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ABSTRAK 
MUHAMMAD ALI HASAN BASRI, 1530110070, JUM’AT BERKAH 
OLEH POLRES DEMAK (STUDI ANALISA: LIVING QURAN 
SURAH AL-BAQARAH AYAT 274). 

Rasullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah SWT 
lebih menyukai hamba-Nya yang beramal saleh. Beramal harus disertai 
dengan niat ikhlas hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT. 
Salah satu amal saleh itu adalah sedekah. Aktualisasi pengamalan sedekah di 
saat ini adalah Jum’at Berkah. Jum’at Berkah sering kali kita jumpai di 
masjid- masjid. Selain pihak masjid, Jum’at Berkah juga dilakukan oleh 
lembaga lain, salah satunya adalah Polres Demak. Polres Demak 
melaksanakan kegiatan ini dibeberapa tempat, salah satunya masjid 
Darussalam Katonsari Demak dan di desa Purworejo Kecamatan Bonang yang 
terdampak banjir rob. Terdapat beberapa keterangan didalam Alquran tentang 
sedekah. Salah satunya adalah surah al-Baqarah ayat 274.  Disini penulis ingin 
mengetahui apakah kegiatan Jum’at berkah yang dilakukan oleh Polres 
Demak mengimplementasikan surah al-Baqarah ayat 274. Oleh karena itu, 
penulis akan mengkaji tentang bentuk Jum’at berkah oleh Polres Demak, 
implementasi surah al-Baqarah ayat 274 dalam kegiatan Jum’at Berkah oleh 
Polres Demak, dan implikasi yang diterima oleh penderma dan penerima 
sedekah. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. 
Setelah data terkumpul penulis akan menganalisa data menggunakan metode  
Miles dan Hubermas, yakni: data reduction (reduksi data), data display 
(penyajian data), dan conclusion drawing/verification. 

Adapun hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: 
Pertama, Jum’at Berkah oleh Polres Demak diawali dengan pengumpulan 
dana oleh personil kepolisian dan non personil, kemudian dana tersebut 
dibelikan nasi bungkus dan air mineral, kemudian Polsek jajaran sepanjang 
jalur pantura membantu membagikan sedekah dibeberapa tempat. Kegiatan 
sedekah yang dilakukan sangat efisien karena dilaksanakan di hari Jum’at dan 
juga pembagian sedekah sudah tepat sasaran. Kedua, Polres Demak sudah 
mengimplementasikan surah al-Baqarah ayat 274, yakni dengan 
melaksanakan sedekah terang-terangan tanpa menyakiti perasaan si penerima 
sedekah. Personil yang ikut andil dalam sedekah tidak merasa khawatir akan 
kekurangan harta di masa depan dan juga mereka tidak menyesali sedekah 
yang telah mereka lakukan. Ketiga, Implikasi yang diterima oleh penderma 
dan penerima sedekah adalah: penderma merasa jiwa mereka tentram dan 
menjauhkan dari sifar kikir, kegiatan tersebut merupakan wujud rasa syukur 
penderma atas karunia Allah SWT, penderma mudah dalam menyalurkan 
sedekah, kegiatan tersebut menarik orang lain untuk melakukan hal yang 
sama, penerima sedekah dapat sedikit terbantu dalam ekonominya, kegiatan 
Jum’at Berkah oleh Polres Demak mempererat silaturahim antara kepolisian 
dan masyarakat. 

Kata kunci: Sedekah, Surah al-Baqarah ayat 274, Living Qur’an. 
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MOTO 
 

                   

           

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan 
menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". 
dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah 
akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang 
sebaik-baiknya. (Qs. Saba’ : 39).1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 1 Alquran, Saba’ ayat 39, Alquran dan Terjemahnya 
(Bandung: Departemen Agama RI, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 
432. 
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Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis 
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sahabat dan ummatnya. Semoga kelak kita mendapatkan 
syafa’at beliau di hari akhir nanti. 
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(IAIN Kudus). 

Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini tidak akan 
selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penulih sampaikan rasa terimaksih kepada: 
1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku rektor IAIN Kudus. 
2. Dr. H. Masrukin,. Ag., M.Pd., selaku dekan fakultas 

Ushuluddin IAIN Kudus. 
3. Abdul Karim, SS. MA, kepala program studi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir IAIN Kudus. 
4. Alfi Nikmah, M.Pd.I, selaku dosen pembimbing skripsi. 
5. Anisa Listiani, M.Ag., selaku kepala unit perpustakaan 

IAIN Kudus. 
6. Bapak-Ibu dosen, dan pegawai fakultas Ushuluddin IAIN 

Kudus. 
7. Jajaran pegawai perpustakaan daerah Demak. 
8. Bapak-Ibu jajaran kepolisian Demak. 
9. Keluarga dan segenap teman-teman. 
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan 

dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Semoga bantuan yang diberikan oleh kalian mendapat 

ganjaran dari Allah SWT. Penulis berharap agar skripsi ini 



x 
 

dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para 
pembaca. 
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