya suatu hal yang 

memerlukan bantuan kita. Melalui 

peningkatan kepekaan kepedulian sosial 

ini, dihatapkan kesenjangan sosial atau 

jarak sosial dapat dipersempit, dan kita 

dapat memberikan kontribusi dalam 

bentuk upaya perawatan dan peningkatan 

modal sosial bangsa Indonesia dalam 

rangka menuju kenyamanan dan 

ketentaraman kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.55 
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3). Di lingkungan sekolah 

       Pernahkan anda melihat teman anda 

duduk termenung sendiri dengan wajah 

yang sedih? Lantas apa yang akan anda 

lakukan? Jika anda mempunyai 

kepedulian sosial, maka sebaiknya 

hampiri teman anda dan tanyakan apa 

yang sedang ia alami. Maka keadaan anda 

sangat berarti bagi dia. 

e. Wujud kepedulian sosial 

Beramal sholeh dapat diartikan 

berbuat baik atau kebajikan, memberi 

sumbangan atau bantuan kepada orang 

miskin. Amal sholeh juga dapat berarti 

melakukan sesuatu yang baik seperti memberi 

nasehat, bekerja untuk kepentingan 

masyarakat dan mengerjakan suatu ilmu. 



 

 

Beramal sholeh merupakan wujud akhlak 

sosial dalam rangka mewujudkan kepedulian 

sosial, sehingga seseorang berbuat baik 

terhadap orang lain.56 

Untuk menciptakan hubungan yang 

baik dengan sesama muslim dalam 

masyarakat dan untuk menciptakan 

keharmonisan dalam bermasyarakat, islam 

telah mengatur manusia dalam seluruh 

kegiatannya, termasuk hak dan kewajibannya 

masing-masing sebagai anggota masyarakat. 

Masyarakat tidak akan menjadi 

masyarakat yang kokoh, kecuai dibangun atas 

kerjasama, saling menolong, dan saling 

membantu antara individu yang ada di 

dalamnya. Masing-masing berusaha 
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membantu kebutuihan yang lain dengan harta, 

jiwa dan pengaruhnya. Sehingga semua 

anggota masyarakat merasakan bahwa 

semuanya bagaikan satu tubuh. Inilah yang 

diinginkan Islam dan diperintahkan oleh Al 

Qur’an. Bahkan dalam Hadist hal tersebut 

dijadikan lambang dari masyarakat yang 

penuh dengan keimanan. Allah berfirman 

yang artinya “Dan tolong menolonglah kamu 

dalam mengerjakan kebajikan dan takwa”. 

QS Al Ma’idah: 2. Karena saling tolong 

menolong mempunyai dampak yang besar 

bagi masyarakat, maka ia merupakan amalan 

yang paling afdhal di sisi Allah, bahkan 

pahalanya setara dengan shalat, puasa, zakat, 

dan ibadah lainnya.57    
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Siapapun yang membantu seorang 

muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, 

maka akan dia dapatkan pada hari kiamat 

sebagai tabungan yang akan memudahkan 

kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut. 

Sesungguhnya pembalasan disisi Alla sesuai 

dengan jenis perbuatnnya. Berbuat baik 

kepada makhluk merupakan cara untuk 

mendapat kecintaan Allah. Meluruskan niat 

dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas di 

dalamnya agar tidak menggugurkan pahala 

sehingga amal dan usahanya sia-sia. 

Memohon pertolongan kepada Allah dan 

kemudahan dari Nya, karena ketaatan tidak 

akan terlaksana kecuali karena kemudahan 

dan kasih sayang Nya.58 
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Membantu kesusahan orang lain 

sangat luas maknanya, bergantung pada  

kesusahan yang diderita oleh saudara seiman 

tersebut. Jika saudaranya termasuk orang 

miskin, sedangkan ia termasuk orang 

berkecukupan atau kaya, ia harus berusaha 

menolongnya dengan cara memberikan 

pekerjaan atau memberikan bantuan sesuai 

kemampuannya. Jika saudaranya sakit, ia 

berusaha menolongnya dengan cara 

memanggilkan dokter atau memberi sedikit 

dana untuk biaya pengobatannya. 59  

Adapun jenis-jenis kepedulian social 

ada tiga, yaitu kepedulian yang berlangsung 

saat suka maupun duka adala merupakan 

keterlibatan pihak yang satu kepada pihak 

                                                           
59 Rahmat Syafi’i, Al-Hadist (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 

252-253. 



 

 

yang lain dalam turut merasakan apa yang 

sedang dirasakan atau dialami oleh orang lain. 

Keudian yang kedua adala kepedulian pribadi 

dan bersama, maksudnya  kepedulian bersifat 

pribadi, namun ada kalanya kepedulian itu 

dilakukan bersama. Cara ini penting apabila 

bantuan yang dibutuhkan cukup besar atau 

berlangsung secara berkelanjutan. 

Selanjutnya adalah kepedulian yang sering 

lebih mendesak, maksudnya adalah 

kepedulian akan kepentingan bersama 

merupakan hal yang sering mendesak untuk 

kita lakukan. Caranya dengan melakukan 

sesuatu atau justru menahan diri untuk tidak 

melakukan sesuatu demi kepentingan 

bersama.60 

                                                           
60 Sujarwa, Manusia dan Fenomena Budaya Menuju Perspektif 

Moralitas Agama, 70. 



 

 

Hambatan dalam mewujudkan 

kepedulian sosial. Ada beberapa hal yang 

merupakan hambatan kepedulian sosial, 

diantaranya egoisme, egoisme merupakan 

doktrin bahwa semua tindakan seseorang 

terarah atau harus terarah pada diri sendiri. 

Yang kedua adala materialistis, merupakan 

sikap perilaku manusia yang sangat 

mengutamakan materi sebagai sarana 

pemenuhan kebutuhan hidupnya. Demi 

mewujudkan itu mereka umumnya tidak 

terlalu mementingkan cara untuk 

mendapatkannya.61 

Adapun implementasi kepedulian 

sosial ada dua yaitu, terhadap diri sendiri dan 

teradap masyarakat. Kepedulian terhadap diri 

                                                           
61 Ibid., 83. 



 

 

sendiri bisa dilakukan dengan mencoba untuk 

sedikit demi sedikit menumbuhkan rasa 

kepedulian sosial. Sehingga bisa menjadi 

individu yang peka terhadap masalah-masalah 

sosial yang terjadi dalam hidup ini. Agar bisa 

merasakan apa yang orang lain rasakan. 

seperti membantu teman atau orang lain yang 

sedang kesusahan dan bisa memberi solusi 

terbaik dalam memecahkan suatu masalah.62 

Salah satu contohnya adalah membantu teman 

ketika mengalami suatu masalah, mencoba 

meringankan beban teman semampunya, 

semisal: sewaktu teman saya menceritakan 

suatu permasalahannya, saya sebagai teman 

berusaha menjadi pendengar yang baik dan 

berusaha memberikan jalan keluar yang baik, 

                                                           
62 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Sosial, 66-67. 



 

 

sudah selayaknya kita harus menumbuhkan 

rasakepedulian sosial agar bisa menjadi 

individu yang peka terhadap masalah-masalah 

socialyang sedang terjadi. Kita tidak boleh 

bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan 

sosial yang terjadi di lingkungan kita. 

Berbagai cara dapat dilakukan misalnya 

dengan ikut menjadi panitia dalam acara 

seperti amal dan bakti social. Dengan begitu 

kita bias menumbuhkan rasa kepedulian 

terhadap sesama dan juga kepekaan kita. 

Kemudian yang kedua adalah, 

implementasi terhadap masyarakat. Setelah 

berusaha mengimplementasikan kepedulian 

sosial terhadap diri saya sendiri. Sekarang 

waktunya untuk menerapkan sifat kepedulian 

sosial dalam bermasyarakat. Karena manusia 



 

 

adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa 

dipungkiri bahwa tidak bisa hidup sendiri. 

Seperti bergabung dalam suatu organisasi. 

Kita harus bisa membuang sifat egois dan 

materialistis, sehingga bisa melakukan semua 

kegiatan dalam organisasi tersebut dengan 

baik, seperti berperilaku adil dalam 

mengambil keputusan, membantu anggota 

lain yang lagi kesulitan dan lain 

sebagainnya.63Salah satu contoh penerapan 

kepedulian sosial dalam masyarakat adalah 

seorang pejabat yang sedang terburu waktu 

untuk menghadiri suatu rapat tetapi rela turun 

dari mobilnya untuk membantu seorang 

tukang sayur ketika melihat dagangan tukang 

sayur berceceran dijalan setelah terserempet 

                                                           
63 Ibid., 70. 



 

 

kendaraan lain. Dari contoh tersebut terlihat 

kepeduliannya terhadap sesama, tidak 

mementingkan kepentingan pribadinya tanpa 

melihat status sosial. 

Dampak positif kepedulian sosial, 

antara lain seperti terwujudnya sikap hidup 

gotong royong, terjalinnya hubungan batin 

yang akrab, menumbuhkan kerukunan dan 

kebersamaan, terjadinya pemeratan 

kesejahteraan, menghilangkan jurang pemisah 

antara si miskin dan si kaya, terwujudnya 

persatuan dan kesatuan, menciptakan kondisi 

masyarakat yang kuat dan harmonis, 

menghilangkan rasa dengki dan dendam.64 

Penerapan dalam masyarakat dapat di 

implementasikan dengan lingkungan sekitar 

                                                           
64 Vera Wulur, Mengoptimalkan Kepedulian Sosial 

Masyarakat, 89. 



