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MOTTO 

َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى اللَّهُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إِلَٰى 

  بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ َعاِلِم اْلغَْيبِ َوالشََّهادَةِ فَيُنَب ِئُُكْم 

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, 

begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”  

(Q.S. AT-Taubah: 105) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

         Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi 

Arab-Latin mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan 

 th : ط a : أ

 zh : ظ b : ب

 ‘ : ع t : ت

 gh : غ ts : ث

 f : ف j : ج

 q : ق h : ح

 k : ك kh : خ

 l : ل d : د

 m : م dz : ذ

 n : ن r : ر

 w : و z : ز

 h : ه s : س

 ‘ : ء zy : ش

 y : ي sh : ص

   dh : ض

 

2. Vokal 

 

Vokal Tunggal Vokal Tunggal Vokal Rangkap 

Fathah      : a أ  : â  ْي : ai 

Kasrah      : i  :ي  î  ْو  : au 

Dhammah : u  :و  û   



 
 

ix 
 

 
3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif llam (ال) qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah ditransliterasikan 

dengan bunyinya. Contoh : 

 al-Baqarah :  البقرة

 al-MadĬnah : المدينة

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah 

     Kata sandang yang diikuti oleh alif-lam (ال) syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya.  

 Contoh : 

 ar-Rajul :   الرجل

 asy-Syams :  الشمس

 asy-Sayyidah :   السيدة

 ad-DârimĬ : الدارمي

c. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah (Tasydid) dengan system aksara Arab digunakan lambang (  _), 

sedangkan utnuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu yaitu 

dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini 

berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di akhir 

kata, ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-

huruf syamsiyah. 

 Contoh : 

 Âmannâ billâhî :     اََمنَّا بِاللَّهِ 

فََهاءُ   Âmannâ as-Sufahâ’u :  اَمنَّ سُّ

 Inna al-Ladzîna :    إِنَّ الَِّذيْنَ 
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عِ  كَّ
 Wa ar-rukka’i :       َوالُّ

d. Ta Marbutha (ة) 

Ta Marbutha (ة) apa bila berdiri sendiri, waqab atau diikuti oleh kata sifat 

(na’at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh : 

 al-Af’idah :              اْْلَفْئِدَةِ 

ْسالَِميَّةُ   al-JâmĬ’ah al-Islâmiyyah : الَْجاِمعَةُ اْْلِ

Sedangkan Ta Marbutha (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-washal) 

dengan kata benda (isim), maka dialihaksarakan menjadi huruf “t”.  

Contoh : 

ُ َعاِملَةٌ  نَاِصبَة  : ‘Âmilatun Nâshibah 

 al-Âyat al-Kubrâ : اْْلَيَةَ الْكُبَْرى

e. Huruf Kapital 

 Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi 

apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang 

Disempurnaan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, 

huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan 

yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, sesperti cetak 

miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan lainnya. Adapun 

untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang 

ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh : 

Ali Hasan al-Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. Khusus 

untuk penulisan kata Al-Qur’an dan nama-nama surahnya menggunakan 

huruf kapital. Contoh : Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fatihah dan 

seterusnya. 
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ABSTRAK 

Nama Wadiyati, Judul Skripsi “Implementasi Gerakan 500 (G-500) Peduli Sesama 

Lingkungan Sosial (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Al-Hasra, Kota Depok). Prodi 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Tahun 2020. 

Berawal dari Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) selama satu bulan di sekolah SMP Al-

Hasra peneliti melihat siswa/i mengambil uang dari sakunya dan memasukkannya ke dalam 

celengan Gerakan 500, dengan itu maka peneliti tertarik akan membuat skripsi ini. Rumusan 
masalah ini ialah Bagaimana Implementasi gerakan 500 di SMP Al-Hasra kota Depok?. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Gerakan 500 di SMP Al-Hasra 

kota Depok. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Kualitatif dengan desain 

Deskriptif Kualitatif, dan jenis penelitian ini ialah Studi Kasus. Objek penelitian ini adalah 

Implementasi gerakan 500. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami 

informasi Objek, maka informan disini ialah: Yayasan Al-Hasra, Kepala Sekolah SMP Al-

