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ABSTRAK 

 

Masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, 

sedekah seharusnya menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh 

setiap individu  muslim. Yayasan Abulyatama Indonesia adalah 

lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan 

kemanusiaan yang menghimpun kepedulian umat dalam bentuk infaq, 

sedekah, zakat dan wakaf untuk kemudian disalurkan melalui 

program-program pendayagunaan dengan cita-cita menjadi lembaga 

filantropi yang mampu memberi kontribusi solusi bagi permasalahan 

umat.  Pemanfaatan media pemasaran online dapat dilakukan untuk 

menigkatkan loyalitas bersedekah pada Kegiatan jum‟at berkah di 

Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kota Cilegon karena 

ditemukannya  penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa 

penggunaan teknologi lebih efektif dari pada metode konvensional. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, mengenai Pemanfaatan 

Media Pemasaran Online Pada Kegiatan jum’at berkah Guna 

Meningkatkan Loyalitas Bersedekah (Studi Yayasan Abulyatama 

Indonesia Cabang Kota Cilegon). Penelitian ini dilakukan di pelataran 

masjid Al-Haqq Jls. Kota Cilegon Banten sebagai lokasi kegiatan 

berlangsung. Penelitian ini menggunakan skala guttman dan rumus 

slovin sebagai penentu besarannya dengan respondennya adalah 

pengurus dan peserta kegiatan jum’at berkah. Dilakukannya 

wawancara secara mendalam kepada pengurus dan penyebaran angket 

secara online kepada para peserta kegiatan jum’at berkah. 

Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan media pemasaran 

online secara maksimal dapat  menigkatkan loyalitas bersedekah pada 

Kegiatan jum’at berkah di Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang 

Kota Cilegon dimana pengurus dan peserta turut ikut membantu 

dalam pemasaran kegiatan dari yayasan seperti meneruskan inforrmasi 

mengenai kegiatan di media sosial yang mereka miliki dan  

transparansi dana donasi dari pengurus terhadap peserta kegiatan 

jum’at berkah dapat membuat peserta percaya untuk ikut berdonasi 

 

Kata Kunci : Sedekah, Sosial Media, Jum’at berkah, Loyalitas 
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ABSTRACT 

 

The majority of Indonesian people are Muslim, alms should be 

an obligation that must be fulfilled by every individual Muslim. The 

Abulyatama Indonesia Foundation is a non-profit institution engaged 

in education, social and humanitarian fields that collects people's 

concerns in the form of infaq, alms, zakat and waqf to then be 

distributed through empowerment programs with the aspiration to 

become a philanthropic institution that is able to contribute solutions 

to problems. people. Utilization of online marketing media can be 

done to increase allegiance loyalty in the Friday blessing activity at 

the Abulyatama Indonesia Foundation, Cilegon City Branch because 

previous research has found that the use of technology is more 

effective than conventional methods. 

This research is descriptive qualitative, regarding the use of 

online marketing media in Friday blessing activities to increase alms 

loyalty (Study of the Abulyatama Indonesia Foundation, Cilegon City 

Branch). This research was conducted in the courtyard of the Al-Haqq 

mosque Jls. Cilegon City, Banten as the location for the activity. This 

study uses the Guttman scale and the Slovin formula as a determinant 

of the amount with the respondents being the administrators and 

participants of the Friday blessing activities. Conducted in-depth 

interviews with the management and distributing online 

questionnaires to the participants of the Friday blessing activities. 

The result of this study is that the maximum use of online 

marketing media can increase alms loyalty in the Friday blessing 

activity at the Abulyatama Indonesia Foundation, Cilegon City 

Branch where the management and participants also help in 

marketing activities from the foundation such as forwarding 

information about activities on social media that they provide. Having 

and transparency of donation funds from the management to the 

participants of the Good Friday activity can make participants believe 

in donating. 

 

Keywords: Alms, Social Media, Friday Blessing, Loyalty 



 

 

iv 

 

KEMENTRIAN AGAMA 

UIN RADEN  INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

Alamat :: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 780887 35131 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Intan Nia Ruhyat 

NPM : 1851040140 

Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah  

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang 

berjudul “Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada Kegiatan 

jum’at berkah Guna Meningkatkan Loyalitas Bersedekah (Studi 

Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kota Cilegon)” adalah 

hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak 

mengisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain 

kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan 

dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila ternyata 

dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima 

sanksi sesuai hukum yang berlaku. 

 

                  Bandar Lampung, 07 Januari 2022  

  Yang Membuat Pernyataan 

 

 

 

 

 

         Intan Nia Ruhyat 

         1851040140







 

 

vii 

 

MOTTO 

  

                        

        

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan 

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 

yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki)  

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” 

(Qs. Al-Baqarah: 245) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan pemudahan untuk memahami skripsi ini, maka 

diperlukannya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan 

penegasan judul diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi 

terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di 

samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu “PEMANFAATAN 

MEDIA PEMASARAN ONLINE PADA KEGIATAN 

JUM’AT BERKAH GUNA MENINGKATKAN LOYALITAS 

BERSEDEKAH (Studi Yayasan Abulyatama Indonesia 

Cabang Kota Cilegon)”. 

Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah: 

1. Pemanfaatan 

Turunan kata dari “manfaat” merupakan pemanfaatan, 

makna dari proses, metode, perbuatan menggunakan merupakan 

imbuhan pe- dan- an.
1
 

2. Media 

Kata„ media‟ berasal dari kata latin, ialah wujud jamak dari 

kata“ medium”. Secara harfiah kata tersebut memiliki makna 

pengantar.
2
 

3. Pemasaran Online 

Pemasaran merupakan pemenuhan mengenai kebutuhan 

manusia serta sosial. ( Kotler, 2011) Pemasaran Online 

merupakan sistem kinerja industri yang berfokus pada jasa, 

penjualan benda dan promosi yang mengaitkan media internet 

                                                             
1 Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.710. 
2Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran 

Hakikat,Pengembangan,Pemanfaatan,dan Penilaian (Bandung: CV Wacana Prima, 

2009), h.6. 
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selaku sistem pendukungnya.
3
 

4. Kegiatan 

Aktivitas merupakan peristiwa ataupun kejadian yang 

dicoba secara terus menerus. Aktivitas dicoba pasti dengan 

sebab aktivitas bukan benda. Aktivitas bisa dicoba oleh suatu 

tubuh, instansi, organisasi, pemerintah, lembaga, orang 

individu, serta lain sebagainya.
4
 

5. Jum‟at berkah 

Pelayanan kata "jum'at" berarti berkumpul, kata "Jum‟at" 

ditetapkan sebagai hari yang berasal dari bahasa arab.
5
 Jum‟at 

adalah hari penuh rahmat karena khazanah islam banyak terjadi 

pada Hari Jum‟at. Di Hari Jum‟at berkumpulnya kebaikan yang 

disebut berkah.
6
 dan “sebaik-baik hari yang pada hari itu 

matahari terbit adalah Hari Jum‟at, pada hari itu Adam 

diciptakan. Pada hari itu ia dikeluarkan dari syurga dan tidak 

akan terjadi hari kiamat kecuali pada Hari Jum‟at.” (HR. 

Muslim dan Tirmidzi). 

6. Loyalitas Bersedekah 

Kotler dan Keller (2012) untuk menggambarkan komitmen 

untuk menghasilkan produk atau memberikan layanan di masa 

depan disebut loyalitas. Loyalitas merupakan pembelian ulang 

sejak pembeliannya yang pertama dari orang yang sama.
7
 

Sedekah secara bahasa adalah sha-da-qa bermakna ikhlas 

memberi. Secara istilah sedekah merupakan seorang muslim 

                                                             
3 Hawangga Dhiyaul Fadly and Sutama Sutama, “Membangun Pemasaran 

Online Dan Digital Branding Ditengah Pandemi Covid-19,” Jurnal Ecoment Global: 
Kajian Bisnis dan Manajemen 5, no. 2 (2020): 213–222. 

4 Leonardo Bloomfield, Language (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1995), 

h. 256. 
5 Wawan Shofwan Sholehuddin, Ensiklopedia Ibadah Jumat (Bandung: 

Humaniora, 2007), h. 6. 
6 Habib Syarief Muhammad Alaydrus,  Agar Hidup Selalu BERKAH 

(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), h.15. 
7 Destri Sonatasia, Onsardi Onsardi, and Ety Arini, “Strategi Meningkatkan 

Loyalitas Konsumen Makanan Khas Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong,” Jurnal 

Manajemen Modal Insani Dan Bisnis (JMMIB) 1, no. 1 (2020): 11–25. 
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yang mengeluarkan sesuatu dari apa yang dimilikinya seperti 

harta dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kepada 

Allah.
8
 Loyalitas bersedekah merupakan pengeluaran harta 

secara berulang dari seorang muslim dengan ikhlas sebagai 

tanda kedekatan terhadap tuhannya.  

Berdasarkan beberapa penegasan arti di atas, maka maksud 

dari judul penelitian ilmiah ini adalah kajian tentang 

“PEMANFAATAN MEDIA PEMASARAN ONLINE PADA 

KEGIATAN JUM‟AT BERKAH GUNA MENINGKATKAN 

LOYALITAS BERSEDEKAH (Studi Yayasan Abulyatama 

Indonesia Cabang Kota Cilegon)”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul “Pemanfaatan Media 

Pemasaran Online Pada Kegiatan jum‟at berkah Guna 

Meningkatkan Loyalitas Bersedekah (Studi Yayasan Abulyatama 

Indonesia Cabang Kota Cilegon)” adalah: 

a. Alasan Objektif 

Bagi penulis penting meneliti/menulis masalah yang 

akan diteliti terkait dengan judul di skripsi, hal ini adalah 

peneliti ingin mengetahui Pemanfaatan Media Pemasaran 

Online Pada Kegiatan jum‟at berkah Guna Meningkatkan 

Loyalitas Bersedekah (Studi Yayasan Abulyatama Indonesia 

Cabang Kota Cilegon) karena dari 81 kantor kota cabang 

kegiatan jum‟at berkah belum seutuhnya terlaksana dengan 

baik disetiap kantor kota cabang yang ada sebab keterbatasan 

sumber daya manusia, dana donasi dan lain sebagainya. 

Adapun yang sudah terlaksana tidak memiliki tema tertentu 

kecuali kantor kota cabang cilegon yaitu “warqoh” warung 

shadaqoh (makan sepuasnya infaq seikhlasnya). Permasalahan 

dalam skipsi ini sangat mungkin untuk diadakannya penelitian 

secara ilmiah mengingat literatur dan bahan data informasi 

                                                             
8 Abdus Sami and Muhammad Nafik HR, “Dampak Shadaqah Pada 

Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya),” 

Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 1, no. 3 (2014): 205–220. 
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yang juga menunjang. 

b. Alasan Subjektif 

Bagi penulis banyaknya referensi pendukung skripsi 

yang ada akan mempermudah penulis untuk menyelesaikan 

skripsi kedepannya. Selain itu judul yang diajukan sudah 

sesuai dengan jurusan yang diampu di bangku perkuliahan 

penulis yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama 

Islam, sedekah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan 

oleh setiap individu yang muslim. Sedekah merupakan ibadah yang 

mempunyai dimensi ganda, yaitu horizontal dan vertikal. Dimensi 

horizontal berkaitan dengan bentuk dan pola hubungan antar 

manusia, sedangkan dimensi vertikal hubungannya manusia dan 

Tuhannya. Sedekah bisa disebut sebagai ibadah sosial. Ibadah 

sosial merupakan ibadah yang mempunyai efek langsung dengan 

konteks kehidupan masyarakat sekitar, mengandung nilai gotong 

royong dan tanggung jawab sosial sehingga diharapkan dapat 

meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan 

dalam masyarakat
9
. Keutamaan dalam bershadaqah dijelaskan 

dalam firman Allah Qs. Al-baqarah: 261
10

, sebagai berikut: 

                          

                             

“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang 

                                                             
9 Ibid. 
10Al-Qur‟an dan Terjemahannya, DEPAG, RI, 2009. 
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Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah: 261). 

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah:
11 

ّْ ِعْلٍن  ًْمَطََع َعَولَُُ إاِل ِهْي ثاَلٍس : َصَدلٍَخ َجبِريٍَخ ، أَ إَِذا َهبَد اْثُي آَدَم ا

لٍَد َصبلٍِح يَْدُعْ لََُ  )رّاٍ هسلن(  َّ  ّْ َِ ، أَ ٌْزَفَُع ثِ  يُ

“Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah 

amalnya kecuali 3 (perkara) : shadaqah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya.” (HR. Muslim 

No. 1631). 

