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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang 
kegiatan Jum’at berkah oleh Polres Demak yang berkaitan 
dengan living Qur’an surah al-Baqarah ayat 274 adalah 
sebagai berikut: 
1. Bentuk Jum’at Berkah oleh Polres Demak. 

Kegiatan Jum’at berkah oleh Polres Jum’at 
dilatarbelakangi oleh visi dan misi dari Kapolres 
Demak. berdasarkan visi dan misi dari Kapolres 
Demak, maka dibentuklah tim kepengurusan kegiatan 
Jum’at berkah. Kegiatan tersebut berada dibawah 
naungan divisi Sumda Polres Demak. kegiatan 
dimulai dari pengumpulan dana, dilanjutkan dengan 
pemesanan nasi bungkus dan air mineral. Kemudian 
nasi bungkus dan air mineral dibagikan oleh Polsek 
jajaran yang berada disepanjang jalan pantura.  

Ada beberapa masjid yang telah menjadi tempat 
pembagian sedekah, diantaranya:  
a. Masjid Kaukab Baitu Sajidin Batu Karangtengah 

Demak. 
b. Masjid Darussalam Katonsari Demak. 
c. Masjid al-Muttaqin Gajah Demak. 
d. Masjid Baitul Muttaqin Wonokerto 

Karangtengah.  
e. Masjid Baitul Mukmin Sayung Demak. 
f. Masjid Jami’ Ridhwanurrohman Wonorejo 

Karanganyar Demak. 
Selain dibeberapa masjid pembagian sedekah 

juga dilakukan dibeberapa tempat yang terdampak 
banjir rob di kabupaten Demak, yakni di kecamatan 
Sayung, Bonang, dan Wedung. 

Kegiatan tersebut sangat efisien karena 
bertepatan dengan hari Jum’at, hari berkumpulnya 
umat muslim. Hal itu memudahkan dalam proses 
pembagian sedekah. Kegiatan tersebut juga tepat 
sasaran, dalam artian penerimanya adalah orang-orang 
yang berhak menerima. Diantara penerima sedekah 
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tersebut adalah para warga sekitar masjid, musafir, 
dan warga yang terdampak banjir rob dibeberapa 
kecamatan.   

2. Implementasi Surah Al-Baqarah Ayat 274 dalam 
Kegiatan Jum’at Berkah oleh Polres Demak. 

Implementasi surah al-Baqarah ayat 274 oleh 
Polres Demak dalam kegiatan meraka adalah 
penerapan dari sedekah yang berbentuk terang-
terangan. Selain cara sedekah secara terang-terangan 
meraka juga mengimplementasikan perintah untuk 
tidak menyakiti hati penerima sedekah, dengan tidak 
memamerkan sedekah mereka dihadapan sang 
penerima maupun orang lain. Mereka juga 
mengimplementasikan makna dari “tidak ada 
kekhawatiran akan mereka”, mereka merasa bahwa 
mereka tidak mengkhawatirkan akan kekurangan 
harta di masa depan (setelah mereka bersedekah). 
Juga “dan tidak pula mereka bersedih hati”, yakni 
mereka tidak menyesali sedekah yang telah mereka 
lakukan. 

3. Implikasi yang Diterima oleh Penderma dan 
Penerima Sedekah 

Diantara dampak yang diterima adalah sebagai 
berikut: 
a. Sedekah dapat menentramkan jiwa dan 

menjauhkan sifat kikir si penderma. 
b. Kegiatan Jum’at berkah oleh Polres Demak 

merupakan perwujudan rasa syukur oleh 
penderma atas apa yang diberikan oleh Allah 
SWT. 

c. Kegiatan Jum’at berkah oleh Polres Demak dapat 
dijadikan sebagi tempat penyaluran sedekah oleh 
penderma. 

d. Sedekah dapat melapangkan rezeki yang 
berbentuk aktif maupun pasif. 

e. Kegiatan sedekah oleh Polres Demak dapat 
menarik beberapa orang untuk ikut bersedekah. 

f. Kegiatan sedekah oleh Polres Demak dapat 
sedikit meringankan perekonomian si penerima. 
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g. Kegiatan Jum’at berkah oleh Polres Demak dapat 
mempererat hubungan silaturahim antara 
kepolisian dan masyarakat. 
 

B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis tentang 

implementasi surah al-baqarah ayat 274 dalam kegiatan 
Jum’at berkah oleh Polres Demak. maka saran yang ingin 
penulis sampaikan yakni: pertama, penulis berharap jika 
kegiatan Jum’at berkah bisa terus dijalankan walaupun 
terjadi pergantian kepemimpinan dalam kepolisian resort 
Demak. Kedua, tetap mengimplementasikan perintah 
bersedekah dalam surah al-Baqarah ayat 274, yakni 
sedekah dalam kondisi apapun tanpa memamerkan sedekah 
dan tanpa menyakiti hati penerima sedekah.  