Hasra, Guru PAI, Siswa SMP Al-Hasra dan Orangtua Siswa SMP Al-Hasra. Teknik 

pengumpulan data dengan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi 

dengan melakukan cross check pada data yang diperoleh. Teknik analisis data dengan cara 

Reduksi Data, Data Display, dan Kesimpulan/ Verifikasi. Hasil penelitian ini peneliti 

menyimpulkan bahwa Implementasi dari Gerakan 500 adalah wujud konkret pendidikan 

membangun atau membentuk karakter siswa sejak dini atau sejak muda untuk berbagi, 

berderma kepada sesama sesuai ajaran Agama Islam. Gerakan 500 merupakan program 

sekolah Al-Hasra, dengan tujuan untuk memberdayakan kaum dhuafa di daerah Bojongsari, 

dengan cara membantu kebutuhan mereka yaitu membagikan sembako bulanan kepada 

keluarga binaan yang  sudah di tetapkan sekolah Al-Hasra, adapun pengelolaannya yaitu 

dengan cara mengumpulkan uang logam 500 rupiah, yang diwadahi dengan kalen g/celengan. 

Program ini ditujukan kepada warga sekolah Al-Hasra diantaranya siswa, guru, karyawan dan 

lain sebagainya. Dengan ini banyak sekali dampak positif yang didapat terutama pada siswa, 

diantaranya yaitu: siswa belajar berinfaq, siswa belajar untuk tidak boros karena sudah terbiasa 

untuk menyisihkan uangnya yang akan diberikan kepada orang yang tidak mampu, dan 

tertanam pada diri siswa sikap peduli kepada sesama lingkungan sosialnya. Hal ini dibuktikan 

dari antusias siswa dalam menjalankan program ini yaitu semakin meningkatnya dana Gerakan 

500 setiap harinya, kemudian ketika ada musibah siswa tergerak untuk membantunya, dan 

dukungan lainnya berupa support dari orangtua mengingatkan anaknya untuk selalu berinfaq. 

Namun ada faktor penghambat yaitu program ini terhenti jika sekolah libur, dan pada saat 

pandemi saat ini. 

Kata kunci: Implementasi, Program Sekolah, dan Peduli Sesama Lingkungan Sosial 
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ABSTRACT 

Name Wadiyati, Thesis Title "Implementation of the 500 (G-500) Movement Caring for Social 

Environment (Case Study of Al-Hasra Middle School, Depok City). Islamic Education Study 
Program, Faculty of Tarbiyah Institute of Al-Quran Science (IIQ) Jakarta, 2020. 

Starting with the introduction of Field Schooling (PLP) for one month in Al-Hasra Junior High 

School, researchers saw students take money from their pockets and put it in the piggy bank 

Movement 500, with that researchers interested in making this thesis. The formulation of this 

problem is How is the Implementation of the 500 movement at the Al-Hasra Junior High 

School in Depok?  

The purpose of this study was to determine the Implementation of the 500th Movement at Al-

Hasra Middle School in Depok. The research method used is qualitative research with a 

qualitative descriptive design, and the type of research is a case study. The object of this 

research is the Implementation of the 500 movement. While the research informants are 

subjects who understand the object information, the informants here are: Al-Hasra Foundation, 

Principal of Al-Hasra Middle School, PAI Teachers, Al-Hasra Middle School Students and 

Al-Hasra Middle School Student Parents . Data collection techniques using Observation, 

Interview, Documentation, and Triangulation methods by cross checking the data obtained. 