Yayasan Abulyatama Indonesia adalah lembaga nirlaba yang 

bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan yang 

menghimpun kepedulian umat dalam bentuk infaq, sedekah, zakat 

dan wakaf untuk kemudian disalurkan melalui program-program 

pendayagunaan dengan cita-cita menjadi lembaga filantropi yang 

mampu memberi kontribusi solusi bagi permasalahan umat. Dalam 

perjalanannya Yayasan Abulyatama Indonesia menjadikan nilai-

nilai Tauhid sebagai basis utama dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan penerapan program-programnya dengan tujuan menyampaikan 

pesan pada umat untuk menjadikan Tauhid sebagai solusi bagi 

setiap problematika kehidupan.
12

 karena Tauhîd memegang 

peranan penting dari segala sesuatu dan dasar ketundukan pada 

aturan Allah, baik yang menyangkut hubungan antara Allah 

dengan manusia, serta manusia dengan sesamanya.
13

 Terdapat 81 

kantor kota cabang di indonedia dari Yayasan Abulyatama 

Indonesia
14

 dengan program pendayagunaanya antara lain adalah 

Rumah Qur‟an PPA, The Yatim Village, Mobil Kemanusiaan, 

                                                             
11https://islam.nu.or.id/post/read/74894/amal-amal-yang-tak-pernah-putus-

pahalanya diakses pada Minggu, 30 Agustus 2021 Pukul 13.03 WIB. 
12 Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan 

Ekonomi Islam,” Jurnal Hukum Islam (2017): 73–96. 
13 Ibid. 
14 https://www.abulyatama.or.id/ diakses pada Senin, 24 Agustus 2021 Pukul 

12.56 WIB. 

https://islam.nu.or.id/post/read/74894/amal-amal-yang-tak-pernah-putus-pahalanya
https://islam.nu.or.id/post/read/74894/amal-amal-yang-tak-pernah-putus-pahalanya
https://www.abulyatama.or.id/
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Beras Berkah Dan Pemberdayaan Umat (Kajian Majlis Tauhid, 

Gerakan Jum‟at berkah, Bantuan Korban Bencana dan Sosial 

Kemasyarakatan). berikut daftar kantor kota cabang dari YAI: 

Tabel 1. 

Daftar Kantor Cabang Yayasan Abulyatama Indonesia 

 

Nomor Cabang Alamat Website 

1 
[081] YAI 

Semarang 
Semarang 

Lihat 

Website  

2 
[080] YAI 

Prabumulih 
Prabumulih 

Lihat 

Website  

3 
[079] YAI 

Padang 
Padang 

Lihat 

Website  

4 
[078] YAI 

Lhokseumawe 
Lhokseumawe 

Lihat 

Website  

5 

[077] YAI 

Kerinci - Sungai 

Penuh 

Kerinci - Sungai 

Penuh 

Lihat 

Website  

6 
[076] YAI Deli 

Serdang 

YAI Deli 

Serdang 

Lihat 

Website  

7 

[075] YAI 

Tangerang 

Selatan 

Tangerang 

Selatan 

Lihat 

Website  

8 
[074] YAI 

Tangerang 
Tangerang 

Lihat 

Website  

9 
[073] YAI 

Temanggung 
Temanggung 

Lihat 

Website  

http://semarang.abulyatama.or.id/
http://semarang.abulyatama.or.id/
http://prabumulih.abulyatama.or.id/
http://prabumulih.abulyatama.or.id/
http://padang.abulyatama.or.id/
http://padang.abulyatama.or.id/
http://lhokseumawe.abulyatama.or.id/
http://lhokseumawe.abulyatama.or.id/
http://kerinci-sungaipenuh.abulyatama.or.id/
http://kerinci-sungaipenuh.abulyatama.or.id/
http://deliserdang.abulyatama.or.id/
http://deliserdang.abulyatama.or.id/
http://tangerangselatan.abulyatama.or.id/
http://tangerangselatan.abulyatama.or.id/
http://tangerang.abulyatama.or.id/
http://tangerang.abulyatama.or.id/
http://temanggung.abulyatama.or.id/
http://temanggung.abulyatama.or.id/
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10 
[072] YAI 

Surabaya 
Surabaya 

Lihat 

Website  

11 
[071] YAI 

Pohuwatu 
Pohuwatu 

Lihat 

Website  

12 [070] YAI Palu Palu 
Lihat 

Website  

13 
[069] YAI 

Pekalongan 
Pekalongan 

Lihat 

Website  

14 
[068] YAI 

Pasuruan 
Pasuruan 

Lihat 

Website  

15 
[067] YAI 

Pasangkayu 
Pasangkayu 

Lihat 

Website  

16 
[066] YAI Muara 

Enim 
Muara Enim 

Lihat 

Website  

17 
[065] YAI 

Masamba 
Masamba 

Lihat 

Website  

18 
[064] YAI 

Manado 
Manado 

Lihat 

Website  

19 
[063] YAI 

Langsa 
Langsa 

Lihat 

Website  

20 
[062] YAI 

Kotamobagu 
Kotamobagu 

Lihat 

Website  

21 [061] YAI Gresik Gresik 
Lihat 

Website  

22 
[060] YAI 

Batubara 
Lihat 

http://surabaya.abulyatama.or.id/
http://surabaya.abulyatama.or.id/
http://pohuwatu.abulyatama.or.id/
http://pohuwatu.abulyatama.or.id/
http://palu.abulyatama.or.id/
http://palu.abulyatama.or.id/
http://pekalongan.abulyatama.or.id/
http://pekalongan.abulyatama.or.id/
http://pasuruan.abulyatama.or.id/
http://pasuruan.abulyatama.or.id/
http://pasangkayu.abulyatama.or.id/
http://pasangkayu.abulyatama.or.id/
http://muaraenim.abulyatama.or.id/
http://muaraenim.abulyatama.or.id/
http://masamba.abulyatama.or.id/
http://masamba.abulyatama.or.id/
http://manado.abulyatama.or.id/
http://manado.abulyatama.or.id/
http://langsa.abulyatama.or.id/
http://langsa.abulyatama.or.id/
http://kotamobagu.abulyatama.or.id/
http://kotamobagu.abulyatama.or.id/
http://gresik.abulyatama.or.id/
http://gresik.abulyatama.or.id/
http://batubara.abulyatama.or.id/
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Batubara Website  

23 
[059] YAI 

Bukittinggi 
Bukittinggi 

Lihat 

Website  

24 
[058] YAI 

Boalemo 
Boalemo 

Lihat 

Website  

25 
[057] YAI 

Batusangkar 
Batusangkar 

Lihat 

Website  

26 
[056] YAI 

Banyuwangi 
Banyuwangi 

Lihat 

Website  

27 
[055] YAI 

Balikapapan 
Balikpapan 

Lihat 

Website  

28 
[054] YAI Aceh 

Tamiang 
Aceh Tamiang 

Lihat 

Website  

29 
[053] YAI 

Bengkulu 
Bengkulu 

Lihat 

Website  

30 
[052] YAI 

Tarakan 
Tarakan 

Lihat 

Website  

31 
[051] YAI Solo 

Raya 
Solo Raya 

Lihat 

Website  

32 [050] YAI Tegal Tegal 
Lihat 

Website  

33 [049] YAI Bali Bali 
Lihat 

Website  

34 
[048] YAI 

Meulaboh 
Meulaboh 

Lihat 

Website  

http://batubara.abulyatama.or.id/
http://bukittinggi.abulyatama.or.id/
http://bukittinggi.abulyatama.or.id/
http://boalemo.abulyatama.or.id/
http://boalemo.abulyatama.or.id/
http://batusangkar.abulyatama.or.id/
http://batusangkar.abulyatama.or.id/
http://banyuwangi.abulyatama.or.id/
http://banyuwangi.abulyatama.or.id/
http://balikpapan.abulyatama.or.id/
http://balikpapan.abulyatama.or.id/
http://acehtamiang.abulyatama.or.id/
http://acehtamiang.abulyatama.or.id/
http://bengkulu.abulyatama.or.id/
http://bengkulu.abulyatama.or.id/
http://tarakan.abulyatama.or.id/
http://tarakan.abulyatama.or.id/
http://soloraya.abulyatama.or.id/
http://soloraya.abulyatama.or.id/
http://tegal.abulyatama.or.id/
http://tegal.abulyatama.or.id/
http://bali.abulyatama.or.id/
http://bali.abulyatama.or.id/
http://meulaboh.abulyatama.or.id/
http://meulaboh.abulyatama.or.id/
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35 
[047] YAI 

Sorowako 
Sorowako 

Lihat 

Website  

36 
[046] YAI 

Kisaran 
Kisaran 

Lihat 

Website  

37 
[045] YAI 

Kotabaru 
Kotabaru 

Lihat 

Website  

38 
[044] YAI 

Sumbawa 
Sumbawa 

Lihat 

Website  

39 
[043] YAI 

Subang 
Subang 

Lihat 

Website  

40 
[042] YAI 

Cilegon 
Cilegon 

Lihat 

Website  

41 
[041] YAI 

Pematang Siantar 

Pematang 

Siantar 

Lihat 

Website  

42 
[040] YAI 

Yogyakarta 
Yogyakarta 

Lihat 

Website  

43 [039] YAI Solok Solok 
Lihat 

Website  

44 
[038] YAI Pagar 

Alam 
Pagar Alam 

Lihat 

Website  

45 
[037] YAI 

Bangka Belitung 

Bangka 

Belitung 

Lihat 

Website  

46 
[036] YAI 

Madiun 
Madiun 

Lihat 

Website  

47 
[035] YAI 

Tebing tinggi 
Lihat 

http://sorowako.abulyatama.or.id/
http://sorowako.abulyatama.or.id/
http://kisaran.abulyatama.or.id/
http://kisaran.abulyatama.or.id/
http://kotabaru.abulyatama.or.id/
http://kotabaru.abulyatama.or.id/
http://sumbawa.abulyatama.or.id/
http://sumbawa.abulyatama.or.id/
http://subang.abulyatama.or.id/
http://subang.abulyatama.or.id/
http://cilegon.abulyatama.or.id/
http://cilegon.abulyatama.or.id/
http://pematangsiantar.abulyatama.or.id/
http://pematangsiantar.abulyatama.or.id/
http://yogyakarta.abulyatama.or.id/
http://yogyakarta.abulyatama.or.id/
http://solok.abulyatama.or.id/
http://solok.abulyatama.or.id/
http://pagaralam.abulyatama.or.id/
http://pagaralam.abulyatama.or.id/
http://bangkabelitung.abulyatama.or.id/
http://bangkabelitung.abulyatama.or.id/
http://madiun.abulyatama.or.id/
http://madiun.abulyatama.or.id/
http://tebingtinggi.abulyatama.or.id/
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Tebing Tinggi Website  

48 
[034] YAI 

Cianjur 
Cianjur 

Lihat 

Website  

49 
[033] YAI 

Jakarta 
Jakarta 

Lihat 

Website  

50 [032] YAI Batam Batam 
Lihat 

Website  

51 
[031] YAI 

Lampung 
Lampung 

Lihat 

Website  

52 
[030] YAI 

Magelang 
Magelang 

Lihat 

Website  

53 
[029] YAI 

Tabalong 

Tanjung – 

Tabalong 

Lihat 

Website  

54 
[028] YAI 

Rantauprapat 

Rantauprapat, 

Labuhanbatu 

Lihat 

Website  

55 
[027] YAI 

Malang 
Malang 

Lihat 

Website  

56 [026] YAI Kudus Kudus 
Lihat 

Website  

57 
[025] YAI 

Lombok 
Lombok 

Lihat 

Website  

58 
[024] YAI 

Sukabumi 
Sukabumi 

Lihat 

Website  

59 
[023] YAI 

Makassar 
Makassar 

Lihat 

Website  

http://tebingtinggi.abulyatama.or.id/
http://cianjur.abulyatama.or.id/
http://cianjur.abulyatama.or.id/
http://jakarta.abulyatama.or.id/
http://jakarta.abulyatama.or.id/
http://batam.abulyatama.or.id/
http://batam.abulyatama.or.id/
http://lampung.abulyatama.or.id/
http://lampung.abulyatama.or.id/
http://magelang.abulyatama.or.id/
http://magelang.abulyatama.or.id/
http://tabalong.abulyatama.or.id/
http://tabalong.abulyatama.or.id/
http://rantauprapat.abulyatama.or.id/
http://rantauprapat.abulyatama.or.id/
http://malang.abulyatama.or.id/
http://malang.abulyatama.or.id/
http://kudus.abulyatama.or.id/
http://kudus.abulyatama.or.id/
http://lombok.abulyatama.or.id/
http://lombok.abulyatama.or.id/
http://sukabumi.abulyatama.or.id/
http://sukabumi.abulyatama.or.id/
http://makassar.abulyatama.or.id/
http://makassar.abulyatama.or.id/
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60 
[022] YAI 

Kuningan 
Kuningan 

Lihat 

Website  

61 [021] YAI Aceh Banda Aceh 
Lihat 

Website  

62 
[020] YAI 

Ciamis 
Ciamis 

Lihat 

Website  

63 
[019] YAI 

Bekasi 
Bekasi 

Lihat 

Website  

64 
[018] YAI 

Tasikmalaya 
Tasikmalaya 

Lihat 

Website  

65 
[017] YAI 

Medan 
Medan 

Lihat 

Website  

66 [016] YAI Depok Depok 
Lihat 

Website  

67 
[015] YAI 

Purwakarta 
Purwakarta 

Lihat 

Website  

68 
[014] YAI 

Serang 
Serang 

Lihat 

Website  

69 
[013] YAI 

Lumajang 
Lumajang 

Lihat 

Website  

70 
[012] YAI 

Purwokerto 

Desa Banteran 

RT/04 RW/05 

Kec. Sumbang 

Kab. 