 

 

kita karena masih banyak orang yang kurang 

peduli pada sesama yang tidak menghiraukan 

orang yang membutuhkan bantuan dan 

mereka hanya acuh pada sesamanya. 

Seharusnya kita lebih peduli agar tidak ada 

orang yang kesusahan lagi. Implementasi 

peduli terhadap sesama bisa dilakukan dari 

hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, seperti 

berbagi kebahagiaan dengan orang sekitar, 

rutin bersedekah dan lain sebagainya.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini mengunakan metodologi 

penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.1 Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya 

dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian 

yang memanfaatkan wawancaraterbuka untuk 

menelaah dan memahami sikap, pandangan, 

peraasaan dan perilaku individu atau sekelompok 

orang.2 

Jadi dengan pendekatan kualitatif ini peneliti 

akan menemukan data-data yang dikumpulkan 

                                                           
1 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 3.  
2 Ibid., 5. 



 

 

kemudian dianalisis, yang kemudian akan 

memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan 

peneliti. Jenis penelitian yang digunakan didalam 

pendekatan kualitatif adalah studi kasus. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.3 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang 

lain sebagai penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa 

Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten 

Wonogiri. 

                                                           
3 Ibid., 117. 



 

 

Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian 

di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, 

Kabupaten Wonogiri ini adalah satu-satunya desa di 

wilayah Slogohimo yang melakukan kegiatan infak 

mingguan (jimpitan). 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan 

demikian sumber data dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama, 

sedangkan sumber data tertulis, dan foto adalah 

sebagai sumber dan tambahan.4 Adapun sumber data 

di atas mengungkap tentang: 

1. Sumber data utama, yaitu person atau orang-

orang yang menjadi steakholder, pelaksanaan 

                                                           
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Edisi Revisi VI) (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 129. 



 

 

serta obyek dalam kegiatan infak mingguan 

(jimpitan). Yang menjadi data utama dalam 

perolehan data adalah kepala desa (sebagai 

pencetus kegiatan jimpitan), ketua RT dan RW 

(sebagai penanggung jawab), ketua karang taruna 

beserta rombongan (sebagai pengurus) dan 

beberapa tokoh masyarakat yang terkait. 

2. Sumber data tambahan, yaitu dokumen dan foto 

yang berhubungan dengan kegiatan infak 

mingguan (jimpitan). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini  

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara 

mendalam dan diobservasi pada latar, dimana 



 

 

fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu 

untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi. 

Teknik yang digunakan peneliti yaitu: 

1. Wawancara 

Wawacara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interview) sebagai pengaju atau 

pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.5 wawancara disini akan 

dilaksanakan dengan bapak kepala desa, ketua 

RT dan RW, pengurus karang taruna dan tokoh 

masyarakat terkait. 

2. Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

                                                           
5 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 127.  



 

 

atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi 

dapat dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung.6 Observasi ini akan dilaksanakan 

secara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung, akan terjun langsung kedalam 

masyarakat tersebut dan dengan ikut serta dalam 

kegiatan tersebut. Dan pengamatan yang tidak 

langsung. Dapat dilakukan dengan pencarian 

sumber dengan orang sekitar. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non insani, 

sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

“Rekaman” sebagai setiap tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk 

individual atau organisasi dengan tujuan 

                                                           
6 Sutrisno hadi, Metodologi Reserch (Jilid 2) (Yogyakarta : Andi 

Offset, 2004), 151. 



 

 

membuktikan adanya suatu peristiwa atau 

memenuhi accounting. Sedangkan “dokumen” 

digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus 

untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku 

harian, catatan khusus, foto-foto, dan 

sebagainya.7 

Teknik dokumentasi ini sengaja 

digunakan dalam penelitian ini, mengingat (1) 

sumber ini selalu tersedia dan murah terutama 

ditinjau dari konsumsi waktu; (2) rekaman dan 

dokumen merupakan sumber informasi yang 

stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan 

situasi yang terjadi dimasa lampau, maupun 

dapat dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan; (3) rekaman dan dokumen 

                                                           
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan 

Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Al-Fabeta, 2005), 309. 



 

 

merupakan sumber informasi yang kaya, secara 

konstektual relevan dan mendasar dalam 

konteknya; (4) sumber ini sering merupakan 

pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

akuntalibitas. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini, dicatat dalam format 

transkip dokumentasi.8 

Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan oleh peneliti adalah wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Untuk teknik 

wawancara, peneliti akan mengambil data dari 

bapak kepala desa, bapak atau ibu lurah, ketua 

RT dan RW, pengurus karang taruna dan tokoh 

masyarakat yang terkait. Kemudian untuk 

observasi, peneliti akan mengambil data dengan 

cara observasi langsung dan tidak langsung, 

                                                           
8 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 217. 



 

 

untuk observasi langsung peneliti akan langsung 

terjun ke dalam masyarakat tersebut dan ikut 

serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk 

dokumentasi berupa rekaman, foto-foto, catatan 

khusus, dan sebagainya. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain sehingga dengan mudah dipahami dan 

semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.9 

Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh hasil dari wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain seperti buku dan internet, sehingga 

                                                           
9 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Rake 

sarasin, 1998), 104. 



 

 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, 

sehingga dapat diceritakan kepada orang lain.10  

Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis deduktif, keterangan-

keterangan yang bersifat umum menjadi pengertian 

khusus yang terperinci, baik pengetahuan yang 

diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan. 

Sedangkan aktifitas dalam analisis data mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

                                                           
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan 

Kuantitatif, kualitatif dan R&D, 337. 



 

 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh.11 

Teknik analisis data ini merupakan proses 

mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

data kualitatif. Kemudian teknis analisis data dalam 

kasus ini menggunakan analisis deduktif, keterangan-

keterangan yang bersifat umum menjadi khusus.  

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reliabilitas).12Dalam bagian ini 

peneliti harus mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan 

data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik yang 

                                                           
11 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175 
12 Ibid., 171. 



 

 

pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Perpanjangan keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. keikutsertaan peneliti 

sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti 

pada latar penelitian. 

2. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan 



 

 

lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir 

dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 



 

 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.  

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis 

selama dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Desa Watusomo Slogohimo Wonogiri 

Asal mula Desa Watusomo sangat unik, hal ini 

karena berkaitan dengan perjalanan Wali Songo 

dalam mencari kayu jati untuk tiang masjid Demakke 

hutan Donoloyo pada waktu pemerintahan Raden 

Fatah. Oleh karena itu sangat erat sekali asal mula 

Desa Watusomo dengan hutan Donoloyo. Hutan 

Donoloyo itu sendiri terjadi karena kedatangan 

seorang bangsawan dari Majapahit yaitu Pangeran 

Dono Kusumo atau Kudono Sari. Beliau saat itu 

melarikan diri dari kerajaan Majapahit bersama kedua 

temannya. 



 

 

Dalam pelariannya ke arah Barat Raden Dono 

Kusumo sampai di suatu tlatah yang sekarang 

Watusomo. Beliau akhirnya menetap di sebuah 

wilayah tersebut sedang kerabatnya menetap 

diwilayah Sokoboyo yang masih dalam satu wilayah 

Kecamatan Slogohimo. Menurut cerita, beliau 

menanam sebuah bibit kayu jati didepan 

pertapaannya. Sehingga tumbuh sebuah kayu jati 

besar yang diberi nama Cempurung yang merupakan 

cikal bakal hutan Donoloyo. Sehubungan dengan para 

Walisongo yang berdaangan untuk mencari kayu jati 

untuk ting masjid Demak, melihat wujud jati 

Cempurung para wali tertarik dengan jati Cempurung 

tersebut kemudian meminta ijin kepada ki Ageng 

Donoloyo (Raden Dono Kusumo) maka proses 

penebanganpun dilaksanakan.  



 

 

Pengangkutan kayu itu sendiri melawati jalur 

sungai Donoloyo (Keduwang). Waktu itu keadaan 

sungai masih bebatuan, kemudian salah seorang wali 

berkata jika kelak daerah tersebut ada kemajuan maka 

akan diberi nama Watusomo yang artinya batu besar 

atau linuwih. Kemudian para wali beristirahat 

sebentar yang bertepatan di pinggir hutan Donoloyo 

yang saat itu banyak tumbuh pohon jati kecil-kecil. 

Kemudian sunan Ampel memberi nama Dologan 

artinya adalah pohon jati yang kecil. Kemuudian para 

wali menyusuri sungai tersebut kearah barat, 

kemudian para wali melihat dua orang yang sedang 

membendung sungan untuk mengairi tanamannya, 

salah seorang wali memberi nama Bandung yang 

berasal dari kata Bendung. Dan terus berjalan kearah 

Barat kemuadian melihat beberapa orang ngiles 

(menggilas dengan kaki) kemudian Sunan Kalijaga 



 

 

memberi nama Deles diambil dari kata di iles. Inilah 

sedikit sejarah Desa Watusomo. Dusun Dologan, 

Bandung, dan Deles yang sekarang adalah termasuk 

dari Desa Watusomo.1 

2. Letak Geografis Desa Watusomo Slogohimo Wonogiri 

Desa Watusomo merupakan Desa yang 

bertempat di wilayah selatan kecamatan Slogohimo. 