Data analysis techniques by means of data reduction, data display, and conclusions / 

verification. The results of this study the researchers concluded that the Implementation of the 

500 Movement is a concrete form of education to build or shape the character of students from 

an early age or young to share, give to others in accordance with the teachings of Islam. The 

500 Movement is an Al-Hasra school program, with the aim to empower the poor in the 

Bojongsari area, by helping them with their needs, namely distributing monthly food  to the 

fostered families that have been designated by Al-Hasra schools, while managing it by 

collecting 500 rupiah coins. , which is contained in a tin / piggy bank. This program is aimed 

at Al-Hasra school residents including students, teachers, employees and others. With this 

many positive impacts are obtained, especially on students, including: students learn to benefit, 

students learn not to wasteful because they are accustomed to setting aside money that will be 

given to people who are unable, and embedded in students caring attitude towards fellow social 

environment. This is evidenced by the enthusiasm of students in carrying out this program, 

namely the increasing movement of the 500 Movement funds every day, then when there is a 

disaster students are moved to help him, and other support in the form of support from parents 

reminds their children to always ask. But there is a limiting factor that is the program is stopped 

when schools are off, and during the current pandemic. 

Keywords: Implementation, School Programs, and Caring for Social Environment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Rukun Islam adalah pokok utama ajaran Islam. Sebagai seorang 

muslim wajib melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 

penulis tertarik membahas rukun Islam yaitu tentang zakat. 

Adapun kewajiban seorang muslim dalam melaksankan 

perintahnya yaitu terdapat pada rukun Islam. Rukun Islam ada 5 yaitu, 

membaca dua kalimat Syahadat, mendirikan shalat, menunaikan Zakat, 

mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Dalam 

pelaksanaan rukun Islam yang kedua shalat harus diajarkan sejak kecil 

begitupula zakat bahkan di dalam Islam anak umur 10 tahun jika tidak 

mau shalat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk 

memukulnya, ini merupakan suatu pembelajaran pembiasaan sejak dini 

akan melakukan shalat, dan zakat.  

Secara umum zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan 

zakat maal. Kemudian zakat maal terbagi lagi, yaitu zakat 

penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat saham, zakat 

perusahaan, dan lain-lain.  

Di Indonesia masalah zakat diatur di dalam undang-undang 

zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pasal 5 ayat 1 

dikatakan untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah 

membentuk BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan 

zakat secara nasional.   Kemudian pada tingkat daerah, Provinsi, 

Kecamatan, sampai pada Kelurahan. Selain itu dalam pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat masyarakat 
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dapat membentuk LAZ seperti Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, LAZIS 

Al-Hasra, dan lain sebagainya. 

 Zakat, infaq dan sedekah merupakan bentuk pemberiaan 

kepada seseorang yang membutuhkan yang disebut berderma. 

Berderma tidak menunggu mampu memiliki harta atau penghasilan 

sendiri, tetapi sudah diajarkan sejak kecil. Orang yang berderma artinya 

memiliki rasa kerdermawanan sosial. Kedermawanan sosial, dalam 

bahasa Inggris philanthropy dalam bahasa Indonesia menjadi 

filantropi.  

 Filantropi merupakan suatu bentuk pemberiaan akan cinta 

kepada sesama manusia dalam berbagai bentuk apapun. Filantropi 

disebut juga sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. 

Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan 

untuk pengentasan masalah sosial seperti kemiskinan dalam jangka 

panjang. 

Ketika peneliti sedang melaksanakan Pengenalan Lapangan 

Persekolahan (PLP) di sekolah SMP Al-Hasra, peneliti mendapati 

bahwa di sekolah SMP AL-Hasra, kota Depok, peneliti melihat siswa/I 

SMP Al-Hasra memasuki uang dari sakunya kedalam sebuah celengan 

yang dinamakan Gerakan 500. Kemudian siswa/I mengumpulkan uang 

dari celengan tersebut diberikan kepada bendahara yayasan Al-Hasra. 

Dengan itu maka peneliti mengetahui bahwa ini termasuk kedalam 

program sekolah SMP,SMA dan SMK AL-Hasra di kota Depok. 

Namun peneliti hanya mengamati di SMP Al-Hasra karena peneliti 

mendapati informasi ini saat PLP disana. 