Purwokerto 

53183 

Lihat 

Website  

http://kuningan.abulyatama.or.id/
http://kuningan.abulyatama.or.id/
http://aceh.abulyatama.or.id/
http://aceh.abulyatama.or.id/
http://ciamis.abulyatama.or.id/
http://ciamis.abulyatama.or.id/
http://bekasi.abulyatama.or.id/
http://bekasi.abulyatama.or.id/
http://tasikmalaya.abulyatama.or.id/
http://tasikmalaya.abulyatama.or.id/
http://medan.abulyatama.or.id/
http://medan.abulyatama.or.id/
http://depok.abulyatama.or.id/
http://depok.abulyatama.or.id/
http://purwakarta.abulyatama.or.id/
http://purwakarta.abulyatama.or.id/
http://serang.abulyatama.or.id/
http://serang.abulyatama.or.id/
http://lumajang.abulyatama.or.id/
http://lumajang.abulyatama.or.id/
http://purwokerto.abulyatama.or.id/
http://purwokerto.abulyatama.or.id/
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71 
[011] YAI 

Bandung 
Bandung 

Lihat 

Website  

72 [010] YAI Jambi 

Jl. Yulius 

Usman Lrg. 

Rukun 1 No.3 

RT/22 

Telanaipura 

Jambi 36129 

Lihat 

Website  

73 
[009] YAI 

Banjarmasin 

Komplek Green 

Tabasan Indah 

Blok A kav. 3-4 

Kel. 

Palimbangan - 

Amuntai - 

Kalimantan 

Selatan 

Lihat 

Website  

74 [008] YAI Garut 

Kp. Buled 

RT/01 RW/04 

Desa Jati Kec. 

Tarogong Kaler 

Kab. Garut 

Lihat 

Website  

75 
[007] YAI 

Karawang 
Karawang 

Lihat 

Website  

76 
[006] YAI 

Gorontalo 
Gorontalo 

Lihat 

Website  

77 
[005] YAI 

Pekanbaru 
Pekanbaru 

Lihat 

Website  

78 
[004] YAI 

Palembang 
Jl.HBR Motik, 

Perum Griya 

Lihat 

Website  

http://bandung.abulyatama.or.id/
http://bandung.abulyatama.or.id/
http://jambi.abulyatama.or.id/
http://jambi.abulyatama.or.id/
http://banjarmasin.abulyatama.or.id/
http://banjarmasin.abulyatama.or.id/
http://garut.abulyatama.or.id/
http://garut.abulyatama.or.id/
http://karawang.abulyatama.or.id/
http://karawang.abulyatama.or.id/
http://gorontalo.abulyatama.or.id/
http://gorontalo.abulyatama.or.id/
http://pekanbaru.abulyatama.or.id/
http://pekanbaru.abulyatama.or.id/
http://palembang.abulyatama.or.id/
http://palembang.abulyatama.or.id/
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Asri Mandiri, 

Blok K1 No.2 

KM8 

Palembang 

79 
[003] YAI 

Indramayu 
Indramayu 

Lihat 

Website  

80 
[002] YAI 

Cirebon 

Jl.Pecilon No 26 

Cirebon 

Lihat 

Website  

81 
[001] YAI 

Bengkalis 
Bengkalis   

Sumber : https://www.abulyatama.or.id 

Hari jumat bukan hari yang biasa, banyak momentum atau 

peristiwa yang terjadi dalam khazanah islam pada hari jumat. Oleh 

karena itu jumat dikatakan sebagai hari penuh rahmat. Peristiwa-

peristiwa penting banyak terjadi di hari jum‟at, hari Jumat juga 

memiliki berbagai macam keistimewaan dimana salah satunya 

adalah hari raya umat muslim yang terjadi pada hari jum‟at
15

. Pada 

hari jum‟at banyak kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim 

sebagai tanda kedekatan dan kecintaan terhadap tuhannya yaitu 

Allah SWT. Yayasan Abulyatama Indonesia termasuk kedalam 

salah satu lembaga yang memiliki program pemberdayaan umat 

dengan salah satu kegiatannya adalah Gerakan Jum‟at berkah. 

kegiatan jum‟at berkah belum seutuhnya terlaksana dengan baik 

disetiap kantor kota cabang dari Yayasan Abulyatama Indonesia 

karena keterbatasan sumber daya manusia, dana donasi dan lain 

sebagainya. Adapun yang sudah terlaksana tidak memiliki tema 

tertentu kecuali kantor kota cabang cilegon yaitu “warqoh” warung 

shadaqoh (makan sepuasnya infaq seikhlasnya).  

                                                             
15 Rina Wahyuningsih, “(Scanan TTD Belum Rapi) Kegiatan Jumat Pagi 

Berkah Untuk Meningkatkan Motivasi Beribadah Masyarakat: Studi Kasus Jamaah 
Masjid Al-Hidayah Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (IAIN 

PONOROGO, 2021). 

http://indramayu.abulyatama.or.id/
http://indramayu.abulyatama.or.id/
http://cirebon.abulyatama.or.id/
http://cirebon.abulyatama.or.id/
https://www.abulyatama.or.id/
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Kegiatan jum‟at berkah merupakan Kegiatan yang rutin 

dilakukan oleh para pengurus kantor kota cabang cilegon 

dipelataran masjid Al-Haqq Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon 

Provinsi Banten dan diikuti oleh masyarakat serta jamaah solat 

jum‟at, kegiatan warqoh dilakukan dari pukul 12.30 WIB – Selesai. 

Dalam kegiatan jum‟at berkah ini pengurus menyediakan jamuan 

yang bisa disantap ditempat dan dibawa pulang, menu yang 

disajikan pengurus sudahlah lengkap, terdiri dari berbagai macam 

menu pilihan seperti lauk-pauk, buah-buahan dan minuman, 

kegiatan ini merupakan kegiatan yang selalu ditunggu oleh jamaah 

solat jum‟at dan warga sekitar karena makanan yang sehat, 

pelayanan yang baik serta keleluasaan yang diberikan pengurus 

kepada para peserta kegiatan jum‟at berkah. Kegiatan ini dimulai 

dari para pengurus yang datang ke pelataran masjid Al-Haqq Jls. 

Kota Cilegon pada pukul 11.00 WIB untuk mengiapkan menu 

makan siang yang telah olah sebelumnya yang didapat dari dana 

donasi dan bahan makanan yang telah dikumpulkan dihari 

sebelumnya yaitu hari kamis, dilanjut dengan para peserta yang 

berbaris rapih dari dua sisi kanan dan kiri kanan untuk makan 

ditempat dan kiri untuk yang dibawa pulang dimulai setelah solat 

jum‟at selesai dilaksanakan dibantu para pengurus yang berjaga 

untuk proses kegiatan agar berjalan dengan tertib dan baik. Dimeja 

disediakan dua tempat kosong untuk para jamaah dan peserta 

kegiatan jum‟at berkah yang ingin ikut bersedekah dan kegiatan 

dapat dikatakan selesai ketika semua jamaah dan peserta kegiatan 

jum‟at berkah sudah makan semua, ditutup dengan para pengurus 

yang makan bersama setelah semua jamaah terpenuhi 

kebutuhannya dan membersihkan barang-barang yang digunakaan 

saat kegiatan dan dirapihkan serta dimasukan kedalam mobil untuk 

dibawa pulang oleh pengurus yang bertanggung jawab untuk 

kegiatan jum‟at berkah di jum‟at selanjutnya. 

Sebagian besar dari pengurus Yayasan Abulyatama Indonesia 

Cabang Kota Cilegon adalah seorang entrepreneur, lebih tepatnya 

seorang entrepreneur yang memiliki jiwa sosial dimana sebagian 
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dari keuntungan yang didapat akan dipergunakan dijalan Allah 

SWT. Para pengurus yayasan menerima donasi dalam bentuk 

materi dan non materi, hal ini dimanfaatkan oleh setiap pengurus 

disamping pahala yang diinginkan dari Allah SWT juga produk 

yang dapat dikenal luas oleh masyarakat atau peserta kegiatan 

jum‟at berkah. Diharapkan saat para pengurus atau peserta 

kegiatan jum‟at berkah ketika memiliki acara atau kegiatan akan 

mencari atau memakai jasa dari pengurus yayasan yang sesuai. 

Adapun usaha yang dimiliki oleh pengurus yayasan diantaranya 

seperti catring, desainer, penjahit, dokter, notaris dan lain 

sebagainya. akan tetapi kemudahan yang diberikan belum bisa 

membuat peserta berada ditingkat loyal. Hal ini diketahui setelah 

dilakukannya wawancara dan diskusi secara mendalam kepada 

para peserta Kegiatan jum‟at berkah seperti gambar dibawah ini: 

  
Gambar 1. Wawancara Peserta Kegiatan jum’at berkah 

Sumber : Data diolah peneliti, 2021 

Dari gambar atas wawancara diatas dapat diketaui bahwa 

loyalitas sedekah yang dimiliki peserta Kegiatan jum‟at berkah 

masihlah sangat rendah, karena seseorang dapat dikatakan loyal 

ketika mereka mereferensikan kepada teman dan keluarganya 

mengenai produk yang digunakannya.
16

 Demikian pula  

diketahuinya alasan mengapa data donasi mengalami ketimpangan 

yang cukup signifikan ketika di bukanya infaq secara langsung dan 

tidak langsung (transfer) dalam Kegiatan jum‟at berkah, seperti 

yang dijelaskan pada tabel dibawah ini 

                                                             
16 Mashuri, Analisis Dimensi Loyalitas Pelanggan Berdasarkan Persepektif 

islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 9, No.1. 2020. 
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Tabel 2. 

Dana Donasi Langsung perAgustus 2021 

Nomor Waktu Jumlah Donasi 

1 Jum‟at, 06 Agustus 2021 Rp. 260.000 

2 Jum‟at, 13 Agustus 2021 Rp. 240.000 

3 Jum‟at 20 Agustus 2021 Rp. - 

4 Jum‟at 27 Agustus 2021 Rp. 133.500 

Sumber : diolah penulis pada Sabtu, 30 Oktober 2021 

Tabel 3. 