Masyarakat Desa Watusomo hampir semuanya hidup 

sebagai petani, disamping itu warga Desa Watusomo 

juga memiliki kesibukan lain seperti, guru, pedagang, 

peternak dan juga sopir.2 

3. Struktur Organisasi  Desa Watusomo Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri 

Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo ini 

dipimpin oleh Kepala Desa. Adapun struktur 

                                                           
1Lihat Transkip Dokumentasi No. 01/D/13-IV/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 
2 Lihat transkip Dokumentasi 02/O/13-IV/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

organisasi Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri pemerintahan dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

1. Kepala Desa  : Sumarno, S. Sos 

2. Sekretaris  : Priyono Agung 

Prabowo 

3. Kasi Pemerintahan : Tri Wahyuningrum 

4. Kasi Kesejahteraan : Parman 

5. Kasi Pelayanan : Lilis Handayani 

6. Kaur Perencanaan : Budi Santoso 

7. Kaur Keuangan : Subeno 

8. Kadus Watusomo : Barmin 

9. Kadus Dologan : Suyadi 

10. Kadus Bandung : Maridi 

11. Kadus Deles  : Karmin3 

 

4. Visi  dan Misi Desa Watusomo Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri 

a. Visi: Mewujudkan masyarakat yang guyup 

rukun, sejahtera, makmur, berakhlak mulia, 

terpenuhi pelayanan dasar secara adil dan merata 

                                                           
3 Lihat transkip Dokumentasi 03/D/13-IV/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

yang didukung Pemerintahan yang baik dan 

Aparat yang bersih dan berwibawa. 

b. Misi: 

1) Menata Pemerintahan, Pembangunan dan 

Kemasyarakatan secara adil dan transparan 

2) Mendorong terciptanya manajemen 

Pemerintahan yang baik 

3) Mengendalikan pengelolaan sumber daya 

manusia dan sumber daya alam secara efektif 

dan efisien 

4) Meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan kepata Tuhan Yang Maha Esa 

5) Mendorong terbentuknya sikap dan perilaku 

anggota masyarakat dan pemerintahan desa 

yang meng`hormati dan menjunjung tinggi 

peraturan hukum yang berlaku.4 

                                                           
4 Lihat Transkip Dokumentasi 04/D/13-IV/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

5. Keadaan Penduduk 

Desa Watusomo memiliki penduduk  3.139 

jiwa yang tersebar di seluruh wilayah desa. Dalam 

desa Watusomo terbagi menjadi 4 dusun  yang 

dikepalai oleh bapak Kepala Dusun (KADUS). 

Adapun jumlah kepala keluarga  adalah sekitar 579 

(KK). Bisa dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk5 

No  Dusun RT/RW KK Penduduk  

1 Watusomo Rt 01/ RW 

01 

Rt 02/ Rw 

01 

Rt 03/ Rw 

01 

28`4 792 

2 Dologan Rt 01/ Rw 

02 

Rw 02/ 

Rw 02 

Rt 03/ Rw 

03 

304 800 

3 Bandung Rt 02/ Rw 

04 

210 630 

                                                           
5 Lihat transkip Dokumentasi 05/D/13-IV/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

Rt 01/ Rw 

05 

Rt 02/ Rw 

05 

 

4 Deles Rt 01/ Rw 

06 

Rt 02/ Rw 

06 

Rt 01/ Rw 

07 

Rt 02/ Rw 

07 

38`6 917 

    

 Tabel 4.2: Data Penduduk Dusun Watusomo Desa Watusomo6 

No  Nama 

Ketua 

RT 

RT RW Nama 

Ketua 

RW 

Nama 

Dusun  

LK PR K 

1 Bambang  01 01 Katiman Watus

omo 

39 40 50  

2 Marmin 02 01 Katiman Watus

omo  

51 59 31 

3 Jarot  03 01 Midi   Watus

omo 

42 37 50 

          

 

          

 

 

 

                                                           
6 Lihat transkip Dokumentasi 05/D/12-II/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

Data Penduduk Dusun Dologan Desa Watusomo7 

No  Nama 

Ketua 

RT 

RT RW Nama 

Ketua 

RW 

Nama 

Dusun 

LK PR KK 

1 Semprong 01 02 Samidi Dologan  49 46 43 

2 Parmin  02 03 Samidi Dologan  34 38 47 

3 Suyadi   03 03 Suyadi  Dologan   27 39 69 

 

Data Penduduk Dusun Bandung Desa Watusomo8 

No  Nama 

Ketua 

RT 

RT RW Nama 

Ketua 

RW 

Nama 

Dusun 

LK PR KK 

1 Sunarto 01 04 Sugimo  Bandung 59 63 37 

2 Rimin 02 04 Sugimo   Bandung   63 61 38 

3 Sutijo 01 05 Diyun  Bandung  69 66 31 

4  

Mulyono 

02 05 Diyun   Bandung   64 56 32                                

       

Data Penduduk Dusun Bandung Desa Deles9 

No  Nama 

Ketua 

RT 

RT RW Nama 

Ketua 

RW 

Nama 

Dusun 

LK PR KK 

1 Yanto 01 06 Suwito  Deles 59 63 37 

2 Kasiran 02 06 Suwito   Deles   63 61 38 

3 Slamet 01 07 Paidi  Deles  69 66 31 

4 Dimo 02 07 Paidi  Deles   64 56 32                                

    

                                                           
7 Lihat transkip Dokumentasi 05/D/12-II/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 
8 Lihat transkip Dokumentasi 05/D/12-II/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 
9 Lihat transkip Dokumentasi 05/D/15-IV/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

     Berikut keadaan soial, ekonomi, pendidikan, 

dan agama di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri: 

a. Sosial 

Masyarakat Desa Watusomo memiliki rasa 

kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi. Hal 

ini dapat dilihat dari keseharian yang dilakukan 

oleh masyarakat desa Watusomo. Salah satu bukti 

dari sikap kekeluargaan yang ada di desa 

Watusomo adalah ketika ada orang yang 

meninggal begitu berita tersebar orang-orang 

langsung meninggalkan kegiatan mereka dan 

langsung menuju ke tempat orang yang sedang 

berduka untuk ikut berbela sungkawa.10 

Bukan hanya sewaktu ada kabar orang 

meninggal. Ketika ada kabar tetangganya terkena 

                                                           
10 Lihat Transkip Observasi No. 01/O/19-IV/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

musibah seperti sakit, kecelakaan dan lainnya, 

orang-orangpun juga sesegera mungkin 

mendatangi dan dengan suka rela mengunjungi 

rumah tersebut dengan tujuan untuk melihat 

keadaan tetangganya ataupun saudaranya 

tersebut. Karena mereka tidak ingin salah satu 

tetangga ataupun saudaranya hidup sengsara. 

Selain itu, warga masyarakat desa Watusomo 

juga tidak menerapkan adanya perbedaan status 

sosial. Mereka menganggap semua manusia itu 

sama,  baik kaya atau miskin berpangkat atau 

tidak semua diperlakukan sama di masyarakat. 

Kebersamaan yang terlihat selain ketika ada 

yang berduka, yaitu ketika ada acara pernikahan. 

Semua warga sekitar saling tolong-menolong dan 

ikut berpartisipasi membantu warga yang sedang 



 

 

mempunyai hajat tersebut tanpa harus dikomando 

terlebih dahulu. 

Selain ikut berpartisipasi dalam acara 

pernikahan, warga desa Watusomo juga 

mengadakan kegiatan kerja bakti rutin yang 

dilaksanakan setiap hari minggu. Seperti 

membersihkan masjid, mushola, jalan, lapangan, 

makam dan sebagainya. Dengan harapan dapat 

meningkatkan jalinan kebersamaan dan juga 

kebersihan desa.11 

b. Ekonomi 

Di Desa Watusomo ini mayoritas bermata 

pencaharian sebagai petani, dimana mereka 

menganggap bahwa ladang dan kebun dapat 

ditanami bahan pokok seperti padi, jagung, 

singkong dan tumbuhan lainnya yang dapat 

                                                           
11 Lihat Transkip Observasi No.03/O/19-IV/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

menghasilkan rupiah. Selain itu masyarakat desa 

Watusomo juga terkenal dengan peternak sukses, 

banyak yang menjadi peternak sai, ayam, 

kambing, ayam petelur dan lainnya. peternak ini 

sebenarnya hanya dijadikan sampingan di sisi  

sebagai seorang petaninya.12 

c. Agama 

Jika berbicara masalah agama, penduduk 

Desa Watusomo 3139 beragama Islam, 8 orang 

katholik dan 10 orang beragama Kristen. Akan 

tetapi semua itu tidak menjadikan penghalang 

harmonisnya hubungan persaudaraan yang 

mereka jalin.13 Selain itu mengenai kegiatan 

keagamaan yang sering dilakukan atau diadakan 

oleh Desa Watusomo adalah kegiatan yasinan 

                                                           
12 Lihat Transkip Observasi No.04/O/19-IV/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 
13Lihat Transkip Dokumentasi No.06/D/23-IV/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

rutinan malam Jumat yang dilakukan oleh setiap 

Dusunnya dan Ratibul Hadad yang dilaksanakan 

pada malam Senin Pon di seluruh Kecamatan 

Slogohimo. 14 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar Belakang dilaksanakannya kegiatan infaq 

mingguan (jimpitan) di Desa Watusomo 

Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 

Setiap orang tentunya mempunyai sifat, 

ciri, kebiasaan, dan jiwa sosial yang berbeda. 