Program Gerakan 500 yang diterapkan di sekolah Al-Hasra 

yaitu suatu gerakan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan 

(kaum dhuafa) dengan cara siswa-siswi menyisihkan uang jajan 
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maksimal 500 yang dimasukkan kedalam suatu wadah/celengan dari 

tiap-tiap kelas, dilakukan setiap hari senin sampai kamis. Kemudian 

dikumpulkan kepada guru wali kelas, lalu dari wali kelas menyerahkan 

kepada LAZIS Al-Hasra yang akan dikelola dan dihitung untuk 

dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi program ini 

tidak diwajibkan, ini dilakukan dengan sukarela dari siswa-siswi Al-

Hasra yang mana menjadi suatu budaya atau pembiasaan akan 

menyisihkan uangnya untuk diberikan kepada orang yang 

membutuhkan (kaum dhuafa). 

Program Gerakan 500 secara tersirat adanya penanaman 

pendidikan karakter, yaitu suatu pembiasaan dan keteladanan siswa 

serta rasa empati/ peduli kepada orang miskin dan dhuafa. Di dalam 

Islam diajarkan untuk empati/peduli kepada orang-orang miskin dan 

dhuafa yang kita tahu bahwa sesama umat muslim dianjurkan untuk 

memberi makan orang miskin dan dhuafa, hal ini terkandung dalam 

surah Al-Maun: 

رَءَيَۡتَ
َ
ََِل َِذيٱَأ ُبَب ينَِٱيَُكذ ِ ِ َٰلَِك١ََََلد  ََل َِذيٱفََذ ُ ٢ََلۡيَتِيمََٱيَُدع  َولَاََ

ََطَعاِمَ ََعلَىَٰ ُ ُهۡمََعنََل َِذينََٱ٤َل ِلُۡمَصل ِيَنََفََويۡلَ ٣ََلِۡمۡسِكينَِٱيَُحض 

 ٧َلَۡماُعونََٱَويَۡمنَُعوَن٦َََُهۡمَيَُرآءُوَنََل َِذينََٱ٥َََصلَاتِهِۡمََساُهوَنَ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?(1) Itulah orang 

yang menghardik anak yatim (2), dan tidak menganjurkan memberi 

makan orang miskin (3). Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang 

shalat (4), (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya (5), orang-
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orang yang berbuat riya (6), dan enggan (menolong dengan) barang 

berguna (7).” (Q.S. AL-Maun [107]: 1-7). 

 Di dalam surah tersebut terdapat penegasan prinsip 

kemanusiaan yang sangat kental. Bahwa orang yang mendustakan 

agama adalah orang yang menghardik anak yatim, yakni menghina 

anak yatim dan menyakitinya, juga tidak menganjurkan memberi 

makan orang miskin. Bukankah hal yang mudah untuk memberi makan 

orang miskin bagi kita yang dilebihi akan harta kekayaan. Namun 

kenyataannya masih banyak orang miskin yang kelaparan.  

Dari data angka kemiskinan di Indonesia akibat pandemi virus 

corona pada maret 2020 naik menjadi 9,7 persen atau 

bertambah 1,3 juta orang miskin baru. Tetapi pada bulan 

tersebut diproyeksi naik hingga 12,4 persen. Menteri 

koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto 

mengungkapkan “Proyeksi pemerintah terhadap angka 

kemiskinan naik dari 9,15 persen menjadi 9,59 persen pada 

tahun ini akibat pandemi virus corona”.1 

Sekolah Al-Hasra turut membantu melalui program Gerakan 

500 yang mana tiap bulannya siswa-siswi dari sekolah Al-Hasra 

membantu keluarga binaan, jadi masing-masing kelas memiliki satu 

keluarga binaan yaitu orang-orang miskin atau orangtua yang sudah 

lansia tidak bisa bekerja dan lain sebaginya, ini sudah didata oleh 

lembaga Al-Hasra dan sudah didatangkan kerumahnya untuk melihat 

kondisinya seperti apa, maka jika dilihat kondisnya benar-benar orang 

yang tidak mampu seperti lansia maka didata warga itu sebagai 

                                                                 
1Fajar Pebrianto, https://bisnis.tempo.co/read/1332671/skenario-terberat-ada-85-

juta-orang-miskin-baru-akibat-corona disitus pada tanggal 2 Mei 2020, pada pukul 22.32 wib. 

https://bisnis.tempo.co/read/1332671/skenario-terberat-ada-85-juta-orang-miskin-baru-akibat-corona
https://bisnis.tempo.co/read/1332671/skenario-terberat-ada-85-juta-orang-miskin-baru-akibat-corona
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keluarga binaan yang akan diberi bantuan sembako dari siswa-siswi Al-

Hasra.  

Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang gerakan 500 

yang dikumpulan dari uang jajan siswa-siswi. Maka peneliti menulis 

skripsi yang berjudul Implementasi Gerakan 500 (G-500) Peduli 

Sesama Lingkungan Sosial (Studi Kasus Sekolah Menengah 

Pertama AL-Hasra, Kota Depok). 

B. Identifikasi Masalah 

Dengan ini peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Pemahaman siswa tentang Gerakan 500 sebagai penguatan 

pendidikan karakter siswa. 

2. Partisipasi siswa dengan Gerakan 500 di Sekolah Menengah 

Pertama Al-Hasra. 

3. Fasilitasi guru tentang Gerakan 500. 

4. Uang didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. 

5. Orangtua mendukung dari Gerakan 500 dan memberikan uang 

jajan lebih kepada anaknya. 

6. Siswa belajar akan menyisihkan uang jajannya minimal 500. 

7. Distribusi dana Gerakan 500 kepada warga di sekitar 

lingkungan sekolah. 

8. Gerakan 500 melatih siswa untuk peduli sosial sesama anak 

bangsa. 

9. Gerakan 500 memiliki nilai-nilai Filantropi. 

10. Gerakan 500 bentuk infaq dan shadaqah. 

11. Implementasi Gerakan 500 di SMP Al-Hasra. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus maka dari 

identifikasi masalah peneliti membatasi masalah yaitu: 

Implementasi Gerakan 500 di SMP Al-Hasra. 

Peneliti membatasi masalah ini karena peneliti ingin berfokus 

pada Implementasi Gerakan 500 di sekolah SMP Al-Hasra kota Depok. 

D. Rumusan Masalah 

Dengan ini maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Implementasi Gerakan 500 di SMP Al-Hasra kota Depok? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

Untuk mengetahui Implementasi Gerakan 500 di SMP Al-Hasra kota 

Depok. 

F. Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis: 

Manfaat dari penelitian ini sebagai sebuah nilai tambah 

khazanah pengetahuan ilmiah dalam bidang Pendidikan Agama Islam. 

Secara Praktis: 

1. Dapat memberikan masukan yang bernilai ilmiah bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil analisis penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan oleh lembaga pendidikan maupun 

pemerhati pendidikan dalam membentuk karakter filantropi 

siswa. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

para praktisi filantropi lembaga-lembaga zakat, infaq dan 

sedekah. 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Irfan Yanuar Arifin, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, fakultas ilmu 

Tarbiyah dan keguruan, tahun 2015, “Menumbuhkan nilai-nilai 

Filantropi melalui kegiatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di 

SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta”. 

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan 

untuk mengetahui kegiatan zakat, infaq dan shadaqah dalam 

meningkatkan nilai-nilai filantropi.  

Hasil dari penelitian ini memaparkan pertama penanaman 

nilai-nilai filantropi di SMP Muhamadiyah 6 Yogyakarta 

terealisasi melalui kegiatan zakat, infaq dan shadaqah. Kedua 

pelaksanaan kegiatan zakat, infaq dan shadaqah di SMP 

Muhamadiyah 6 Yogyakarta dinilai berhasil, ketiga faktor yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan filantropi karena adanya 

program yang tersetruktur dan terencana sedangkan faktor yang 

menghambat yaitu karena kondisi ekonomi dan kesadaran 

orangtua wali siswa. 