Dana Donasi Tidak Langsun (Transfer) perAgustus 2021 

Nomor Waktu Jumlah Donasi 

1 Jum‟at, 06 Agustus 2021 Rp. 900.000 

2 Jum‟at, 13 Agustus 2021 Rp. 579.000 

3 Jum‟at, 20 Agustus 2021 Rp. - 

4 Jum‟at, 27 Agustus 2021 Rp. 1.700.000 

Sumber : diolah oleh penulis pada Sabtu, 30 Oktober 2021 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang 

cukup signifikan antara dana donasi yang diperoleh secara 

langsung  dan tidak langsung (transfer) hal ini terjadi karena 

kegiatan sosial ini pun berkembang di Indonesia seiring dengan 

perkembangan zaman dan perkembangan tingkat pendidikan 

masyarakatnya
17

 dengan demikian dibutuhkannya teknologi 

informasi. Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi 

komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk 

mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi 

                                                             
17 Amir Artika Surniandari, Hilda Rachmi, and Ahmad Al Kaafi, “Social 

Media Sebagai Pendukung Inovasi Sosiopreneur Di Era Disruptif” (2018). 
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untuk melakukan penyaluran informasi.
18

 

Dari pernyataan yang ada maka akan diteliti apakah 

pengunaan teknologi dengan donasi tidak langsung (transfer) lebih 

mudah untuk diterima dan diaplikasikan dibanding donasi langsung 

melalui wawancara secara mendalam kepada pengurus dan peserta 

Kegiatan jum‟at berkah pada hari jum‟at selama penelitian dengan 

memanfaatkan media pemasaran online sesuai dengan profil 

Yayasan Abulyatama Indonesia yaitu lembaga yang senantiasa 

berorientasi pada perkembangan zaman, serta terus berupaya 

memberikan kemudahan bagi para donatur dan mustahik untuk 

bertemu dalam suatu kepentingan yang sama yakni kebahagiaan.
19

 

Pemasaran media sosial atau biasa disebut social media marketing 

adalah bentuk pemasaran yang memanfaatkan teknologi media 

sosial, kanal media sosial maupun perangkat lunak media sosial 

dalam praktik pemasaranya menciptakan, mengkomunikasikan, 

dan menyampaikan infromasi, penawaran dan berbagai fungsi 

pemasaran lainya sehingga dapat mempengaruhi konsumen, 

membangun loyalitas dan meningkatkan interaksi dengan 

konsumen.
20

 

Beberapa studi yang menyatakan bahwa media sosial dapat 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, seperti hasil penelitian 

Anggraeni, dkk (2019) menyatakan bahwa media pemasaran online 

berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan,
21

 

kemudian menurut Chang, dkk (2009) dan Nadeem, dkk (2015) 

bahwa media sosial dapat mempengaruhi dan membangun loyalitas 

                                                             
18 m Faizal, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan. Jurnal Socio Preneur, 1 (2), 48–57,” 2018. 
19 https://www.abulyatama.or.id diakses pada Rabu, 15 September 2021 Pukul 

04.38 WIB 
20 Syahfrizal Helmi Situmorang, Hardi Mulyono, and Lailan Tawila Berampu, 

“Peran Dan Manfaat Social media marketing Bagi Usaha Kecil,” Asian Journal of 

Entrepreneurship and Family Business 2, no. 2 (2018): 77–84. 
21 Ruri Anggraeni, Layaman Layaman, and Diana Djuwita, “Analisis 

Pemanfaatan Social media marketing Terhadap Customer Loyalty Yang 
Menggunakan Brand Trust Sebagai Variabel Mediasi,” Jurnal Riset Manajemen dan 

Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT 4, no. 3 (2019): 445–456. 
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konsumen
2223

 karena pemasaran berhubungan dengan media 

sosial
24

 dan Meimarliya dan Wahyono (2016) memaparkan dalam 

penelitiannya “meningkatnya loyalitas konsumen karena baiknya 

penerapan media sosial.
25

 “dan loyalitas konsumen adalah filosofi 

utama dari pemasaran,
26

 berbeda dengan hasil penelitian Fahrika, 

dkk (2019) yang menyatakan bahwa pemasaran online tidak 

berpengaruh langsung terhadap loyalitas
27

.  

Dari pemaparan yang ada penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada 

Kegiatan jum‟at berkah Guna Meningkatkan Loyalitas Bersedekah 

(Studi Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kota Cilegon)” 

karena penelitian terdahulu menyatakan bahwa penggunaan 

teknologi lebih efektif dari pada metode konvensional
28

 Dari 

penjelasan yang ada peneliti memutuskan untuk melakukan 

pemanfaat media pemasaran online melalui media Instagram, 

YouTube dan WhatsApp dengan melakukan wawancara secara 

mendalam  mengenai permasalah yang ada karena ada total 16 

media sosial dan lima platform media sosial teraktifnya adalah 

Instagram dan YouTube29 sedangkan WhatsApp adalah media 

                                                             
22 Hsin Hsin Chang, Yao-Hua Wang, and Wen-Ying Yang, “The Impact of E-

Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty on e-Marketing: Moderating 
Effect of Perceived Value,” Total quality management 20, no. 4 (2009): 423–443. 

23 Waqar Nadeem et al., “Engaging Consumers Online through Websites and 

Social Media: A Gender Study of Italian Generation Y Clothing Consumers,” 

International Journal of Information Management 35, no. 4 (2015): 432–442. 
24 Nova Mei Marliya And Wahyono Wahyono, “Membangun Consumer 

Loyalty Melalui Social Media,” Management Analysis Journal 5, no. 3 (2016). 
25 Ibid. 
26 Roland T Rust, Katherine N Lemon, and Valarie A Zeithaml, “Return on 

Marketing: Using Customer Equity to Focus Marketing Strategy,” Journal of 

marketing 68, no. 1 (2004): 109–127. 
27 Afifah Fahrika, N Rachma, and Afi Rahmat Slamet, “Pengaruh Online 

Marketing Dan E-Service Quality Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Sebagai 
Variabel Intervening Pada Online Shop Joyism Malang,” Jurnal Ilmiah Riset 

Manajemen 8, no. 4 (2019). 
28 fatimah Mulya Sari Mutiara Ayu And Muhaqiqin, “Pelatihan Guru Dalam 

Penggunaan Website Grammar Sebagai Media Abstrak” 2, no. 1 (2021): 49–55. 
29 https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2019/ 

diakses pada 7 September 2021  
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sosial yang paling populer di masyarakat.
30

 

Dari pemaparan diatas penelitian ini diharapkan dapat 

memperluas informasi mengenai Kegiatan jum‟at berkah melalui 

pemanfaatan media pemasaran online sehingga mampu 

mengundang dan meningkatkan loyalitas bersedekah dari peserta 

yang ada dan Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kota 

Cilegon dapat menjadi contoh bagi kantor kota cabang lainnya 

dalam Kegiatan jum‟at berkah yang sudah menjadi program 

pendayagunaan dari Yayasan Abulyatama Indonesia itu sendiri. 

                       

             

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang 

beruntung.” (Qs. Ali-Imran: 104) 

Dengan demikian dimanapun kita berada berusahalah untuk 

mengajak kepada kebaikan dan kepada jalan yang lurus dan haq 

sesuai kemampuan dan keilmuan kita masing-masing.”. Dan 

menjadi motivasi dan kabar gembira bagi kita dalam sebuah sabda 

dari Nabi Shallallahu‟alahi wa sallam dari Abu Mas‟ud Uqbah bin 

Amir Al-Anshari radhiallahu‟anhu berkata, Rasulullah 

Shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: 

َِ  )رّاٍ هسلن(  َهْي َدلَّ َعلَٔ َخْيٍر فَلََُ ِهْثُل أَْجِر فَبِعلِ
“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia 

mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” 

(HR. Muslim no. 1893) 

Al Imam An Nawawi rahimahullah berkata terkait hadist ini : 

                                                             
30 Nur Lia Pangestika, “Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial WhatsApp 

Terhadap Penyebaran Informasi Pembelajaran Di SMA Negeri 5 Depok” (Jakarta: 

FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 
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“ia menunjukkan dengan perkataan, lisan, isyarat dan tulisan.” 

dalam riwayat lainnya dari Abu Hurairah radhiallahu‟anhu bahwa 

Rasulullah Shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: 

ِر َهْي رَ  ْْ ٌْمُُص َذلَِك َهْي َدَعب إِلَٔ ًُُدٓ َكبَى لََُ ِهَي اْْلَْجِر ِهْثُل أُُج جَِعَُ, الَ يَ

ْثِن ِهْثُل آثَبِم َهْي  َِ ِهَي اْْلِ َهْي َدَعب إِلَٔ َضالَلٍَخ َكبَى َعلَْي َّ ْن َشْيئبً  ُِ ِر ْْ ِهْي أُُج

ِِْن َشْيئبً )رّاٍ هسلن( ٌْمُُص َذلَِك ِهْي آثَبِه  رَجَِعَُ, الَ يَ

“Barangsiapa yang mengajak menuju hidayah maka dia 

mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang 

mengikutinya, tapi tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala-

pahala mereka. Barangsiapa yang mengajak menuju kesesatan 

maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang 

mengikutinya, tapi tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa 

mereka.” (HR. Muslim no. 2674) 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Media 

Pemasaran Online Pada Kegiatan jum‟at berkah Guna 

Meningkatkan Loyalitas Bersedekah (Studi Yayasan Abulyatama 

Indonesia Cabang Kota Cilegon)”. 

 

D. Fokus Penelitian 

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis menetapkan 

batasan masalah pada Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada 

kegiatan jum‟at berkah Guna Meningkatkan Loyalitas Bersedekah 

(Studi Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kota Cilegon). 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan diteliti serta 

penelitian yang dilakukan secara fokus, maka fokus penelitian 

dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan media pemasaran online 

melalui media sosial Instagram, YouTube dan WhatsApp pada 

peserta kegiatan jum‟at berkah guna meningkatkan loyalitas 

bersedekah di Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kota 

Cilegon. 

 



 

 

 

21 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka bentuk 

perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana pemanfaatan media pemasaran online dapat 

menigkatkan loyalitas bersedekah pada kegiatan jum‟at berkah di 

Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kota Cilegon 

  

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah, “untuk mengetahui pemanfaatan media pemasaran online 

pada Kegiatan jum‟at berkah dalam meningkatkan loyalitas 

bersedekah (studi yayasan abulyatama indonesia cabang kota 

cilegon)”. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. ebagai pengetahuan yang baru bagi pembaca yang ingin 

mengetahui lebih banyak mengenai pemanfaatan media 

pemasaran online terhadap loyalitas. 

b. Sebagai referensi untuk melakukan kajian ataupun penelitian 

yang terkait dengan “Pemanfaatan Media Pemasaran Online 

Pada Kegiatan jum‟at berkah Guna Meningkatkan Loyalitas 

Bersedekah (Studi Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang 

Kota Cilegon)”. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai salah satu informasi bagi lembaga sosial pemerintah 

mengenai yayasan yang bergerak dibidang sosial yang sudah 

terdaftar dipuluhan kota di indonesia dan siap bersinergi 

kapanpunk pemerintah butuhkan baik dalam maupun luar 

negeri. 

b. Sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin bergabung 
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dengan yayasan terkait di kota terdekat tempat tinggal. 

c. Sebagai contoh bagi kantor kota cabang lainnnya di Yayasan 

Abulyatama Indonesia 

d. Sebagai salah satu sumber data dan informasi bagi 

pengembangan penelitian  selanjutnya. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Berdasarkan literatur yang menjadi sumber referensi, terdapat 

beberapa jurnal yang topiknya sama, namun terdapat persamaan 

dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat 

dari penjelasaan di bawah ini: 

1. Penelitian Zainal Abidin Achmad (2020) dengan judul 

penelitiannya yaitu “Pemanfaatan Media Sosial Dalam 

Pemasaran Produk Umkm Di Kelurahan Sidokumpul, 

Kabupaten Gresik” Penelitian ini membahas tentang 

bagaimana pemanfaatan media sosial dalam pemasaran 

produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, 

Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengenalkan produk-produk UMKM kepada masyarakat luas 

agar mendapatkan potensi pasar yang lebih besar. Persamaan 

dari penelitian yang dilakukan penulis dan peneliti 

sebelumnya adalah pemanfaatan media sosial dalam 

pemasaran agar mendapatkan potensi pasar yang lebih besar 

dengan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu 

produk UMKM yang dilakukan peneliti terdahulu dan 

Kegiatan jum‟at berkah yang dilakukan oleh penulis.
31

 

2. Khainuddin Penelitian Norianda, dkk (2021) dengan judul 

“Internalisasi Nilai Dan Karakter Melalui Budaya Sekolah 

(Studi Budaya Sekolah Jumat Berkah)” Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan konsep budaya sekolah Jumat 

Berkah dan karakter yang dapat dibentuk melalui budaya 

sekolah Jumat Berkah. Budaya sekolah Jumat Berkah 

mangandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana 

                                                             
31 Zainal Abidin Achmad, “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pemasaran 

Produk UMKM Di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik,” Jurnal Ilmu 

Komunikasi 10, no. 1 (2020): 17–31. 
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untuk membentuk karakter peserta didik. Persamaan dari 

penelitian yang dilakukan penulis dan peneliti sebelumnya 

adalah pembiasaan Kegiatan jum‟at berkah, dengan 

perbedaannya terletak pada sample yang diteliti yaitu warga 

sekolah pada penelitian sebelumnya sedangkan penulis 

memilih peserta dan pengurus kegiatan jum‟at berkah sebagai 

sample penelitiannya.
32

 

3. Penelitian Nuha dan Arief (2021) dengan judul “Strategi 

Pelayanan Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia 

Dalam Menjaga Loyalitas Donatur” Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui strategi pelayanan yang digunakan Yayasan 

Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia dalam menjaga loyalitas 

donatur serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

dalam strategi tersebut. Persamaan dari penelitian yang 

dilakukan penulis dan peneliti sebelumnya adalah sama-sama 

membahas tentang loyalitas donatur dengan perbedaan 

penelitian yang terletak pada sebab terjadinya loyalitas jika 

peneliti sebelumnya menggunkana variabel pelayaan maka 

penulis kali ini menggunakan variabel media pemasaran 

online.
33

  

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk medapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 

ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu Rasional, 

empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu 

dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehinggga terjangkau oleh 

penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu 

dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat 

                                                             
32 Nindiya Norianda, Jagad Aditya Dewantara, and Sulistyarini Sulistyarini, 

“Internalisasi Nilai Dan Karakter Melalui Budaya Sekolah (Studi Budaya Sekolah 

Jumat Berkah),” Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter 5, no. 