Bahkan antar keluarga dekatpun memiliki sifat 

yang berbeda. Terlebih dalam kehidupan 

masyarakat pada lingkungan luas. Terkadang sifat 

yang terlalu bertolak belakang justru 

mengakibatkan masalah yang kecil menjadi besar.  

                                                           
14Lihat Transkip Observasi No.05/O/19-IV/2019 dalam laporan 

peneliti ini. 



 

 

Masalah yang ada di masyarakat tidak 

hanya sebatas kepedulian terhadap sesama saja. 

Bahkan masalah kekayaan, uang ataupun 

jabatanpun menjadikan seseorang dalam kelompok 

menjadi terpecah belah. Untuk mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun dan 

sejahtera. Maka masalah seperti diatas harus 

segera diatasai bersama-sama. Terlebih dalam 

menumbuhkan jiwa kepedulian sosial seseorang 

untuk tetap peduli dengan sekitar. Hal tersebut 

membutuhkan ketegasan dan pantauan yang ekstra 

entah dari para pimpinan-pimpinan ataupun dari 

diri sendiri. 

Walaupun nyatanya sangat sulit untuk 

menumbuhkan rasa keihklasan pada setiap warga 

masyarakat, seorang pejabat petinggi dalam 

sebuah desa tidak boleh menyerah begitu saja. 



 

 

Banyak cara yang harus dicoba, satu dua tiga kali 

gagal akan tetapi ketika warga sudah terbiasa 

nyaman maka semuanya akan terasa lebih mudah 

dalam mengkoordinir dan untuk mengatur 

semuanya.  

Salah satu cara melatih jiwa keikhlasan dan 

jiwa kepedulian sosial masyarakat maka salah satu 

contohnya adalah dengan mengadakannya 

kegiatan infaq mingguan atau kotak amal juga bisa 

melatihnya. Uang seribu rupiahpun akan terasa 

mahal jika kita tidak mendasarinya dengan jiwa 

yang ikhlas.  

Berkaitan dengan implementasi nilai-nilai 

kepedulian sosial melalui infaq mingguan 

(jimpitan) di Desa Watusomo Kecamatan 

Slogohimo, maka dalam hal ini bagaimana 

masyarakat Desa Watusomo mampu 



 

 

mengimplementasikan nilai-nilai kepedulian sosial 

melalu infaq mingguan (jimpitan). 

Bapak Roni menceritakan gagasan 

dilaksanakan infaq mingguan (jimpitan) ini 

adalah karena menerapkan kegiatan dari Desa 

sebelah yang mana pencetus pertamanya adalah 

salah seorang pemuda pendatang (pemuda dari 

Desa sebelah) yang kemudian ide tersebut di 

setujui oleh pemuda yang lainnya.   

Awalnya ada seorang pemuda yang saat itu 

domisilinya di luar Desa Watusomo kemudian ia 

membawa masuk kegiatan yang ada disana atau di 

Desanya Seorang pemuda itu tadi. Kalau di Desa 

nya itu infaqnya bisa uang dan bisa juga beras, tapi 

kalau yang disini itu ditarik uang saja.15 

 

Bapak Roni juga memperkuat pendapatnya 

mengenai gagasan diatas, bahwa berinfaq itu 

sangatlah penting. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Roni: 

                                                           
15 Lihat Transkip Wawancara  No. 01/W/08-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

Kita di dunia inikan hanya sebentar, kata orang jawa 

hanya mampir ngombe. Rejeki juga hanya titipan 

dari Allah. Apapun yang kita miliki hanya bersifat 

sementara, begitu juga dengan uang. Alangkah 

baiknya jika kita menyisihkan untuk fakir miskin, 

yatim piatu, korban bencana dan lainnya dengan 

niat hati ikhlas membantu sambil melatiih diri agar 

tetap memiliki hati yang mulia.16 

 

Dari pendapat diatas juga segera disikapi 

oleh bapak Kepala Desa, bahwa mengingat 

kebutuhan di Desa Watusomo ssemakin 

meningkat dan ternyata didalamnya banyak orang 

yang tidak mampu, maka bapak Kepala Desa 

sangat menyetujui program kegiatan tersebut, 

seperti yang telah Beliau paparkan: 

Memang begitu mbak, ketika ada usulan dari teman-

teman karang taruna, spontan saya langsung setuju. 

Karena apa? Karena Desa Watusomo itu sendiri 

masih banyak yang kekurangan dan dengan adanya 

program ini semoga semuanya dapat diatasi. 

Terutama melatih jiwa-jiwa masyarakat Desa 

Watusomo agar tetap peduli dengan tetangga-

tetangganya bahkan luar masyarakat Desa 

Watusomo.17 

                                                           
16 Lihat Transkip Wawancara  No. 02/W/08-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 

 
17 Lihat Transkip Wawancara  No. 02/W/02-IV/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

 

Hal ini sesuai dengan wawancara bapak 

Triyono bahwa infaq (jimpitan) ini diadakan 

karena di Desa Watusomo ini banyak warga miskin 

dan anak yatim, diceritakan berikut: Dikarenakan 

di kampung kami banyak warga miskin dan anak-

anak yatim mbak makanya timbul niat kami untuk 

mengadakan program ini.18  

 

Bapak Gunawan juga menambahi, dengan 

kuasa Allah akhir-akhir ini banyak musibah dan 

bencana dimana-mana. Tidak ada salahnya jika 

dari Desa Watusomo membantu mengeluarkan 

dana untuk meringankan beban mereka yang 

sedang mengalami musibah, seperti yang telah 

dipaparkan oleh bapak Gunawan yaitu:  

Kalau dari Desa itu sendiri belum ada uang khusus 

mbak. Maka dari itu, kami mengadakan kegiatan ini 

                                                           
18 Lihat Transkip Wawancara  No. 03/W/05-III/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

untuk sedemikian. Sekarangkan itu to mbak, banyak 

yang terkena musibah, gempa, banjir, tanah longsor 

dan lain-lain, dari Desa Watusomo nggak ada 

salahnya untuk membantu teman-teman yang 

sedang kesulitan. Dan dengan adanya uang dari 

jimpitan semoga bermanfaat untuk semua 

manusia.19 

 

Untuk manfaat dilaksanakan kegiatan infaq 

mingguan (jimpitan) adalah untuk membantu 

masyarakat atau siapapun yang membutuhkan dan 

juga untuk menenamkan jiwa sosial masyarakat, 

seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak 

Triyono, sebagai berikut: Kalau uangnya sudah 

terkumpul otomatis kita sumbangkan kepada 

masyarakat yang membutuhkan kemudian yang 

nomor dua adalah untuk menanamkan jiwa 

sosial.20 

 

                                                           
19 Lihat Transkip Wawancara  No. 04/W/10-IV/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 
20 Lihat Transkip Wawancara  No. 05/W/05-III/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 

 



 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa gagasan utama dilaksanakan 

kegiatan infaq mingguan (jimpitan) adalah karena 

menerapkan kegiatan dari Desa sebelah yang mana 

pencetus pertamanya adalah salah seorang pemuda 

pendatang yang kemudian di setujui oleh pemuda 

yang lainnya. kemudian faktor utama dilaksanakan 

kegiatan ini adalah adanya beberapa warga miskin 

dan adanya beberapa warga yang kekurangan, 

makan para pemuda memiliki ide yang cemerlang 

sehingga ide itu disetujui oleh para bapak RT, RW, 

KADUS, sehingga bapak Kepala Desa. Dan 

sampai saat ini kegiatan berjalan lancar seperti 

yang diharapkan. 

 



 

 

2. Implikasi kegiatan infaq mingguan (jimpitan) di 

Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo 

Kabupaten Wonogiri 

Untuk besaran infaq (jimpitan) yang 

dikeluarkan adalah seikhlasnya saja, dan semua 

itu tidak adanya unsur paksaan ataupun 

mewajibkan ikut membayar infaq (jimpitan). 

Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Roni 

bahwa: Kegiatan tersebut dilakukan seikhlasnya 

dari yang akan memberikan, seumpama ada yang 

keberatan sudah disampaikan di forum RT. Ada 

juga setelah berjalan beberapa waktu itu, ada salah 

satu warga yang keberatan. Maka kami dari 

panitia memakluminya. Dan intinya kegiatan ini 

tidak ada unsur pemaksaan dan mewajibkan untuk 

membayar.21 

                                                           
21 Lihat Transkip Wawancara  No. 06/W/08-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

Kemudian bapak Eko Prasetyo juga 

menuturkan bahwa infaq (jimpitan) ini 

dilaksanakan pada Malam minggu dan yang 

menjalankan program infaq (jimpitan) ini adalah 

para pemuda Desa Watusomo. Seperti yang telah 

diceritakan oleh bapak Eko Prasetyo: Kalau disini 

pelaksanaannya itu seminggu sekali, kemudian 

pemuda keliling ke rumah warga.22 

Untuk peran panitia, panitia hanya 

berkeliling saat malam minggu itu. akan tetapi 

dalam pengurusan kepanitian tetap ada bendahara 

umum dan bendahara Dusun. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh bapak Wardi selaku ketua infaq 

mingguan (jimpitan), yaitu: Ya peran panitia itu 

hanya keliling setiap RT itu mbak. Tapi setiap 

minggunya berbeda-beda. Antar satu pemuda 

                                                           
22 Lihat Transkip Wawancara  No. 07/W/04-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

dengan yang lainnya, kan dijadwal. Biar semua 

kejatah dan tanggung jawab. Tetapi dalam panitia 

besar itu tetap ada ketua, bendahara dan sekertaris 

agar pengelolaannya mudah.23 

Peran masyarakatnya adalah sebagai 

penerima jimpitan (bagi yang kurang mampu atau 

yang terkena musibah) dan sebagai subjek dari 

jimpitan tersebut. Seperti yang telah dipaparkan 

oleh ibu maryanti yaitu: 

Kalau kami sebagai masyarakat ya hanya manut 

dengan pimpinan mbak, kalau di suruh ini ya ini di 

suruh itu ya itu. selagi baik tetap kami taati. Kalau 

jimpitan itu kan uangnya jelas untuk apa-apanya kan 

mbak, jadi kita ya hanya iuran-iuran saja. Kalau 

malam minggu ya kita ngisi belumbung itu. Dan 

dana ini terkelola dengan baik oleh para panitia-

panitianya.24 

Untuk proses pengumpulan dana, setiap 

malam Minggu para pemuda berkeliling ke rumah-

                                                           
23 Lihat Transkip Wawancara  No. 08/W/04-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 
24 Lihat Transkip Wawancara  No. 09/W/06-IV/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

rumah untuk mengambil uang jimpitan tersebut. 

Setelah selesai mengambil, langsung diberikan 

kepada bendahara setiap Dusunnya. Seperti yang 

telah dipaparkan oleh bapak Bagus yaitu: “Setiap 

malam Minggu kita keliling kampung mbak. Kan 

di setiap rumah sudah ada belumbung, nah disitu 

kita langsung mengambil uangnya di dalam 

belumbung. Disisi lain belumbungnya, didalamnya 

juga ada kertas guna untuk mencatat setiap 

pengambilannya.”25 

Manfaat infaq mingguan jimpitan di Desa 

Watusomo ini adalah untuk membantu masyarakat 

yang keurangan dan utamanya adalah untuk 

melatih masyarakat agar tetap memiliki jiwa 

solidaritas terhadap sesama yang tinggi. Seperti 

yang telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Dusun 

                                                           
25 Lihat Transkip Wawancara  No. 10/W/06-IV/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

bahwa: Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk 

masyarakat itu sendiri dan untuk siapapun yang 

berhak menerima. Karena apa? Karena dari sisi 

masyarakat itu sendiri secara tidak sadar mereka 

terlatih peduli terhadap orang-orang yang 

membutuhkan bantuan kita dan sisi lainnya 

melatih masyarakat untuk senantiasa mempunyai 

rasa keikhlasan yang tinggi.26 

Bapak roni juga menjelaskan, seputar 

kendala yang sering mereka temui yaitu ketika 

musim hujan yang sering menjadi alasan utama 

pengambilan jimpitan ditunda ke hari berikutnya 

dan panitia yang bertugas mengambil jimpitan  ke 

rumah warga saat itu masih pada sibuk di sawah 

atau bekerja, maka pengambilannya jimpitan tidak 

tepat waktu. 

                                                           
26 Lihat Transkip Wawancara  No. 11/W/09-1V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

Kalau masalah kendala itu sebenarnya hanya 

tergantung dengan panitia mbak, misalnya hujan. 

Maka jimpitan itu akan diundur ke hari yang lain, 

maksudnya bukan malam Minggu itu juga. Dan juga 

kadangkan banyak pemuda yang masih sekolah 

pulangnya sore-sore  atau juga banyak pemuda yang 

masih sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri 

maka penarikkan jimpitan mesti mundur.27 

 

Berkaitan dengan nominal asoknya 

jimpitan itu hanya 1seribu rupiah dalam setiap 

minggunya, seperti yang dijelaskan oleh Bpak 

Bara yaitu:  

Ini untuk nominal jimpitan kan ya mbak? Awal 

kessepakatan dulu itu setiap KK ataupun setiap 

belumbung itu hanya seribu rupiah dalam setiap 

minggunya. Akan tetapi ketika sudah berjalan lama, 

masyarakat banyak yang memberikan lebih dari 

seribu, ada yang duaribu, tigaribu dan bahkan 

sampai dengan lima ribu. Jadi sekarang tidak ada 

batasan nominal iurannya.28 

 

Untuk masalah respon masyarakat tentang 

jimpitan,sudah terkategori sangat baik. Karena 

terlihat dari bagaimana masyarakat dalam ikut 

                                                           
27 Lihat Transkip Wawancara  No. 12/W/09-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 
28 Lihat Transkip Wawancara  No. 13/W/10-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

andil pada kegiatan jimpitan sudah sangat rajin dan 

tertib. Seperti yang telah dipaparkan oleh bapak 

kepala Desa Watusomo yaitu Bapak Sumarno: 

Kalau masalah respon masyarakat itu baik banget 

dek. Karena apa? Karena terlihat dari antusias 

masyarakat sangat terlihat dan tidak ada satupun 

masyarakat yang protes dengan adanya kegiatan ini. 

Pada dasarnya kegiatan jipitan ini memang tidak ada 

unsur pemaksaan dan mewajibkan, makanya 

masyarakat Desa Watusomo tidak tertekan dan 

tidak ada masalah apapun.29  

 

Kemudian bapak Eko Prasetyo juga 

menuturkan bahwa infaq (jimpitan) ini 

dilaksanakan pada Malam minggu dan yang 

menjalankan program infaq (jimpitan) ini adalah 

para pemuda Desa Watusomo. Seperti yang telah 

diceritakan oleh bapak Eko Prasetyo: Kalau disini 

pelaksanaannya itu seminggu sekali, kemudian 

pemuda keliling ke rumah warga.30 

                                                           
29 Lihat Transkip Wawancara  No. 14/W/10-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 
30 Lihat Transkip Wawancara  No. 07/W/04-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

Untuk peran panitia, panitia hanya 

berkeliling saat malam minggu itu. akan tetapi 

dalam pengurusan kepanitian tetap ada bendahara 

umum dan bendahara Dusun. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh bapak Wardi selaku ketua infaq 

mingguan (jimpitan), yaitu: Ya peran panitia itu 

hanya keliling setiap RT itu mbak. Tapi setiap 

minggunya berbeda-beda. Antar satu pemuda 

dengan yang lainnya, kan dijadwal. Biar semua 

kejatah dan tanggung jawab. Tetapi dalam panitia 

besar itu tetap ada ketua, bendahara dan sekertaris 

agar pengelolaannya mudah.31 

Peran masyarakatnya adalah sebagai 

penerima jimpitan (bagi yang kurang mampu atau 

yang terkena musibah) dan sebagai subjek dari 

jimpitan tersebut. Seperti yang telah dipaparkan 
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oleh ibu maryanti yaitu: Kalau kami sebagai 

masyarakat ya hanya manut dengan pimpinan 

mbak, kalau di suruh ini ya ini di suruh itu ya itu. 

selagi baik tetap kami taati. Kalau jimpitan itu kan 

uangnya jelas untuk apa-apanya kan mbak, jadi 

kita ya hanya iuran-iuran saja. Kalau malam 

minggu ya kita ngisi belumbung itu.32 

Untuk proses pengumpulan dana, setiap 

malam Minggu para pemuda berkeliling ke rumah-

rumah untuk mengambil uang jimpitan tersebut. 

Setelah selesai mengambil, langsung diberikan 

kepada bendahara setiap Dusunnya. Seperti yang 

telah dipaparkan oleh bapak Bagus yaitu: 

Setiap malam Minggu kita keliling kampung mbak. 

Kan di setiap rumah sudah ada belumbung, nah 

disitu kita langsung mengambil uangnya di dalam 

belumbung. Disisi lain belumbungnya, didalamnya 
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juga ada kertas guna untuk mencatat setiap 

pengambilannya.33 

 

Manfaat infaq mingguan jimpitan di Desa 

Watusomo ini adalah untuk membantu masyarakat 

yang keurangan dan utamanya adalah untuk 

melatih masyarakat agar tetap memiliki jiwa 

solidaritas terhadap sesama yang tinggi. Seperti 

yang telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Dusun 

bahwa: 

Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat 

itu sendiri dan untuk siapapun yang berhak 

menerima. Karena apa? Karena dari sisi masyarakat 

itu sendiri secara tidak sadar mereka terlatih peduli 

terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan 

kita dan sisi lainnya melatih masyarakat untuk 

senantiasa mempunyai rasa keikhlasan yang 

tinggi.34 

 

Bapak roni juga menjelaskan, seputar 

kendala yang sering mereka temui yaitu ketika 

musim hujan yang sering menjadi alasan utama 
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pengambilan jimpitan ditunda ke hari berikutnya 

dan panitia yang bertugas mengambil jimpitan  ke 

rumah warga saat itu masih pada sibuk di sawah 

atau bekerja, maka pengambilannya jimpitan tidak 

tepat waktu. 

