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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembiasaan infaq untuk 

membentuk karakter peserta didik di MAN 1 Trenggalek, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perencanaan pembiasaan infaq yang terdiri dari  rencana pelaksanaan 

infaq adanya surat keputusan dari Kepala Madrasah, kebijakan 

madrasah dalam menentukan dasar pijak pembiasaan infaq yaitu 

melatih anak-anak melakukan pembiasaan infaq, fungsi perencanaan 

infaq yaitu membentuk karakter religius pada peserta didik, sebagai 

langkah-langkah untuk tercapainya tujuan, mengetahu perkiraan-

perkiraan masa depan, melaksanakan evaluasi-evaluasi dan unsur-

unsur perencanaan yaitu adanya sebuah tujuan, adanya tenaga, 

peralatan/perlengkapan dan adanya jadwal-jadwal dalam pelaksanaan  

kegiatan infaq ini. 

2. Pelaksanaan pembiasaan infaq untuk membentuk karakter religius 

pada peserta didik yaitu pengumpulan infaq dimana setiap ketua kelas 

mengumpulkan infaq dari kelasnya masing-masing dan diserahkan ke 

kantor. Penyaluran dana infaq di Madrasah ini dibedakan menjadi 2 

yaitu secara rutin dan insidental. Pelaksanaan pembiasaan infaq ini 
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dilaksanakan seluruh warga sekolah. Metode yang digunakan yaitu 

metode keteladanan dimana dalam pelaksanaan ini tidak hanya peserta 

didik saja tetapi para pendidik juga ikut melaksanakan pembiasaan ini. 

Pelaksanaan infaq dilaksanakan hari jum’at karena hari jum’at 

memiliki keistimewaan di banding hari-hari lainnya. Terdapat 

organisasi yang turut membantu pembiasaan ini yaitu organisasi SKI 

(Sie Kerohanian Islam) dimana organisasi ini membantu para guru 

untuk mengumpulkan, menyetorkan dan menghitung jumlah infaq. 

Perasaan peserta didik ketika melaksanakan infaq yaitu merasa lega, 

senang dan tentunya bahagia karena peserta didik akan bahagia jika 

orang lain bahagia. Cara supaya peserta didik rajin berinfaq yaitu 

memiliki prinsip bahwa infaq itu manfaatnya bukan untuk orang lain 

saja tetapi kita juga. 

3. Evaluasi dari pembiasaan infaq untuk membentuk karakter religius 

peserta didik yaitu menunjukkan adanya perubahan karakter peserta 

didik yaitu sifat saling tolong menolong, saling menghargai, dermawan 

dan dapat menumbuhkan nilai religius nilai kemanusiaan dan 

tanggungjawab. 

B. Saran 

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya terkait hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa 

saran demi kemajuan kualitas pendidikan pada masa yang akan datang. 

Secara umum, saran tersebut ditujukan kepada berbagai pihak. Adapun 
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penjabaran tentang beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti 

antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk peserta didik UIN Tulungagung 

 Hendaknya hasil penelitian ini dapat menambah literature di UIN 

Tulungagung dalam bidang pendidikan terutama yang berkaitan 

dengan pendidikan. 

2. Bagi Kepala MAN 1 Trenggalek 

 Hendaknya hasil penelitian ini dapat di gunakan bahan masukan 

dan pertimbangan untuk evaluasi kedepannya dalam pengembagan 

kegiatan infaq guna lebih efektif dan menyeluruh. 

3. Bagi Guru MAN 1 Trenggalek 

 Ketika menyampaikan pembinaan-pembinaan tentang motivasi-

motivasi berinfaq seharusnya lebih menarik lagi supaya para peserta 

didik tidak bosan mendengarkan yang disampaikan oleh guru. Dalam 

melaksanakan pembinaan-pembinaan ini alangkah lebih baiknya jika 

sesering mungkin karena guru merupakan tauladan bagi para peserta 

didik. Jika guru bersemangat dalam berinfaq tentunya peserta didik 

akan mencontohnya. 

4. Bagi Orang Tua 

 Diharapkan tidak pernah bosan memberikan bimbingan, arahan, 

motivasi dan suri tauladan yang baik kepada putra-putrinya yang 

didasarkan pada ajaran agama islam. Karena dengan demikian dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan yang bersifat positif kepada 

anak. 
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5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hendaknya penelitian ini bisa di jadikan acuan untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai pembiasaan yang berkaitan dengna 

membentuk karakter religius 

6. Bagi peserta didik di MAN 1 Trenggalek 

 Diharapkan supaya untuk semangat belajar dan lebih termotivasi 

untuk melaksanakan infaq baik itu disekolah maupun dirumah. Karena 

pada dasarnya dengan berinfaq hati kita akan menjadi tenang dan 

dalam melaksanakan ibadah lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