1 (2021): 45–57. 
33 Ulin Nuha and Fauzan Hanif Noor Atief, “Strategi Pelayanan Yayasan 

Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia Dalam Menjaga Loyalitas Donatur” (Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2021). 
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mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

yaitu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan 

langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
34

 

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan 

penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif, Penelitian tentang 

“Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada Kegiatan jum‟at 

berkah Guna Meningkatkan Loyalitas Bersedekah (Studi Yayasan 

Abulyatama Indonesia Cabang Kota Cilegon”. Berikut ini adalah 

hal-hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan di 

gunakan dalam meneliti permasalahan ini: 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Abulyatama Indonesia 

Cabang Kota Cilegon. Penelitian ini dimulai sejak bulan Febuari 

2021 Sampai dengan bulan  Desember 2021. 

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, 

penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.
35

atau 

diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan 

pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian 

kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individu maupun 

kelompok.
36 

 Dari berbagai data baik primer maupun sekunder yang 

telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis yang berkaitan 

dengan “Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada 

                                                             
34 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif,dan kombinasi edisi 

cetakan ke-9 (Bandung : Alfabeta, 2017) h. 3. 
35 Lexi J, Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2002), h. 2. 
36 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60 
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Kegiatan jum‟at berkah Guna Meningkatkan Loyalitas 

Bersedekah (Studi Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang 

Kota Cilegon”. 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

menggunakan skala Guttman dimana setiap jawaban yang 

diberikan responden diberi skor atau nilai, skala 

Guttman adalah skala pengukuran dengan data yang 

diperoleh berupa data interval atau rasio dikotomi (dua 

alternatif), skala guttman adalah skala pengukuran dengan 

tipe untuk mendapatkan jawaban dengan tegas, yaitu “ya-

tidak”
37

. Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus maka 

hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati 

terutama terkait dengan bagaimana pemanfaatan media 

pemasaran online pada Kegiatan jum‟at berkah guna 

meningkatkan loyalitas sedekah (studi Yayasan Abulyatama 

Indonesia cabang Kota Cilegon)  

c. Sumber Data 

Dalam mengerjakan penelitian ini, penelititi 

mengumpulkan informasi atau data dengan cara membaca, 

mengutip dan menyusun berdasarkan dari data-data yang di 

temukan dan di peroleh. Dalam penulisan penelitian ini 

data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Data Primer (primary data) mengacu pada informasi 

yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh 

peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan 

tertentu dari studi
 .38

 Dalam  penelitian ini data primer 

diperoleh dari hasil wawancara para pengurus dan peserta 

Kegiatan jum‟at berkah di Yayasan Abulyatama 

Indonesia cabang Kota Cilegon  

                                                             
37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 52 
38 Wiley, Metode Penelitian untuk Bisnis, Kwan Men Yon, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2019), h. 130. 
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2) Data Sekunder 

Data Sekunder (secondary data) mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang 

sudah ada, dan mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan oleh seseorang, selain peneliti yang 

melakukan studi saat ini.
39

 Dalam penelitian ini sumber 

data sekunder bisa diambil dari literature, bacaan, buku 

buku dan jurnal peneliti terdahulu yang berhubungan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan . 

3. Populasi, Sampel dan Metode Pengumpulan Data 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti agar dapat 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
40

 

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat, populasi 

dalam penelitian ini adalah pengurus sebanyak 8 orang dan 

peserta sebanyak 72 orang pada Kegiatan jum‟at berkah di 

Yayasan Abulyatama Indonesia cabang Kota Cilegon dan 

tergabung dalam grup WhatsApp “Bersai Zam-Zam”.  

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 

dari populasi
41

 dalam penelitian ini pengambilan sampelnya 

menggunakan non probability sampling dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
42

 

Pertimbangan untuk sampel dalam penelitan ini adalah 

responden dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Pengurus yang selalu hadir disetiap Kegiatan jum‟at 

berkah kecuali ada udzur syar‟i seperti sakit, dan ada 

kepentinganmendesak lainnya. 

2) Peserta yang  hadir pada Kegiatan jum‟at berkah 

sekurang-surangnya dua kali selama satu bulan penuh 

                                                             
39 Ibid., h. 130-133. 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 80 
41 Sugiyono, Ibid., h. 81. 
42 Sugiyono, Ibid., h. 85. 
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atau empat jum‟at. 

3) Tegabung di grup WhatsApp “Bersai Zam-Zam” 

Dalam penelitian ini, besarnya sampel ditetapkan 

dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun rumus Slovin 

adalah sebagai berikut: 

 
n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi 

e = standar error (5%) 

Berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka diperolah 

besarnya sampel sebagai berikut: 

 

 

Dengan menggunakan rumus Slovin di atas didapat 

jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam 

penelitian ini sebanyak 15 peserta melalui pengisian angket 

secara online yang diinformasikan melalui grup WhatsApp 

dan 8 responden pengurus melalui wawancara secara langsung 

melalui panggilan video menggunakana media sosial 

WhatsApp. 

c. Metode Pengumpulan Data 

1) Metode Observasi 

Metode Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

dengan ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik 

yang lain, observasi tidak terbatas padaa orang,akan  

tetapi objek alam yang lain. Sutrisno Hadi (1986) 

mengatakan bahwa observasi adalah proses yang 

kompleks, proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikhologis. Dan dua di antara yang 

terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik 
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pengumpulan data observasi digunakan bila penelitian 

berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala- 

gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu 

besar.
43

 

Penulis melakukan observasi non partisipan yaitu 

peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. 

peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat 

membuat kesimpulan dan observasi terstruktur yaitu 

observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang 

apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya dan 

dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang 

variabel yang akan diamati mengenai pemanfaatan media 

sosial yang dilakukan oleh pengurus yayasan terhadap 

loyalitas bersedekah. Pengamatan dilakukan dengan cara, 

penulis datang langsung ke masjid Al-Haqq Kota Cilegon  

untuk melihat bagaimana Kegiatan jum‟at berkah itu 

terjadi dan melihat seberapa tinggi loyalitas bersedekah 

dari para pesertanya, mulai dari pengurus datang ke 

masjid, menyiapkan pangan untuk peserta Kegiatan 

jum‟at berkah, peserta yang mengantri untuk makan 

siang, sampai dengan peserta pulang, bersedekah dan 

selesainya Kegiatan jum‟at berkah dilakukan. 

2) Wawancara 

Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

oleh peneliti dengan melakukan studi pendahuluan agar 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan jika 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara 

mendalam dalam jumlah responden yang sedikit/kecil
44

. 

Dalam hal ini proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Responden wawancara penelitian ini adalah peserta pada 

                                                             
43 Sugiyono, Ibid., h. 143. 
44 Sugiyono, Ibid., h. 137. 
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Kegiatan jum‟at berkah di Yayasan Abulyatama 

Indonesia Cabang Kota Cilegon di pelataran Masjid Al-

Haqq Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Penulis 

melakukan wawancara dengan pengurus Yayasan 

Abulyatama Indonesia cabang Kota Cilegon. Wawancara 

dilakukan dengan membuat pertanyaan terstruktur yang 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh, pengumpul 

data telah menyiapkan instrument penelitian berupa 

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya 

yang diajukan kepada pengurus yayasan, terkait 

pemanfaatan media pemasaran online, loyalitas 

bersedekah peserta, dan penilaian peserta terhadap media 

sosial yang pengurus gunakan. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi Dokumen adalah catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
45

. 

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan 

data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan 

lainya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus 

pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif 

dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk kegiatan 

yang dilakukan pengurus Yayasan Abulyatama Indonesia 

cabang Kota Cilegon dan peserta Kegiatan jum‟at berkah, 

terkait pemanfaatan media pemasaran online dan 

loyalitas sedekah. Penulis menggunakan metode ini untuk 

mendapatkan data-data yang bersumber pada 

dokumentasi tertulis, dan lainya sesuai dengan keperluan 

penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data 

yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala 

bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pengurus dan 

peserta Kegiatan jum‟at berkah, terkait pemanfaatan 

media pemasaran online yang dilakukan oleh pengurus. 

 

 

                                                             
45 Sugiyono, Ibid., h. 240 
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4. Keakuatan Data Dalam Penelitian Kualitatif 

Keakuratan data atau validitas (trustworthiness) pada 

penelitian kualitatif dapat dicapai melalui (Andrew K. Shenton, 

Lincoln Y and Guba EG) dapat dicapai dengan beberapa point 

yaitu:
46

 

a. Kredibilitas 

1) Perpanjang pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan hubungan 

peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak 

ada lagi jarak), semakin terbukti, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Pada 

tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih 

dianggap orang asing sehingga informasi yang diberikan 

belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih 

banyak yang dirahasiakan. Dalam perpanjangan 

pengamatan untuk menguji kredibiltas data penelitian ini, 

akan difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah 

diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek 

kembali dilapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. 

Setelah di cek kembali ke lapangan data sudah benar 

berarti kredibel maka waktu perpanjangan pengamatan 

dapat diakhiri. Pada penelitian ini, penulis berupaya untuk 

mengamati setiap proses pemanfaatan sosial media yang 

dilakukan oleh pengurus dan diterima oleh peserta dalam 

waktu satu bulan. Kemudian, penulis membandingkan 

kembali semua proses tersebut di bulan berikutnya 

apakah terjadi perubahan atau tidak. 

2) Triangulasi 

Langkah ini adalah mengecek kembali kebenaran 

data melalui cara membandingkannya dengan data dari 

sumber data lainnya. Penelitian ini menggunakan 

                                                             
46 Asep Kurniawan, Metodologi penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Posdakarya, 2018), h.233 
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Triangulasi Teknik dilakukan untuk menguji kredibiltas 

data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Data pada penelitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 

mewawancarai pengurus yang melakukan Kegiatan 

jum‟at berkah, kemudian penulis melakukan observasi 

dengan mengamati secara langsung proses pemanfaatan 

media sosial yang yayasan miliki, dan selanjutnya 

penulis membandingkan antara hasil wawancara dengan 

observasi atau pengamatan yang dilakukan. Setelah 

membandingkan kedua hal tersebut, kemudian penulis 

menganalisis mengenai penilaian dan dari responden, 

serta memberikan analisis terhadap pemanfaatan media 

pemasaran online seperti apa yang semestinya dilakukan 

oleh yayasan sebagai organisasi sosial. 

3) Pemanfaat Bahan Referensi 

Yaitu menggunakan data pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti dan 

untuk mengamankan berbagi informasi yang didapat dari 

lapangan, seperti penggunaan alat perekam atau foto, dan 

data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya 

rekaman wawancara. Pada penelitian ini, penulis 

memanfaatkan hasil wawancara yang didapatkan dari 

responden berupa rekaman dan catatan wawancara, serta 

pemanfaatan teori yang sesuai dengan objek penelitian 

penulis, yaitu mengenai pemanfaatan media pemasaran 

online, dan juga foto-foto saat peserta kegitan jum‟at 

berkah menujukan loyalitasnya kepada yayasan. 

b. Dependabilitas 

Dependabilitas menunjukan pada kegiatan pengukuran 

dan ukuran yang digunakan istilah non kualitatif, 

konfirmabilitas berkaitan dengan masalah kebenaran 

penelitian naturalistik atau objektivitas dimana sesuatu itu 

objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa 
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orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan 

seseorang. Dalam penelitian ini proses audit trail dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Merekam dan mencatat selengkap mungkin hasil 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi. 