Kalau masalah kendala itu sebenarnya hanya 

tergantung dengan panitia mbak, misalnya hujan. 

Maka jimpitan itu akan diundur ke hari yang lain, 

maksudnya bukan malam Minggu itu juga. Dan juga 

kadangkan banyak pemuda yang masih sekolah 

pulangnya sore-sore  atau juga banyak pemuda yang 

masih sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri 

maka penarikkan jimpitan mesti mundur.35 

 

Berkaitan dengan nominal asoknya 

jimpitan itu hanya 1seribu rupiah dalam setiap 

minggunya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Bara yaitu:  

Ini untuk nominal jimpitan kan ya mbak? Awal 

kessepakatan dulu itu setiap KK ataupun setiap 

belumbung itu hanya seribu rupiah dalam setiap 

minggunya. Akan tetapi ketika sudah berjalan lama, 

masyarakat banyak yang memberikan lebih dari 

seribu, ada yang duaribu, tigaribu dan bahkan 
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sampai dengan lima ribu. Jadi sekarang tidak ada 

batasan nominal iurannya.36 

 

Untuk masalah respon masyarakat tentang 

jimpitan,sudah terkategori sangat baik. Karena 

terlihat dari bagaimana masyarakat dalam ikut 

andil pada kegiatan jimpitan sudah sangat rajin dan 

tertib. Seperti yang telah dipaparkan oleh bapak 

kepala Desa Watusomo yaitu Bapak Sumarno: 

Kalau masalah respon masyarakat itu baik banget 

dek. Karena apa? Karena terlihat dari antusias 

masyarakat sangat terlihat dan tidak ada satupun 

masyarakat yang protes dengan adanya kegiatan ini. 

Pada dasarnya kegiatan jipitan ini memang tidak ada 

unsur pemaksaan dan mewajibkan, makanya 

masyarakat Desa Watusomo tidak tertekan dan 

tidak ada masalah apapun.37  

 

Untuk besaran infaq (jimpitan) yang 

dikeluarkan adalah seikhlasnya saja, dan semua 

itu tidak adanya unsur paksaan ataupun 
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mewajibkan ikut membayar infaq (jimpitan). 

Seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Roni 

bahwa: Kegiatan tersebut dilakukan seikhlasnya 

dari yang akan memberikan, seumpama ada yang 

keberatan sudah disampaikan di forum RT. Ada 

juga setelah berjalan beberapa waktu itu, ada salah 

satu warga yang keberatan. Maka kami dari 

panitia memakluminya. Dan intinya kegiatan ini 

tidak ada unsur pemaksaan dan mewajibkan untuk 

membayar.38 

Kemudian bapak Eko Prasetyo juga 

menuturkan bahwa infaq (jimpitan) ini 

dilaksanakan pada Malam minggu dan yang 

menjalankan program infaq (jimpitan) ini adalah 

para pemuda Desa Watusomo. Seperti yang telah 

diceritakan oleh bapak Eko Prasetyo: Kalau disini 
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pelaksanaannya itu seminggu sekali, kemudian 

pemuda keliling ke rumah warga.39 

 

Untuk peran panitia, panitia hanya 

berkeliling saat malam minggu itu. akan tetapi 

dalam pengurusan kepanitian tetap ada bendahara 

umum dan bendahara Dusun. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh bapak Wardi selaku ketua infaq 

mingguan (jimpitan), yaitu: Ya peran panitia itu 

hanya keliling setiap RT itu mbak. Tapi setiap 

minggunya berbeda-beda. Antar satu pemuda 

dengan yang lainnya, kan dijadwal. Biar semua 

kejatah dan tanggung jawab. Tetapi dalam panitia 

besar itu tetap ada ketua, bendahara dan sekertaris 

agar pengelolaannya mudah.40 
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Peran masyarakatnya adalah sebagai 

penerima jimpitan (bagi yang kurang mampu atau 

yang terkena musibah) dan sebagai subjek dari 

jimpitan tersebut. Seperti yang telah dipaparkan 

oleh ibu maryanti yaitu: “Kalau kami sebagai 

masyarakat ya hanya manut dengan pimpinan 

mbak, kalau di suruh ini ya ini di suruh itu ya itu. 

selagi baik tetap kami taati. Kalau jimpitan itu kan 

uangnya jelas untuk apa-apanya kan mbak, jadi 

kita ya hanya iuran-iuran saja. Kalau malam 

minggu ya kita ngisi belumbung itu.”41 

 

Untuk proses pengumpulan dana, setiap 

malam Minggu para pemuda berkeliling ke rumah-

rumah untuk mengambil uang jimpitan tersebut. 

Setelah selesai mengambil, langsung diberikan 
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kepada bendahara setiap Dusunnya. Seperti yang 

telah dipaparkan oleh bapak Bagus yaitu: “Setiap 

malam Minggu kita keliling kampung mbak. Kan 

di setiap rumah sudah ada belumbung, nah disitu 

kita langsung mengambil uangnya di dalam 

belumbung. Disisi lain belumbungnya, didalamnya 

juga ada kertas guna untuk mencatat setiap 

pengambilannya.”42 

Manfaat infaq mingguan jimpitan di Desa 

Watusomo ini adalah untuk membantu masyarakat 

yang keurangan dan utamanya adalah untuk 

melatih masyarakat agar tetap memiliki jiwa 

solidaritas terhadap sesama yang tinggi. Seperti 

yang telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Dusun 

bahwa: Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk 

masyarakat itu sendiri dan untuk siapapun yang 
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berhak menerima. Karena apa? Karena dari sisi 

masyarakat itu sendiri secara tidak sadar mereka 

terlatih peduli terhadap orang-orang yang 

membutuhkan bantuan kita dan sisi lainnya 

melatih masyarakat untuk senantiasa mempunyai 

rasa keikhlasan yang tinggi.43 

Bapak roni juga menjelaskan, seputar 

kendala yang sering mereka temui yaitu ketika 

musim hujan yang sering menjadi alasan utama 

pengambilan jimpitan ditunda ke hari berikutnya 

dan panitia yang bertugas mengambil jimpitan  ke 

rumah warga saat itu masih pada sibuk di sawah 

atau bekerja, maka pengambilannya jimpitan tidak 

tepat waktu. 

Kalau masalah kendala itu sebenarnya hanya 

tergantung dengan panitia mbak, misalnya hujan. 

Maka jimpitan itu akan diundur ke hari yang lain, 

maksudnya bukan malam Minggu itu juga. Dan juga 

kadangkan banyak pemuda yang masih sekolah 
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pulangnya sore-sore  atau juga banyak pemuda yang 

masih sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri 

maka penarikkan jimpitan mesti mundur.44 

Untuk masalah respon masyarakat tentang 

jimpitan,sudah terkategori sangat baik. Karena 

terlihat dari bagaimana masyarakat dalam ikut 

andil pada kegiatan jimpitan sudah sangat rajin dan 

tertib. Seperti yang telah dipaparkan oleh bapak 

kepala Desa Watusomo yaitu Bapak Sumarno: 

Kalau masalah respon masyarakat itu baik banget 

dek. Karena apa? Karena terlihat dari antusias 

masyarakat sangat terlihat dan tidak ada satupun 

masyarakat yang protes dengan adanya kegiatan ini. 

Pada dasarnya kegiatan jipitan ini memang tidak ada 

unsur pemaksaan dan mewajibkan, makanya 

masyarakat Desa Watusomo tidak tertekan dan 

tidak ada masalah apapun.45  

 

Kemudian bapak Eko Prasetyo juga 

menuturkan bahwa infaq (jimpitan) ini 

dilaksanakan pada Malam minggu dan yang 

menjalankan program infaq (jimpitan) ini adalah 
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para pemuda Desa Watusomo. Seperti yang telah 

diceritakan oleh bapak Eko Prasetyo: Kalau disini 

pelaksanaannya itu seminggu sekali, kemudian 

pemuda keliling ke rumah warga.46 

 

Untuk peran panitia, panitia hanya 

berkeliling saat malam minggu itu. akan tetapi 

dalam pengurusan kepanitian tetap ada bendahara 

umum dan bendahara Dusun. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh bapak Wardi selaku ketua infaq 

mingguan (jimpitan), yaitu: Ya peran panitia itu 

hanya keliling setiap RT itu mbak. Tapi setiap 

minggunya berbeda-beda. Antar satu pemuda 

dengan yang lainnya, kan dijadwal. Biar semua 

kejatah dan tanggung jawab. Tetapi dalam panitia 
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besar itu tetap ada ketua, bendahara dan sekertaris 

agar pengelolaannya mudah.47 

Peran masyarakatnya adalah sebagai 

penerima jimpitan (bagi yang kurang mampu atau 

yang terkena musibah) dan sebagai subjek dari 

jimpitan tersebut. Seperti yang telah dipaparkan 

oleh ibu maryanti yaitu: Kalau kami sebagai 

masyarakat ya hanya manut dengan pimpinan 

mbak, kalau di suruh ini ya ini di suruh itu ya itu. 

selagi baik tetap kami taati. Kalau jimpitan itu kan 

uangnya jelas untuk apa-apanya kan mbak, jadi 

kita ya hanya iuran-iuran saja. Kalau malam 

minggu ya kita ngisi belumbung itu.48 

Untuk proses pengumpulan dana, setiap 

malam Minggu para pemuda berkeliling ke rumah-
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rumah untuk mengambil uang jimpitan tersebut. 

