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ABSTRAK 
Eva Miftahurrohmah, 1610310158, Implementasi Pembiasaan Infak 

dalam Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik di MI NU 

Sabilul Ma‟arif Islamiyah Klumpit Gebog Kudus Tahun Pelajaran 

2020/2021. 

 Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui implementasi 

pembiasaan infak dalam pembentukan karakter religius peserta didik di 

MI NU Sabilul Ma’arif Islamiyah Klumpit Gebog Kudus tahun pelajaran 

2020/2021, 2) untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dalam 

implementasi pembiasaan infak oleh peserta didik di MI NU Sabilul 

Islamiyah Klumpit Gebog Kudus tahun pelajaran 2020/2021, dan 3) 

untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi 

pembiasaan infak dalam pembentukan karakter religius peserta didik di 

MI NU Sabilul Ma’arif Islamiyah Klumpit Gebog Kudus. 

 Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian field reserch. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subyek 

penelitian yaitu Kepala madrasah, dewan guru dan peserta didik. Sumber 

data meliputi sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan 

data meliputi uji kreadibilitas, transferability,dependability,dan 

confirmability. Sedangkan teknik analisis data terdiri dari data reduction, 

data display dan verifikasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) implementasi 

pembiasaan infak dalam pembentukan karakter religius peserta didik di 

MI NU Sabilul Ma’arif Islamiyah Klumpit Gebog Kudus dilaksanakan 

dilaksanakan setiap hari setelah berdoa bersama sebelum kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dimulai. Karakter religius yang terbentuk meliputi nilai 

ibadah, peduli sosial, ikhlas dan jujur. 2) Dampak yang ditimbulkan 

dalam implementasi pembiasaan infak pada peserta didik meliputi 

dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu melalui 

infak kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT., menjadi terbiasa 

berinfak dimanapun tanpa diperintah, dan melatih peserta didik bersikap 

tanggung jawab, ikhlas, dan jujur serta dapat mengembangkan dan 

membantu kebutuhan sarana dan prasarana madrasah. Dampak negatifnya 

yaitu masyarakat memandang sebelah mata terhadap dana infak. 3) faktor 

pendukung dan peghambat implementasi pembiasaan infak dalam 

pembentukan karakter religius peserta didik di MI NU Sabilul Ma’arif 

Islamiyah Klumpit Gebog Kudus yaitu faktor pendukungnya meliputi 

orang tua yang memberikan uang saku kepada peserta didik dan pihak 

sekolah (kepala madrasah dan guru). Sedangkan faktor penghambatnya 

meliputi peserta didik, orang tua yang kurang setuju adanya infak dan 

masyarakat sekitar.  

 

Kata Kunci: Pembiasaan Infak, Karakter Religius. 
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MOTTO 

 

ا  ۡلُعۡسِ ٱفَإِنَّ َمَع  ا  ۡلُعۡسِ ٱَمَع  إِنَّ  ٥يُۡسً  ٦يُۡسٗ
 

Artinya: 5. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan, 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan.(Q-S. Al-Insyirah: 5-6) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

No. Arab Latin No Arab Latin 

 ا .1
Tidak 

dilambangkan 
 |T ط .61

 |z ظ .B 17 ب .2

 „ ع .T 18 ت .3

 G غ .s| 19 ث .4

 F ف .J 20 ج .5

 Q ق .h| 21 ح .6

 KL ك .Kh 22 خ .7

 M ل .D 23 د .8

 N م .z| 24 ذ .9

 W ن .R 25 ر .10

 H و .Z 26 ز .11

 „ ه .S 27 س .12

 Y ء .Sy 28 ش .13

  ي .s| 29 ص .14

    |d ض .15
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