2. Menyusun hasil analisis dengan cara menyusun data 

mentah kemudian merangkum atau menyusunnya 

kembali dalam bentuk deskripsi yang sistematis. 

3. Membuat lampiran atau kesimpulan sebagai hasil sintesis 

data. 

4. Melaporkan seluruh proses penelitian sejak dari   survei 

dan penyusunan desain hingga pengolahan data 

sebagaimana digambarkan dalam laporan penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data ialah proses mencari serta menyusun secara 

sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengelompokan data ke dalam 

kategori, memasukan ke dalam unit-unit, pembuatan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sampai mudah 

difaharni oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan itu analisa 

data kualitatif pengolaaan datanya tidak mengunakan teknik 

statistika sehingga hasil analisis jawaban responden terhadap 

pernyataan yang diajukan tidak terikat skor, akan tetapi 

dideskripsikan dalam suatu penjelasan berupa bentuk kalimat. 

Penelitian ini dalam analisisnya menggunakan teknik berfikir 

induktif. Cara berpikir induktif adalah proses berfikir yang 

berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil 

pengamatan) dan berakahir pada suatu kesimpulan (pengetahuan 

baru) atau umum.
47

 Kegiatan analisis data kualitatif yaitu: 

 

 

                                                             
47 Sugiyono, opcit., h. 244-245 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan. Proses ini belangsung terus menerus 

selama penelitian ini berlangsung, bahkan sebelum data 

benar- benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka 

konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan 

pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

Reduksi data meliputi (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) 

menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi 

ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan 

menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan 

informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif 

berbentuk catatan lapangan. matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan. Bentuk- bentuk ini menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, 

sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang 

terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya 

melakukan analisis kembali. Untuk penyajian data pada 

penelitian ini, penulis berupaya untuk menilai mutu media 

sosial yang dimiliki oleh YAI-Cilegon sebagai organisasi 

sosial dengan membandingkan tingkat penilaian dan harapan 

responden menggunakan teori analisis tingkat kesesuaian 

dengan rentang nilai sebagai berikut: 

A: 90 – 100 = Sangat Baik 

B: 80 – 89 = Baik 

C: 70 – 79 = Cukup 

D: 60 – 69 = Kurang 
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E: 0 – 59 = Sangat Kurang 

Setelah mengetahui mutu berdasarkan perbandingan 

tingkat penilaian dan harapan responden, kemudian penulis 

menganalisis hasil wawancara dengan responden yang 

dibandingkan dengan observasi yang dilakukan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara 

terus menerus selama berada dilapangan. Dari pengumpulan 

data, peneiti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), 

penjelasan–penjelasan   konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan- 

kesimpulan ini di tangani secara longgar, tetap terbuka, dan 

skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula 

belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci 

dan mengakar dengan kokoh.
48

 

Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data. Jadi ia juga menyajikan data, menganalisis 

dan menginterpretasi, bisa bersifat komperatif dan korelatif. 

Penelitian deskriptif banyak membantu terutama dalam 

penelitian yang bersifat longitudinal, genetik dan klinis. 

Penelitian survai biasanya termasuk dalam penelitian ini.
49 

Metode ini digunakan sebagai analisis dari berbagai literatur 

atau sumber data yang sudah dikumpulkan berkaitan 

Pemanfaatan Media Pemasaran Online Pada Kegiatan jum‟at 

berkah Guna Meningkatkan Loyalitas Bersedekah. 

 

 

 

                                                             
48 Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif , Vol 17 no 33, 2018 
49 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta 

:PT.Bumi Aksara, 2012), hlm. 44 
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J. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada Bab satu berisi tentang penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang 

digunakan, kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi 

serta sistematika penulisan. 

 

BAB II. Landasan Teori 

Bab dua pada skripsi ini berisi tentang landasan teori yang terakit 

dengan variabel atau materi yang dipakai oleh peneliti meliputi 

teori mengenai Media Pemasaran Online, Sosial Media, Loyalitas 

Donatur dan Sosiopreneurship. 

 

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian 

Bab tiga berisi tentang gambaran umum mengenai objek yang akan 

diteliti oleh penulis dan penyajian fakta serta data yang ditemukan 

dilapangan selama penelitian ini berlangsung. 

 

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN 

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis 

berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi: untuk 

mengetahui pemanfaatan media pemasaran online pada kegiatan 

jum‟at berkah dalam meningkatkan loyalitas bersedekah. 

 

BAB V. PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis 

dalam penelitian ini, beserta rekomendasi yang ingin penulis 

sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Social media marketing 

1. Pengertian Social media marketing 

Social media marketing yaitu bentuk pemasaran dimana 

memanfaatkan media sosial untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan informasi dan melakukan 

promosi sehingga dapat mempengaruhi konsumen, membangun 

loyalitas dan meningkatkan interaksi dengan konsumen
.50

 

2. Media Sosial Instagram 

Instagram adalah media sosial berbasis foto dan video, yang 

diluncurkan pada 6 Oktober 2010, dan dibuat oleh Kevin 

Systrom dan Mike. Fitur utama yang terdapat pada Instagram 

adalah mengambil foto, menggunakan filter untuk 

mempercantik atau meningkatkan estetika dari foto, lalu 

membagikannya ke pengguna lain yang juga menggunakan 

aplikasi Instagram.51
 Adapun alasan dipilihnya media sosial 

Instagram sebagai sarana pemasaran online karena di Indonesia 

pengguna media sosial ini berjumlah jutaan pengguna. 

3. Media Sosial YouTube 

YouTube memiliki pengguna yang setiap waktu semakin 

bertambah. Laporan terakhir, Google menyebutkan, bahwa 

pengguna di Indonesia sendiri mencapai 50 juta pengguna aktif 

perbulannya dari 146 juta pengakses (CNN Indonesia). Hal ini 

menandakan YouTube sebagai platform populer yang akan terus 

digunakan oleh mayoritas masyarakat. YouTube sebagai media 

komunikasi yang baru juga menjadi tempat dakwah baru bagi 

beberapa ustadz dan ulama. Beberapa nama seperti Ustadz 

                                                             
50 Wimsatt, T. d,  Special issue on Social media marketing, Journal of 

Marketing Theory and Practice. Journal of Marketing Theory and Practice Volume 1 

Nomor 6, 2018 
51 Nicolaus Rizaldy Nugroho, Skipsi, “Pengaruh Social media marketing 

Instagram Terhadap Loyalitas Merek Pengguna Ponsel Xiaomi” (Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020) h.2. 
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Abdul Somad (UAS), Ustadz Adi Hidayat (UAH), Gus 

Muwafiq (GM), Ustadzah Mumpuni Handayekti (UMH), dan 

Felix Siauw (FS) menggunakan YouTube sebagai media 

penyebaran konten dakwah.
52

 Dengan menggunakan berbagai 

strategi penyebaran konten, hal ini memperkuat alasan 

digunakannya YouTube sebagai media pemasaran online guna 

meningkatkan loyalitas dalam bersedekah. 

4. Media Sosial WhatsApp 

WhatsApp adalah media sosial yang paling populer oleh 

masyarakat. WhatsApp merupakan sebuah aplikasi media sosial 

yang dirancang untuk memudahkan penggunanya dalam 

berkomunikasi melalui berbagai macam fitur yang tersedia. 

Beberapa fitur yang ada pada aplikasi WhatsApp antara lain 

Chat Group, WhatsApp di Web dan Desktop, Panggilan Suara 

dan Video WhatsApp, Enskripsi End-To-End, Pengiriman Foto 

dan Video, Pesan Suara, dan Dokumen. Media sosial WhatsApp 

melalui bereagam fitur yang disediakan dapat digunakan untuk 

kegiatan yang lebih bermanfaat.
53

  

 

B. Online Marketing 

1. Pengertian Online Marketing 

Pemasaran online (online marketing) merupakan bentuk 

pemasaran langsung yang tumbuh paling pesat.
54

 Kotler dan 

Amstrong mengemukakan bahwa online marketing adalah 

suatu bentuk usaha dari perusahaan yang bertujuan untuk 

memasarkan produk dan jasanya dan juga untuk membangun 

hubungan antara perusahaan dan pelanggan melalui internet.
55  

                                                             
52 Cahyono, dkk, “YouTube Seni Komunikasi Dakwah Dan Media 

Pembelajaran” Jurnal Dakwah Vol. 2 No. 3, 2019. 
53 Nur Lia Pangestika, Skipsi, “Pengaruh pemanfaatan media sosial 

WhatsApp terhadap penyebaran informasi pembelajaran di SMA Negeri 5 Depok” 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 15 
54 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: PT 

Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 237 
55 Fahrika, Rachma, and Slamet, “Pengaruh Online Marketing Dan E-Service 

Quality Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada 
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2. Indikator Pemasaran di Media Sosial 

Penelitian mengenai kegiatan pemasaran di media sosial 

telah banyak dilakukan, penelitian terbaru yang dilakukan oleh 

As‟ad menghasilkan indikator sebagai berikut.
56

 

a. Online Communities ; Perusahaan menggunakan media 

sosial untuk suatu komunitas tertentu disekitar minat pada 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. kelompok yang 

bersemangat dapat menciptakan loyalitas serta mendorong 

diskusi yang dapat berkontribusi terhadap pekembangan dan 

kemajuan bisnis. 

b. Interaction ; interaks terjadi di media sosial terbentuk dari 

komunitas online agar membangun suatu hubungan serta 

relasi yang baik melalui pemberian informasi ter-up-date 

serta relevan dari para pemasar ataupun pelanggan. 

c. Sharing of content ; penyampaian konten di media sosial 

dalam lingkup individu, penyampaian informasi didapatkan 

melalui konten tersebut serta konten dalam aturan- aturan 

dimedia sosial. 

d. Accessibility; kemudahan mengakses dan minimnya biaya 

dalam menggunakan media sosial, sehingga dalam 

pengaksesan media sosial tidak diperlukannya keterampilan 

khusus. 

e. Credibility ; pengiriman jelas dibutuhkan untuk membangun 

kredibilitas atas apa yang ditetapkan atau dilakukan untuk 

hubungan secara emosional dengan target. 

 

C. Loyalitas Donatur 

1. Pengertian Loyalitas Donatur 

Loyalitas merupakan komitmen, untuk berlangganan 

kembali pelanggan harus bertahan atau melakukan pembelian 

ulang berupa produk atau jasa terpilih dengan konsisten dimasa 

                                                                                                                                   
Online Shop Joyism Malang.” 

56 As'ad, A, “The Impact of Social media marketing on Brand Equity: An 
Empirical Study on Mobile Service Providers in Jordan”,  Jurnal Integrative Business 

& Economics, Vol. 3 No. 1, 2014. 
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yang akan datang, adapun pengaruh situasi dan usaha 

pemasarannya mempunyai potensi perubahan perilaku.
57

 

Loyalitas adalah ukuran keterkaitan pelanggan pada sebuah 

barang atau jasa.
58

 Arti lain loyalitas adalah komitmen agar 

tetap bertahan dalam menggunakan layanan dari penyedia 

layanan secara konsisten dalam kurun waktu yang lama. Oleh 

sebab itu, kadar loyalitas diukur dari seberapa kuat perilaku 

untuk bertahan menggunakan layanan. Loyalitas memiliki 

peran penting dalam lembaga sosial, sikap donatur miliki 

dorongan untuk melakukan transaksi secara teratur dan 

berulang dengan konsistensi yang tinggi, sampai meningkatnya 

kinerja keuangan dan bertahannya kelangsungan hidup 

lembaga. 