Setelah selesai mengambil, langsung diberikan 

kepada bendahara setiap Dusunnya. Seperti yang 

telah dipaparkan oleh bapak Bagus yaitu: Setiap 

malam Minggu kita keliling kampung mbak. Kan 

di setiap rumah sudah ada belumbung, nah disitu 

kita langsung mengambil uangnya di dalam 

belumbung. Disisi lain belumbungnya, didalamnya 

juga ada kertas guna untuk mencatat setiap 

pengambilannya.49 

 

Manfaat infaq mingguan jimpitan di Desa 

Watusomo ini adalah untuk membantu masyarakat 

yang keurangan dan utamanya adalah untuk 

melatih masyarakat agar tetap memiliki jiwa 

solidaritas terhadap sesama yang tinggi. Seperti 
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yang telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Dusun 

bahwa: 

Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat 

itu sendiri dan untuk siapapun yang berhak 

menerima. Karena apa? Karena dari sisi masyarakat 

itu sendiri secara tidak sadar mereka terlatih peduli 

terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan 

kita dan sisi lainnya melatih masyarakat untuk 

senantiasa mempunyai rasa keikhlasan yang 

tinggi.50 

 

Bapak roni juga menjelaskan, seputar 

kendala yang sering mereka temui yaitu ketika 

musim hujan yang sering menjadi alasan utama 

pengambilan jimpitan ditunda ke hari berikutnya 

dan panitia yang bertugas mengambil jimpitan  ke 

rumah warga saat itu masih pada sibuk di sawah 

atau bekerja, maka pengambilannya jimpitan tidak 

tepat waktu. 

Kalau masalah kendala itu sebenarnya hanya 

tergantung dengan panitia mbak, misalnya hujan. 

Maka jimpitan itu akan diundur ke hari yang lain, 

maksudnya bukan malam Minggu itu juga. Dan juga 

kadangkan banyak pemuda yang masih sekolah 

                                                           
50 Lihat Transkip Wawancara  No. 09/W/09-1V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 



 

 

pulangnya sore-sore  atau juga banyak pemuda yang 

masih sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri 

maka penarikkan jimpitan mesti mundur.51 

Berkaitan dengan nominal asoknya 

jimpitan itu hanya 1seribu rupiah dalam setiap 

minggunya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Bara yaitu:  

Ini untuk nominal jimpitan kan ya mbak? Awal 

kessepakatan dulu itu setiap KK ataupun setiap 

belumbung itu hanya seribu rupiah dalam setiap 

minggunya. Akan tetapi ketika sudah berjalan lama, 

masyarakat banyak yang memberikan lebih dari 

seribu, ada yang duaribu, tigaribu dan bahkan 

sampai dengan lima ribu. Jadi sekarang tidak ada 

batasan nominal iurannya.52 

 

Untuk masalah respon masyarakat tentang 

jimpitan, sudah terkategori sangat baik. Karena 

terlihat dari bagaimana masyarakat dalam ikut 

andil pada kegiatan jimpitan sudah sangat rajin dan 

tertib. Seperti yang telah dipaparkan oleh bapak 

kepala Desa Watusomo yaitu Bapak Sumarno: 
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Kalau masalah respon masyarakat itu baik banget 

dek. Karena apa? Karena terlihat dari antusias 

masyarakat sangat terlihat dan tidak ada satupun 

masyarakat yang protes dengan adanya kegiatan ini. 

Pada dasarnya kegiatan jipitan ini memang tidak ada 

unsur pemaksaan dan mewajibkan, makanya 

masyarakat Desa Watusomo tidak tertekan dan 

tidak ada masalah apapun.53  

 

Dari beberapa pendapat diatas. Jimpitan 

yang berada di Desa Watusomo sudah berjalan 

lancar dan semakin membaik. Masyarakat 

berkontribusi dengan baik dan panitiapun juga 

menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung 

jawab. Semua itu bertujuan hanya untuk mencapai 

tujuan awal dari pembentukan kegiatan infaq 

mingguan (jimpitan). Tujuan awal memang untuk 

membantu masyarakat yang kekurangan dan yang 

kedua adalah membantu menumbuhkan rasa 

kepedulian terhadap sesama lewat kegiatan infaq 

                                                           
53 Lihat Transkip Wawancara  No.08/W/10-V/2019 dalam 

laporan peneliti ini. 

 



 

 

mingguan ini. Kemudian harapan selanjutnya, 

semoga masyarakat Desa Watusomo tetap 

memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan 

solidaritas antar sesama semakin hari semakin 

membaik.
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Latar Belakang Dilaksanakannya 

Kegiatan Infaq Mingguan (Jimpitan) 

 Sesuai kodratnya manusia sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kedudukan 

makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Yang 

mana sebagai makhluk pribadi berinteraksi dengan 

orang lain kita tidak pernah lepas dari hubungan sosial 

dengan makluk yang lain. Ketika kita sedang 

berinteraksi dengan masyarakat sekitar maka tidak 

pernah lepas dengan perasaan sosial yang mengaitkan 

individu dengan sesama manusia, perasaan untuk 

hidup bermasyarakat dengan sesama manusia, untuk 

bergaul, saling tolong menolong, memberi dan 

menerima, dan rasa setia kawan. 
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Kepedulian sosial merupakan minat atau 

ketertarikan membantu orang lain, lingkungan 

terdekat kita yang berpengaruh besar di dalam 

menentukan tingkat kepedulian sosial kita. Cara 

untuk menumbuhkan rasa kepedulian yang bagus itu 

adalah dengan cara melatih diri kita sendiri untuk 

tetap meiliki hati yang dermawan dan suka memberi. 

Selain diri kita yang melatih, orang lainpun berhak 

membantu untuk menumbuhkan jiwa kedermawaan 

seseorang tersebut. Karena kadar dan situasi hati 

seseorang  itu berbeda-beda. 

Islam adalah agama yang bukan hanya 

menghendaki umatnya agar saleh secara individual, 

tetapi juga saleh secara sosial. Karena itu, Islam 

menganjurkan umatnya agar gemar berinfaq dan 

bersedekah. Gemar berinfaq adalah salah satu 



 

 

indikator kesalehan sosial. Ia merupakan bentuk nyata 

dari kepedulian dan kepekaan sosial.1 

Gemar berinfaq merupakan salah satu 

karakteristik orang yang bertakwa. Allah akan 

memberikan balasan surga bagi siapa saja yang 

berinfaq dijalan Allah, baik pada waktu lapang 

maupun sempit. Dengan demikian infaq merupakan 

sebuah metode pembelajaran agar seseorang memiliki 

kesadaran diri sebagai salah satu bagian dari 

lingkungan sosialnya yang memiliki tanggung jawab 

sosial sebagai khalifah yang mengusung misi 

rahmatan lil ‘alamiin.2 

Tujuan yang merupakan hasil akhir dari suatu 

kegiatan menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan  

yang dilakukan. Setiap usaha yang tidak disertai 
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dengan tujuan yang menjadi harapan dan cita-cita 

maka tidak memiliki arti apa-apa dan tidak memiliki 

motivasi dalam pelaksanaannya. 

Seperti halnya kegiatan yang ada di Desa 

Watusomo Kecamatan Slogohimo disini menerapkan 

sebuah kegiatan dengan tujuan yang pertama adalah 

untuk melatih jiwa sosial masyarakat Desa Watusomo 

untuk tetap memiliki hati yang tulus dalam membantu 

antar sesama manusia ataupun warga sekitar. Dan 

yang kedua adalah untuk meringankan beban fakir 

miskin yang ada di Desa Watusomo dan sekitar. 

Karena pada dasarnya di Desa Watusomo menyangga 

beberapa fakir miskin yang membutuhkan 

pertolongan kita (sebagai warga masyarakat Desa 

Watusomo). 

Berdasarkan landasan teori yang ada dan 

deskripsi data yang penulis dapat, kegiatan infaq 



 

 

mingguan (jimpitan) ini merupakan wadah dan sarana 

atau pelatihan bagi masyarakat untuk belajar 

bersosialisasi dengan orang lain disekelilingnya, 

supaya masyarakat memiliki jiwa kepedulian yang 

tinggi terhadap sesama terutama kepada orang-orang 

yang membutuhkan bantuannya. Karena 

bagaimanapun sebagai manusia tidak pernah dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain, maka untuk dapat 

memahami pentingnya peningkatan kepedulian sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat 

memerlukan pelatihan dalam kehidupannya sehari-

hari. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat al 

baqoroh ayat 272 Dalam ayat ini Allah menjelaskan 

tentang berlipat gandanya pahala orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah. Betapa 

keuntungan yang diperoleh orang tersebut 

digambarkan didalam firman Nya sebagai seorang 



 

 

yang menaburkan benih dipesemaian yang subur. 