Menurut penulis, jenis penelitian yang digunakan tepat yaitu 

menggunakan penelitian lapangan (field research), karena 

penelitian ini ingin mengetahui kegiatan zakat, infaq dan shadaqah 

dalam meningkatkan nilai-nilai filantropi di SMP Muhammadiyah 

oleh karena itu harus mencari tahu ke lapangan keadaan yang 

sebenarnya. Akan tetapi dalam hasil penelitian yang tertera sebagai 
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berikut “pelaksanaan kegiatan zakat, infaq dan shadaqah di SMP 

Muhamadiyah 6 Yogyakarta dinilai berhasil” disini peneliti hanya 

mengkatan dinilai berhasil tetapi tidak menyertakan bukti-bukti 

kuat akan keberhasilannya tersebut. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-

sama membahas tentang nilai-nilai filantropi, perbedaannya 

terletak pada bentuk penelitian yang di terapkan filantropi di 

skripsi ini adalah zakat, infaq, dan shadaqah, sedangkan penelitian 

penulis bentuk program Gerakan 500 namun arti bentuknya sama 

tetapi berbeda penerapannya. Dan perbedaannya terletak pada 

fokus permasalahan dalam skripsi ini yaitu permasalahan 

pelaksanaan serta pendukung dan penghambat dari kegiatan zakat, 

infaq dan shadaqah, sedangkan penulis permasalahannya 

Implementasi Gerakan 500.   

2. Ahsan Masrukhan, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, 

tahun 2016, “Pelaksanaan Pendidikan Karakter Peduli Sosial 

di SD Negeri Kotagede 5 Yogyakarta”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa 

SD Negeri Kotagede 5 Yogyakarta. Objeknya ialah pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli sosial. Teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan model Miles & Huberman. Teknik keabsahan data 

menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber dan cross 

check. 

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pendidikan 

karakter peduli sosial di SD Negeri Kotagede 5 Yogyakarta 

dilakukan melalui (1) pengembangan diri berupa kegiatan rutin 
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dengan infaq rutin setiap Senin dan Kamis, guru memberikan 

keteladanan berupa contoh langsung dengan ikut melaksanakan 

infaq dan memberi contoh membantu siswa yang mengalami 

kesulitan, guru juga melaksanakan kegitan spontan dengan 

menegur dan memberi nasihat kepada siswa yang acuh dan tidak 

peduli dengan teman, serta melalui pengkondisian dengan 

memasang tata tertib, kode etik siswa dan poster berkaitan dengan 

peduli sosial, guru juga mengkondisikan kelas dengan kerja 

kelompok sehingga siswa bekerjsama dan membantu siswa lain: 

(2) pengintegrasian dalam mata pelajaran dilakukan guru dengan 

cara mengaitkan karakter peduli sosial dalam materi pelajaran 

PPKn, IPS, dan Bahasa Indonesia: dan (3) pengembangan budaya 

sekolah dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang 

sesuai dengan indikator nilai karakter peduli sosial.   

Menurut penulis, penelitian ini sudah bagus dalam hal 

menjelaskan secara spesifik akan jenis, metode serta teknik 

penelitian dan uji keabsahan data. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-

sama membahas tentang pendidikan karakter peduli sosial, 

perbedaannya terlihat pada indikator pencapaiannya, kalau skripsi 

ini keberhasilan dibuktikan dengan pengajaran guru melalui materi 

pelajaran PPKn,IPS dan Bahasa Indonesia, dalam melatih siswa 

untuk peduli sosial sedangkan peneliti melalui program sekolah 

Gerakan 500 sebagai upaya menumbuhkan karakter peduli sosial. 

3. Rohmatul Laelah, mahasiswa mahasiswa UIN Kalijaga 

Yogyakarta, tahun 2016, “Upaya Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Pada Siswa Melalui Kegiatan 

Keagamaan di Mi Ma’arif Bego Sleman”. 
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Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data 

yaitu menggunakan triangulasi sumber dan metode.  

Hasil penelitian ini menunjukan upaya penanaman nilai 

karakter pada siswa melalui kegiatan keagamaan yang dilaksankan 

di MI Ma’arif Bego dengan beberapa bentuk kegiatan yaitu 

pertama kegiatan ekstrakulikuler meliputi hadroh, qiroah dan 

pencak silat, kedua kegiatan pembiasaan rutin meliputi tahfidz, 

shalat berjamaah, infaq, dan hafalan asmaul husna, ketiga kegiatan 

pembiasaan terprogram meliputi peduli social dll. Penanaman nilai 

karakter ini terlaksana dengan baik karena adanya perencanaan 

yang matang kerjasama dengan semua warga sekolah dan 

masyarakat adanyan reward and punishment, dan keteladanan oleh 

para guru dan karyawan. 