2. Tahap-Tahap Loyalitas 

Menurut Hill, loyalitas pelanggan dibagi menjadi enam 

tahapan, yaitu:
59 

a. Suspect  

Keyakinan bahwa semua orang akan membeli 

(membutuhkan) barang atau jasa, tapi belum memiliki 

informasi mengenai barang atau jasa perusahaan. 

b. Prospect 

Orang yang memiliki kebutuhan jasa tertentu serta 

kemampuan untuk membelinya. 

c. Customer 

Semua pelanggan yang telah membeli barang atau jasa 

yang dibutuhkan dari yang ditawarkan perusahaan secara 

teratur, keterkaitan ini berlangsung lama, dan telah memiliki 

sifat menyimpan. 

d. Clients 

Semua konsumen yang membeli barang atau jasa yang 

dibutuhkan yang ditawarkan perusahaan secara teratur, 

hubungan ini berlangsung lama, dan telah memiliki sifat 

                                                             
57 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, 129. 
58 Aaker David, Manajemen Ekuitas Merk, terjemah Aris Ananda (Jakarta: 

Mitra Utama, 1997), h. 5 
59 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: 

Alfabeta, 2010),h. 132. 
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penyimpanan. 

e. Advocates 

Pada tahap ini, Clients aktif dalam mendukung 

perusahaan seperti memberikan rekomendasi kepada orang 

lain untuk membeli barang atau jasa diperusahaan tersebut. 

f. Partners 

Pada tahap ini terjalnin hubungan yang kuat yang saling 

menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen, pada 

tahap ini juga pelanggan berani menolak produk atau jasa 

diluar perusahaan sebelumnya. 
3. Indikator Loyalitas Donatur 

Menurut Lupiyoadi yang dikutip oleh Nur Hayati, indikator 

yang digunakan dalam mengukur loyalitas yaitu
60

: 

a. Pembelian kembali 

b. Memberi rekomendasi kepada pihak lain. 

c. Tidak berpindah. 

d. Mengungkap hal-hal positif.  
4. Loyalitas Dalam Islam 

Dalam pengajaran islam jika kita ingin memberikan hasil 

usaha yang baik berupa barang maupun jasa hendaknya pilih 

yang berkualitas, jangan memberi sesuatu yang sebaliknya 

kepada orang lain, sehingga ia menjadi kecewa dan bersikap 

tidak loyal. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah berikut 

ini:
 61

 

                     

                     

                         

 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

                                                             
60 Nur Hayati, Transparansi Informasi dan Kepuasan Terhadap Loyalitas 

Muzakki, Skripsi (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta, 2017), h. 54 
61 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: Yyasan 

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an, 2005), 200. 
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Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 

dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji.” (Qs. Al-Baqarah: 267). 

 

D. Sosiopreneurship 

Dalam Sociopreneurship adalah gabungan dari kata social dan 

entrepreneurship. Sesuai namanya, sociopreneurship 

menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial. Dikutip dari 

Investopedia, sociopreneur adalah seseorang yang berusaha 

menggunakan berbagai cara bisnis untuk mengatasi masalah 

bersama. Seorang sosiopreneur harus berani mengambil risiko 

dan berusaha keras untuk memberikan dampak positif dari 

berbagai inisiatif yang dilakukan. Jika bisnis pada umumnya 

berusaha mengejar keuntungan setinggi-tingginya. Namun 

berbeda dengan sociopreneurship. Sociopreneurship memiliki 

jauh lebih penting daripada masalah sosial daripada keuntungan 

semata. Namun, bukan berarti sociopreneurship keuntungan 

keuntungan, ya. Sociopreneurship tetap menghasilkan 

keuntungan. Namun, keuntungan tersebut lebih banyak 

dimanfaatkan untuk membuat sebuah aksi positif daripada 

keuntungan pribadi. Hubspot menulis, ukuran kesuksesan sebuah 

sociopreneurship adalah ketika bisnis tersebut mampu 

memberikan dampak positif yang berarti bagi dunia.
62

  

1. Perkembangan Sosiopreneurship di Indonesia 

Dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa banyak organisasi 

pemuda atau serikat yang merupakan cikal bakal sosiopreneur 

modern saat ini diantaranya Serikat Dagang Islam, Sekolah 

Kartini, Taman Siswa, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. 

                                                             
62

 https://glints.com/id/lowongan/sociopreneurship-

adalah/#.YiMIyuhBzIU diakses Pada Sabtu, 05 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB 
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Organisasi organisasi kala itu dibentuk untuk membantu 

masyarakat pribumi yang sangat kurang dalam segi pendidikan 

dengan dibentuknya organisasi tersebut dimasa penjajahan 

diharapkan masyarakat biasa yang bukan bangsawan dapat 

memiliki kesempatan mengenal pendidikan, untuk dapat 

menjalankan usahanya pun para penggagasnya harus 

membutuhkan dana yang tidak sedikit.
63

 

Selanjutnya kegiatan sosial ini pun berkembang di 

Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan 

perkembangan tingkat pendidikan masyarakatnya, meskipun 

pembangunan telah digalakkan diberbagai bidang namun untuk 

merata keseluruh pelosok tanah air membutuhkan waktu yang 

lama. Di berbagai daerah muncul organisasi organisasi yang 

dikelola akademisi baik mahasiswa-mahasiswi atau orang 

orang yang berjiwa sosial yang mengarah pada pendidikan, 

kesehatan dan perekonomian untuk masyarakat di daerah yang 

sulit dijangkau atau yang berada dilingkungan keluarga tidak 

mampu. Beberapa sosiopreneur yang menginspirasi di 

Indonesia diantaranya:
64

  

a. Muhammad Abdul Karim, seorang sosiopreneur muda yang 

menggagas Sahabat Pulau dan HUB Tasikmalaya. Sahabat 

Pulau adalah organisasi berbasis aksi kepemudaan yang 

bertujuan menyelesaikan masalah pendidikan pemuda dan 

anak-anak di seluruh Indonesia. Dan HUB Tasikmalaya 

adalah sebuah wadah, agar anak-anak muda Tasik bisa 

saling berbagi ide dan membuat inovasi yang bisa 

dikontribusikan kepada kota Tasikmalaya. 

b. Dompet Dhuafa, digagas oleh wartawan senior yaitu Parni 

Hadi, Eri Sudewo dkk yang bergabung menjadi dewan 

pendiri lembaga Independen Dompet Dhuafa. Dalam 

pelaksanaannya dompet dhuafa mendirikan lembaga 

kesehatan dan rumah sakit gratis. 

                                                             
63 Ibid. 
64 Ibid. 



 

 

 

44 

c. Ronny Poluan, founder dari Jakarta Hidden City Tour, 

dimana ide yang dimilikinya diluar dari bayangan yang ada 

dibayangkan selama ini tentang wisata kota selama ini kota 

yang dikunjungi adalah kota yang memiliki keindahan alam 

dan tempat hiburan yang mewah, konsep Jakarta Hidden 

City adalah tour ke tempat kumuh di sisi lain warga di 

lingkungan kumuh tentu mendapatkan manfaat ekonomis 

dari bagi hasil dari tour.  

 

2. Media Sosial dan Sosiopreneurship 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini teknologi 

informasi sangatlah berperan dalam aktifitas seharihari, 

begitupun dalam sosiopreneurship. Dengan adanya peran 

Teknologi Informasi dalam Sosiopreneurship diharapkan dapat 

memecahkan persoalan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang 

lain, bukan hanya dengan pemanfaaatan teknologi mutakhir 

tapi juga dengan cara pandang yang mutakhir sehingga dapat 

mengahasilkan suatu karya, jasa atau produk yang lebih 

bernilai. Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

sosiopreneurship pada era digital saat ini berfokus pada 

penggunaan internet dan jejaring sosial. Internet dan jejaring 

sosial sebagai penunjang aktivitas sosiopreneurship agar lebih 

optimal.
65

 

 

E. Sedekah Menurut Persefektif Ekonomi Islam 

Pada istilah ekonomi, sedekah merupakan suatu tindaka 

penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada 

golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer 

sumber-sumber ekonomi. adalah bahasa arab. Shadaqah dalam 

bahasa Indonesia shadaqah diartikan sebagai sedekah yaitu 

memberinya seorang muslim kepada orang lain secara spontan 

dan sukarela tanpa melihat ruang dan waktu serta jumlah yang 

diberikan.
66

  Shadaqah bisa juga diartikan sebagai pemberian 

yang diberikan oleh seseorang sebagai kebaikan dengan 

                                                             
65 Artika Surniandari, Rachmi, and Al Kaafi, “Social Media Sebagai 

Pendukung Inovasi Sosiopreneur Di Era Disruptif.” 
66 Yusuf  Mansur,  The Miracle of Giving, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008) h. 15 
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mengharapkan ridha Allah SWT dan pahala saja. Asal kata 

shadaqah adalah shiddiq yang berarti benar. Menurut bahasa 

shadaqah meliputi yang diberikan dengan tujuan mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. 

1. Landasan Sedekah 

Bershadaqah adalah amalan yang dipuji, sebab dengan 

bershodaqoh orang lain dapat terbantu  dari kesusahan dan 

akan mempererat hubungan antara kaya dan miskin.
67

 Karena 

sebab itu perintah untuk bershadaqah banyak ditemui dalam al-

Qur‟an dan al-Hadits, sebagaimana tersebut di bawah ini: 

a. Al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 114:
 68

 

                       

                      

            

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan 

mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang 

menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat 

ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara 

manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian 

karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami 

memberi kepadanya pahala yang besar.” (Qs. An-

Nisa: 114). 

b. Al-Qur‟an surat at-Taubah ayat 103: 

                         

           

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

                                                             
67 Sami and HR, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi 

Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya).” 
68 Al-Qur‟an dan Terjemahannya, DEPAG, RI, 2009. 
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mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui.” (Qs. At - Taubah: 103) 

c. Al-Qur‟an surat al-Baqorah ayat 262: 

                      

                        

       

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, 

kemudian mereka tidak mengiringi apa yang 

dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya 

dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati.” (Qs. Al – Baqorah: 262) 

d. Al-Qur‟an surat al- Baqarah ayat 271: 

                       

                     

       

“Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah 

baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu 

berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan 

itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari 

kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al – Baqarah: 

271) 
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e. Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari 

Muslim dari Abi Hurairah: 

َسلََّن لَبَل : َسْجَعخٌ يُِظلُُُِّن َعْي أَثِْي َُُرْيَرحَ َرِضَي هللاُ عَ  َّ  َِ ٌَُْ َعِي الٌَّجِيِّ َصلَّٔ هللاُ َعلَْي

َرُجٌل  َّ َشبةٌّ ًََشأَ ثِِعجَبَدِح هللاِ ،  َّ َهبُم اْلَعبِدُل،  َم اَل ِظلَّ إِالَّ ِظلَُُّ: اَْْلِ ْْ َِ يَ هللاُ فِْي ِظلِّ

َرُجاَلِى رَ  َّ َِ ، لَْلجَُُ ُهَعلٌَّك فِي اْلـَوَسبِجِد ،  لَب َعلَْي رَفَرَّ َّ  َِ َحبثَّب فِي هللاِ اِْجزََوَعب َعلَْي

َرُجٌل رََصدََّق  َّ َّ َجَوبٍل ، فَمَبَل : إًِِّْي أََخبُف هللاَ ،  ٌِْصٍت  َرُجٌل َدَعْزَُ اْهَرأَحٌ َذاُد َه َّ

رَ  َّ ٌْفُِك يَِوْيٌَُُ ،  ُجٌل َذَكَر هللاَ َخبلِيًب فَفَبَضذْ ثَِصَدلٍَخ فَأَْخفَبَُب َحزَّٔ اَل رَْعلََن ِشَوبلَُُ َهب رُ  

(رّاٍ هسلن)َعْيٌَبٍُ    

“Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya 

pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: 

(1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh 

dewasa dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang 

hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling 

mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul karena-Nya 

dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak 

berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan 

lagi cantik, lalu ia berkata, „Sesungguhnya aku takut 

kepada Allâh.‟ Dan (6) seseorang yang bershadaqah 

dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya 

sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan 

tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir 

kepada Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air 

matanya” (HR. Muslim no. 1031). 
 

2. Hukum Sedekah 

Dianjurkannya shadaqah oleh Al-Quran dan Hadist akan 

tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan 

sholat. sebab shadaqah tidak ada ketentuan dan kadarnya 

seperti zakat, tidak ada ketentuan pelaksaannya seperti ibadah 

sholat, serta tidak ada dosa yang dijelaskan didalamnya. 

Tidaklah seseorang melakukan shadaqah sebagaimana ibadah 

zakat dan sholat. Secara umum, shadaqah dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu shadaqah wajib dan shadaqah sunah. 