Tiap satu butir benih tumbuh dengan tujuh bulir atau 

tujuh tangkai, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus 

butir (biji), sehingga setiap bulir benih menghasilkan 

tujuh ratus ribu butir. Perumpamaan dalam ayat ini 

sangat mengena dalam jiwa, sebab dengan cara 

demikian akan selalu berkembang dan ditumbuhkan 

oleh Allah sehingga memberi keuntungan berlipat 

ganda bagi yag melakukannya. 

Semua bentuk infaq atau membelanjakan 

harta benda di jalan Allah baik untuk kemaslahatan 

umum sangat dianjurkan oleh agama dan akan 

mendapat balasan ganjaran yang berlipat ganda dari 

Allah. Dengan dilaksanakannya kegiatan infaq 

mingguan atau jimpitan dapat dilihat adanya bukti-

bukti kepedulian sosial warga masyarakat tidak ada 

kesenjangan sosial antara panitia dan masyarakat 



 

 

maupun antara masyarakat dengan masyarakat yang 

menerima infaq tersebut.  

B. Analisis Proses Implementasi Kegiatan Infaq 

Mingguan (Jimpitan) Sebagai Nilai-nilai 

Kepedulian Sosial 

Proses merupakan usaha yang dilakukan 

untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. 

Indonesia dalam kehidupannya memiliki tujuan yang 

termaktub dalam Pancasila. Salah satunya adalah 

kerukunan masyarakat yang adil dan beradab. Begitu 

pula dalam Islam, kerukunan antar umat juga menjadi 

perhatian utama. Contohnya dalam sikap toleransi 

dan tolong menolong. Aplikasi dari sikap ini adalah 

berinfaq. 

Infaq merupakan usaha menyisihkan sebagian 

harta untuk kepentingan umum. Tidak hanya orang 

sudah mendapatkan kerja tetapi pada orang yang 



 

 

mampu untuk berinfq. Hal inilah yang dikembangkan 

didalam warga masyarakat Desa Watusomo. 

Proses kegiatan infaq mingguan atau jimpitan 

merupakan intruksi secara lisan dari Bapak Kepala 

Desa yang awal mulanya usulan dari salah satu 

pemuda pendatang yang sebelumnya di Desanya juga 

menerapkan kegiatan jimpitan. 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa 

Watusomo proses kegiatan infaq mingguan atau 

jimpitan ini dilaksanakan setiap satu minggu sekali 

yaitu pada Sabtu sore atau malam Minggu. Untuk 

penanggung jawab tetap bapak kepala desa dan para 

staf-stafnya. Akan tetapi untuk pengelola diserahkan 

kepada pemuda Desa Watusomo. Yang mana 

pengoordinirnya setiap Dusun. Jadi setiap malam 

Minggu pemuda itu pergi atau berkeliling kampung, 

dari rumah kerumah untuk mengambil uang jimpitan 



 

 

tersebut. Di rumah warga tersebut sudah ada 

belumbung (bambu dipotog untuk tempat uang) dan 

secarik kertas nota yang manfaatnya untuk penulisab 

setiap kali panitia kelilig.  

Suatu proses akan memberikan hasil dan 

manfaat yang berbeda-beda pada setiap sasaran. 

Sasaran merupakan obyek dari kegiatan yang 

dilakukan. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 

masyaraka Desa Watusomo. Dan penerima uang 

jimpitan itu sendiri adalah masyarakat Desa 

Watusomo, sekitar dan siapapun yang terkena 

musibah ataupun yang membutuhkan dana seperti 

banjir, tanah longsor, gunung meletus dan lainnya. 

manfaat yang dapat dilihat dan langsung dirasakan 

oleh semua pihak khususnya masyarakat Desa 

Watusomo adalah tumbuhnya sikap kesadaran untuk 

peduli dan saling berbagi kepada orang lain. 



 

 

Sikap peduli terhadap orang lain adalah budi 

pekerti yang luhur yang muncul dari kesadaran diri 

seseorang sesuai dengan norma-norma agama, adat 

istiadat, serta norma-norma yang diatur oleh undang-

undang pemerintahan.3 Kegiatan infaq mingguang 

atau jimpitan ini termasuk manifestasi dari sikap 

peduli dari masyarakat dalam hidup bermasyarakat 

ang kemudian akan mempererat tali ukuwah 

islamiyah dilingkungan masyarakat Desa Watusomo 

maupun lingkungan sekitar.  

Menanamkan rasa peduli pada orang lain 

adalah suatu kewajiban, apalagi dalam agama Islam 

diwajibkan untuk membantu saudara-saudara sesama 

muslim dengan semampu kita. Karena menurut Islam 

umat adalah bagai sebuah bangunan, bila satu bagian 

                                                           
3 Mardani, Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 122. 



 

 

rusak atau sakit maka bagian yang lain akan goyah.4 

Rasa kepedulian ini ditunjukkan oleh masyarakat 

Desa Watusomo dengan kemauannya mereka 

berinfaq dengan penuh kesadaran, dari hasil kegiatan 

infaq mingguan atau jimpitan masyarakat Desa 

Watusomo dapat merasakan suatu manfaat psikologis 

khususnya rohani mereka.

                                                           
4 Ibid., 124. 
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BAB VI 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang berjudul kegiatan 

infaq mingguan (jimpitan) sebagai implementasi nilai-

nilai kepedulian sosial di Desa Watusomo Kecamatan 

Slogohimo Kabupaten Wonogiri disimpulkan bahwa: 

1. Latar belakang dilaksanakan kegiatan infaq mingguan 

atau jimpitan di Desa Watusomo adalah upaya 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat 

Desa Watusomo melalui sikap kepedulian sosial 

terhadap sesama. Kualitas keimanan siswa dapat 

diketahui dari nilai-nilai yang terkandung dalam 

kepedulian sosial. Selain itu, asal muasal ataupun 

alasan diadakannya kegiatan infaq mingguan atau 

jimpitan ini adalah karena masyarakat Desa 

Watusomo itu sendiri banyak yang kurang mampu 



 

 

dan banyak juga anak-anak yatim yang kurang 

mendapat perhatian dari warga sekitar. Maka dari itu 

masyarakat Desa Watusomo menngusulkan kegiatan 

ini dan diterima baik oleh Bapak Kepala Desa dan 

para staf-stafnya. 

2. Proses kegiatan infaq mingguan atau jimpitan di Desa 

Watusomo sudah sesuai ketetapan yang sudah 

diberlakukan oleh Bapak Kepala Desa, staf-stafnya 

dan panitia pada khususnya dan disepakati oleh 

seluruh masyarakat Desa Watusomo. Proses kegiatan 

infaq mingguan atau jimpitan dilaksanakan setiap 

malam Minggu ataupun Sabtu sore. Untuk kotak infaq 

sudah tersedia disetiap rumah warga yang sering 

disebut dengan belumbung atau potongan bambu 

yang ditaruh pada setaip rumah. Didalam belumbung 

itu juga terdapat selembar kertas yang isinya 

merupakan isi dari setiap pengambilan uang jimpitan 



 

 

tersebut. Jadi panitia membawa buku panitia sendiri, 

dan bukti masyarakat ditulis di kertas warga tersebut. 

Setelah penarikan jimpitan uang diserahkan pada 

bendahara setiap dusunnya. Untuk penerima uang 

ataupun dana jimpitan utamanya diberikan kepada 

siapapun yang kurang mampu di Desa Watusomo dan 

anak-anak yatim di Desa Watusomo itu sendiri. 

Sedangkan jika dana masih sisa maka diberikan 

kepada siapapun yang membutuhkan. Akan tetapi 

diluar Desa Watusomo. Bisa jadi mereka yang terkena 

musibah banjir, tanah longsor, gunung meletus dan 

lain sebagainya.  

B. Saran 

1. Didalam kegiatan infaq mingguan atau jimpitan tidak 

hanya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, 

akan tetapi masyarakat dapat memberikan contoh 

dalam luar lingkungannya sebagai wadah untuk 



 

 

pembentukan sikap dan budi pekerti yang baik. Untuk 

masah dana. Sebenarnya infaq tidak hanya berupa 

uang, bisa juga berupa barang ataupun tenaga. Untuk 

lebih berkembangnya kegiatan infaq mingguan atau 

jimpitan tidak ada salahnya jika mencobanya berupa 

barang ataupun tenaga, tidak harus uang. Dengan 

penelitian ini semoga dapat menambah pengetahuan 

kepada Kepala Desa, staf-stafnya, panitia dan 

masyarakat pada khususnya dalam kehidupan sehari-

hari dengan tujuan agar bisa menjadi manusia yang 

berbudi pekerti luhur dan mempunyai rasa kepedulian 

yang sangat besar.  

2. Kemudian untuk masyarak Desa Watusomo harus 

tetap terus bersemangat dan giat dalam meningkatkan 

rasa kepeduliannya terhadap sesama manusia pada 

khususnya. Karena pada dasarnya kita hidup itu selalu 

membutuhkan pertolongan orang lain. Kalaupun hari 



 

 

ini kita tidak membutuhkan tetapi lain waktu dan lain 

kessempatan pasti tetap membutuhkan. Dalam 

Islampun dikatakan bahwa tangan diatas lebih baik 

daripada tangan dibawah. Maksudnya adalah bahwa 

memberi atau meringankan beban orang lain itu jauh 

lebih baik daripada selalu meminta orang lain. 
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