Menurut penulis, penelitian ini tidak menjelaskan secara 

tepat jenis penelitiannya, peneliti hanya mencantumkan jenis 

penelitian kualitatif tetapi tidak di spesifikasi lagi kualitatif dengan 

pendekatan apa, misalnya penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus, atau lain sebagainya. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu 

membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter, sedangkan 

perbedaannya penulis memfokuskan penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan sedangkan 

penelitian penulis penanaman nilai-nilai karakter yang terdapat 

pada program Gerakan 500. 
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4. Rosa Diyana, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 

2016, “Filantropi Pendidikan Studi Kasus Komunitas 

Yogyakarta Coin A Chance”. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, validitas data 

dengan cara triangulasi data. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pola filantropi pendidikan yang ada dalam 

komunitas Yogyakarta Coin A Chance (YCAC).  

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukan 

bahwa YCAC (Yogyakarta  Coin A Chance) menjalankan tiga 

kegiatan pokok dari filantropi yaitu penggalangan dana, 

Pengelolaan dana, dan pendayagunaan dana sosial. Berdasarkan 

dimensi yang terdapat pada filantropi YCAC mengandung tiga 

dimensi filantropi yakni pemberian sukarela, pelayanan sukarela, 

dan asosiasi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa jenis 

filantropi yang ada dalam komunitas YCAC merupakan filantropi 

tradisional. 

Menurut penulis, penelitian ini tidak memaparkan metode 

apa yang digunakan dalam penelitian tersebut, dan tidak 

menjelaskan secara spesifik mengenai subjek dan objek yang 

diteliti. Hasil dari penelitian sudah bagus, dijelaskan secara jelas 

bahwa komunitas YCAC merupakan filantropi tradisional. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-

sama membahas filantropi pendidikan, sedangkan perbedaannya 

terletak pada program/komunitas dari filantropi skripsi ini yaitu 

melalui komunitas Yogyakarta Coin A Chance sedangkan 

penelitian penulis yaitu program Gerakan 500. 

5. Adnine Zahara, mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, tahun 

2019, “Implementasi Program Kepribadian Islami dalam 
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Menumbuhkan Jiwa Kepemimpinan di SMP Islam Al-Hasra 

Depok”. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan 

jenis penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data 

dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi program 

kepribadian Islami di SMP Islam Al-Hasra sangat berpengaruh dan 

dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan bagi siswa terutama 

dalam hal kegiatan peringatan hari besar Islam dan pengajian kelas 

yang dilakukan berkunjung bergantian kerumah siswa. Adapun 

faktor yang menghambat oialah bagi siswa/i yang berlatarbelakang 

umum atau belum terbiasa dengan kegiatan Islami yang diadakan 

di sekolah. 

Menurut penulis, penelitian ini tidak menjelaskan subjek dan 

objek yang diteliti. Hasil penelitian sudah menjawab dari rumusan 

masalah yaitu mengetahui implemntasi program kepribadian 

Islami dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan untuk siswa di 

SMP Islam Al-Hasra Depok.   

Persamaan skripsi ini dengan penilitian penulis yaitu sama-

sama membahas mengenai implementasi program sekolah di SMP 

Islam Al-Hasra, namun yang membedakan skripsi ini dengan 

peneliti yaitu kalau skripsi ini membahas mengenai jiwa 

kepemimpinan siswa sedangkan peneliti membahas tentang peduli 

sesama lingkungan sosial melalui program Gerakan 500.  

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

didapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 
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dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.2 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mengimplementasi Gerakan 500 pada siswa-siswi SMP Al-Hasra, 

penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu meneliti 

suatu kasus atau fenomena tertentu secara mendalam untuk 

mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi melalui 

Gerakan 500. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.3 

Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode 

observasi ke lapangan berupa wawancara kepada kepala sekolah, 

yayasan sekolah, guru PAI, siswa dan orangtua siswa, dan kemudian di 

arsip dengan dokumentasi kemudian di uji validitas menggunakan 

Triangulasi dengan sumber data check and re-check. 