Shadaqah sunah dibagi menjadi dua, yaitu shadaqah dengan 
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pahala yang tidak mengalir, dan shadaqah yang pahalanya 

mengalir sekalipun orang yang bersedekah telah meninggal 

dunia.
69 

3. Manfaat dan Fungsi Sedekah 

Terdapat banyak manfaat dalam bershadaqah diluar 

fungsinya untuk diri sendiri juga bermanfaat untuk orang yang 

dishadaqahi. Dalam bukunya ustadz Yusuf Mansur  terdapat 

banyak sekali kisah yang langsung mendapatkan manfaat dari 

shadaqah. Shadaqah adalah jalan cepat bagi siapa saja yang 

ingin meraih rezeki, seperti sabda Rasulullah SAW, “carilah 

rezeki dengan bershadaqah”. Bahkan dalam keadaan sempit 

sekalipun seseorang di anjurkan untuk bershadaqah agar 

seseorang itu menjadi lapang.
70

 Diantara manfaat dari sedekah 

antara lain adalah:  
a. Membuat orang bekerja keras sampai terlipat gandakannya 

rezeki. Bekerja merupakan shadaqah apabila diniatkan 

untuk mendapatkan kebaikan, yaitu kebaikan diri sendiri, 

kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, dan bangsa. 

Shadaqah memberi gambaran kepada manusia agar mau 

bekerja keras, sampai membuat rezeki manusia dilipat 

gandakan. Seseorang yang bersedekah akan jadi sebab 

Allah SWT lipat gandakannya rezekinya. Dalam Al Quran 

surat Al-Baqarah Allah SWT juga berfirman:
71

  

                         

                        

      

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 

bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan 

                                                             
69 Sami and HR, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi 

Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya).” 
70 Ibid., 
71 Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Op., Cit.,  



 

 

 

49 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” 

(Qs. Al-Baqarah: 261) 

b. Shadaqah adalah awal untuk mencari rizki yang halal, 

shadaqah merupakan cara manusia untuk bertaubat dari 

perilaku yang menyimpang ditempat kerja. Shadaqah akan 

menjadikan manusia lebih terkontrol dalam bekerja, karena 

manusia merasa di awasi oleh orang-orang yang di berinya 

shadaqah dan ini akan menjadikan manusia lebih hidup 

dengan berkah. Itulah sebabnya  manusia berusaha 

mengumpulkan rezeki yang halal. Shadaqah merupakan 

bentuk syukur seorang hamba kepada Allah SWT atas 

anugerah serta nikmat yang diberikan-Nya. 

c. Bershadaqah dapat meningkatkan kepedulian sosial, karena 

manusia hidup di dunia ini pasti saling membutuhkan. 

Seseorang bisa dikatakan kaya sebab adanya orang miskin 

dan itulah pentingnya bershadaqah. Bershadaqah membuat 

jalinan silaturahim dengan sesama bisa tersambung, dan 

silaturahim yang baik bisa menjadi sumber rizki, sebab 

orang yang gemar menyambung tali silaturahim akan 

diluaskan rezekinya.
72

 

 

 

                                                             
72 Sami and HR, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi 

Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya).” 



 

 

 

50 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Al-Qur’an 

Al-Qur‟an dan Terjemahannya, DEPAG, RI 

Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur‟an dan Terjemahan. Jakarta: 

Yyasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an 

B. Buku: 

Bloomfield, Leonardo. (1995).  Language. Jakarta:Gramedia Pustaka 

Utama. 

Dapertemen Pendidikan Nasional. (2015).  Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka. 

Hurriyati , Rati. (2010). Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen. 

Bandung: Alfabeta. 

Kurniawan, Asep. (2018). Metodologi penelitian Pendidikan. 

Bandung: PT. Remaja Posdakarya. 

Kotler , Philip dan Gary Amstrong. (2008). Prinsip-Prinsip 

Pemasaran. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.  

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2008). Manajemen Pemasaran, 

Edisi Ketiga Belas Jilid 1. Jakarta: Erlangga. 

Mansur, Yusuf. (2008). The Miracle of Giving. Jakarta: Zikrul Hakim. 

Mardalis. (2010). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. 

Jakarta : PT Bumi Aksara.  

Moleong , Lexi J. (2002). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya. 

Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, 

129.David, Aaker. (1997) Manajemen Ekuitas Merk, terjemah 

Aris Ananda Jakarta: Mitra Utama. 

Shofwan, Wawan Sholehuddin. (2007).  Ensiklopedia Ibadah Jumat. 

Bandung: Humaniora. 



 

 

 

Siregar, Syofian. (2012). Statistik Deskriptif untuk Penelitian. 

Jakarta:Rajawali Pers. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan ; Pendidikan 

Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta 

Susilana, Rudi dan Cepi Riyana. (2009).  MEDIA PEMBELAJARAN 

Hakikat,Pengembangan,Pemanfaatan,dan Penilaian. Bandung: 

CV Wacana Prima. 

Syaodih, Nana Sukmadinata. (2007). Metode Penelitian Pendidikan. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Syarief, Habib Muhammad Alaydrus. (2009). Agar Hidup Selalu 

BERKAH. Bandung: PT Mizan Pustaka 

Wiley. (2019). Metode Penelitian untuk Bisnis, Kwan Men Yon. 

Jakarta: Salemba Empat. 

B. Jurnal dan Website 

Achmad, Zainal Abidin. “Pemanfaatan Media Sosial Dalam 

Pemasaran Produk UMKM Di Kelurahan Sidokumpul, 

Kabupaten Gresik.” Jurnal Ilmu Komunikasi 10, no. 1 (2020): 

17–31. 

Anggraeni, Ruri, Layaman Layaman, and Diana Djuwita. “ANALISIS 

PEMANFAATAN SOCIAL MEDIA MARKETING TERHADAP 

CUSTOMER LOYALTY YANG MENGGUNAKAN BRAND 

TRUST SEBAGAI VARIABEL MEDIASI.” Jurnal Riset 

Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT 4, no. 

3 (2019): 445–456. 

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Kebijakan Distribusi Dalam 

Pembangunan Ekonomi Islam.” Jurnal Hukum Islam (2017): 73–

96. 

Artika Surniandari, Amir, Hilda Rachmi, and Ahmad Al Kaafi. 

“Social Media Sebagai Pendukung Inovasi Sosiopreneur Di Era 

Disruptif” (2018). 



 

 

 

Chang, Hsin Hsin, Yao-Hua Wang, and Wen-Ying Yang. “The Impact 

of E-Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty on e-

Marketing: Moderating Effect of Perceived Value.” Total quality 

management 20, no. 4 (2009): 423–443. 

Fadly, Hawangga Dhiyaul, and Sutama Sutama. “Membangun 

Pemasaran Online Dan Digital Branding Ditengah Pandemi 

Covid-19.” Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan 

Manajemen 5, no. 2 (2020): 213–222. 

Fahrika, Afifah, N Rachma, and Afi Rahmat Slamet. “Pengaruh 

Online Marketing Dan E-Service Quality Terhadap Loyalitas 

Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Online 

Shop Joyism Malang.” Jurnal Ilmiah Riset Manajemen 8, no. 4 

(2019). 

Faizal, M. “DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI 

INFORMASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN. JURNAL SOCIO PRENEUR, 1 (2), 48–57,” 

2018. 

MARLIYA, NOVA M E I, and WAHYONO WAHYONO. 

“Membangun Consumer Loyalty Melalui Social Media.” 

Management Analysis Journal 5, no. 3 (2016). 

Mutiara Ayu, Fatimah Mulya Sari, and Muhaqiqin. “PELATIHAN 

GURU DALAM PENGGUNAAN WEBSITE GRAMMAR 

SEBAGAI MEDIA Abstrak” 2, no. 1 (2021): 49–55. 

Nadeem, Waqar, Daniela Andreini, Jari Salo, and Tommi Laukkanen. 

“Engaging Consumers Online through Websites and Social 

Media: A Gender Study of Italian Generation Y Clothing 

Consumers.” International Journal of Information Management 

35, no. 4 (2015): 432–442. 

Norianda, Nindiya, Jagad Aditya Dewantara, and Sulistyarini 

Sulistyarini. “INTERNALISASI NILAI DAN KARAKTER 

MELALUI BUDAYA SEKOLAH (Studi Budaya Sekolah Jumat 

Berkah).” Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan 

Karakter 5, no. 1 (2021): 45–57. 



 

 

 

Nuha, Ulin, and Fauzan Hanif Noor Atief. “Strategi Pelayanan 

Yayasan Kemanusiaan Kotak Amal Indonesia Dalam Menjaga 

Loyalitas Donatur.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2021. 

Pangestika, Nur Lia. “Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial WhatsApp 

Terhadap Penyebaran Informasi Pembelajaran Di SMA Negeri 5 

Depok.” Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. 

Rust, Roland T, Katherine N Lemon, and Valarie A Zeithaml. “Return 

on Marketing: Using Customer Equity to Focus Marketing 

Strategy.” Journal of marketing 68, no. 1 (2004): 109–127. 

Sami, Abdus, and Muhammad Nafik HR. “Dampak Shadaqah Pada 

Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha 

Muslim Di Surabaya).” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan 

Terapan 1, no. 3 (2014): 205–220. 

Situmorang, Syahfrizal Helmi, Hardi Mulyono, and Lailan Tawila 

Berampu. “Peran Dan Manfaat Social media marketing Bagi 

Usaha Kecil.” Asian Journal of Entrepreneurship and Family 

Business 2, no. 2 (2018): 77–84. 

Sonatasia, Destri, Onsardi Onsardi, and Ety Arini. “Strategi 

Meningkatkan Loyalitas Konsumen Makanan Khas Kota Curup 

Kabupaten Rejang Lebong.” JURNAL MANAJEMEN MODAL 

INSANI DAN BISNIS (JMMIB) 1, no. 1 (2020): 11–25. 

Wahyuningsih, Rina. “(Scanan TTD Belum Rapi) Kegiatan Jumat 

Pagi Berkah Untuk Meningkatkan Motivasi Beribadah 

Masyarakat: Studi Kasus Jamaah Masjid Al-Hidayah Desa 

Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.” IAIN 

PONOROGO, 2021. 

https://glints.com/id/lowongan/sociopreneurshipadalah/#.YiMIyuhBzI 

https://islam.nu.or.id/post/read/74894/amal-amal-yang-tak-

pernah-putus-pahalanya  

https://www.abulyatama.or.id/  

https://www.google.nl/amp/isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-

https://islam.nu.or.id/post/read/74894/amal-amal-yang-tak-pernah-putus-pahalanya
https://islam.nu.or.id/post/read/74894/amal-amal-yang-tak-pernah-putus-pahalanya
https://www.abulyatama.or.id/
https://www.google.nl/amp/isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/amp/


 

 

 

pengguna-internet-indonesia-2016/amp/  

Wawancara dengan Ahmad F, Tanggal 30 Desember 2021di Vidio 

Call WhatsApp Group. 

Wawancara dengan Ahmad F, Tanggal 5 November 2021di Masjid 

Al-Haqq Jls. Kota Cilegon 

Wawancara dengan Atul RZ, Tanggal 30 Desember 2021di Vidio Call 

WhatsApp Group 

Wawancara dengan Denny MF, Tanggal 5 November 2021di Masjid 

Al-Haqq Jls. Kota Cilegon. 

Wawancara dengan Dwi P, Tanggal 30 Desember 2021di Vidio Call 

WhatsApp Group. 

Wawancara dengan Eko I, Tanggal 30 Desember 2021di Vidio Call 

WhatsApp Group. Wawancara dengan Irfa F, dkk, Tanggal 5 

November 2021di Masjid Al-Haqq Jls. Kota Cilegon. 

Wawancara dengan Imam E, Tanggal 5 November 2021di Masjid Al-

Haqq Jls. Kota Cilegon. 

Wawancara dengan Marwal W, Tanggal 5 November 2021di Masjid 

Al-Haqq Jls. Kota Cilegon. 

Wawancara dengan UmamY, dkk, Tanggal 5 November 2021di 

Masjid Al-Haqq Jls. Kota Cilegon. 

Wawancara dengan Wahyu H, Tanggal 30 Desember 2021di Vidio 

Call WhatsApp Group 

Wawancara dengan Wahyu H, Tanggal 5 November 2021di Masjid 

Al-Haqq Jls. Kota Cilegon 

Wawancara dengan Yenny J, Tanggal 30 Desember 2021 Melalui 

Google Form. 

 

 

https://www.google.nl/amp/isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internet-indonesia-2016/amp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN DEPAN.pdf (p.1-16)
	ISI.pdf (p.17-134)