Menurut creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu 

eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (bounded system) 

atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena corak khas 

kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, minimal bagi 

                                                                 
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015) Cet-22, h. 6 

 
3 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 54 
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peneliti. Patton (2002) menambahkan bahwa studi kasus adalah 

studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal 

dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, 

situasi dan waktu tertentu.4 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini merujuk pada petunjuk 

teknis penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) 

Jakarta. Sistem penulisan berupa penjelasan struktur bab secara umum. 

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang 

akan ditulis dalam penelitian secara sistematis. 

BAB I: Berisi pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah 

mengapa penulis meneliti tentang filantropi dalam kaitannya dengan 

zakat, infaq dan sedekah, kemudian Identifikasi masalah implementasi 

Gerakan 500 di SMP Al-Hasra, Pembatasan masalah diambil dari 

identifikasi masalah, yang kemudian menjadi rumusan masalah, 

Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah, manfaat 

penelitian secara teoritis dan praktis, tinjauan pustaka berisi hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian penulis, 

Sistematika penulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.  

BAB II: Berisi landasan teori tentang zakat, infaq dan sedekah, 

kemudian filantropi, dan karakter peduli sosial yang merupakan 

gambaran umum mengenai implementasi Gerakan 500.  

BAB III: Berisi tentang metode Penelitian yang dipakai dalam 

penelitian ini yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, tempat 

                                                                 
4 Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Jakarta: Grasindo, 2010), h 49 
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dan waktu penelitian, prosedur penelitian yaitu mengambil data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data sampai pada kesimpulan. 

BAB IV:  Meliputi analisis data dari hasil pengumpulan data mengikuti 

alur bab III 

BAB V: Berisi kesimpulan dari hasil analisis penelitian bab IV guna 

menjawab rumusan masalah dengan dilengkapi dengan sumber data. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi 

dari Gerakan 500 adalah wujud konkret pendidikan membangun atau 

membentuk karakter siswa sejak dini atau sejak muda untuk berbagi, 

berderma kepada sesama sesuai ajaran Agama Islam. Gerakan 500 

merupakan program sekolah Al-Hasra, dengan tujuan untuk 

memberdayakan kaum dhuafa di daerah Bojongsari, dengan cara 

membantu kebutuhan mereka yaitu membagikan sembako bulanan 

kepada keluarga binaan yang  sudah di tetapkan sekolah Al-Hasra, 

adapun pengelolaannya yaitu dengan cara mengumpulkan uang logam 

500 rupiah, yang diwadahi dengan kaleng/celengan. Program ini 

ditujukan kepada warga sekolah Al-Hasra diantaranya siswa, guru, 

karyawan dan lain sebagainya.  

Dengan ini banyak sekali dampak positif yang didapat terutama 

pada siswa, diantaranya yaitu: siswa belajar berinfaq, siswa belajar untuk 

tidak boros karena sudah terbiasa untuk menyisihkan uangnya yang akan 

diberikan kepada orang yang tidak mampu, dan tertanam pada diri siswa 

sikap peduli kepada sesama lingkungan sosialnya. Hal ini dibuktikan 

dari antusias siswa dalam menjalankan program ini yaitu semakin 

meningkatnya dana Gerakan 500 setiap harinya, kemudian ketika ada 

musibah siswa tergerak untuk membantunya, dan dukungan lainnya 

berupa support dari orangtua mengingatkan anaknya untuk selalu 

berinfaq. Namun ada faktor penghambat yaitu program ini terhenti jika 

sekolah libur, dan pada saat pandemi saat ini. 
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B. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan ialah adanya pembaharuan 

dalam menjalankan program Gerakan 500 yaitu dengan cara 

daring/online, seperti dengan aplikasi atau sejenisnya yang dapat 

mengirim jumlah pembayaran berupa transfer atm atau menggunakan 

pulsa, ovo, dan sebagainya. Sehingga pada saat liburan sekolah atau pada 

masa pandemi saat ini program ini tetap berjalan dan sumbangan kepada 

orang yang membutuhkan lebih besar jumlahnya. 
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