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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada 

bab-bab sebelumnya dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil simpulan dan saran sebagai berikut: 

1. Penyaluran program beasiswa pendidikan atau Pati Cerdas di 

BAZNAS Kabupaten Pati dilaksanakan setiap memperingati 

Hari Pendidikan Nasional. Program beasiswa pendidikan 

merupakan program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten 

Pati yang bergerak dalam bidang pendidikan yang disalurkan 

kepada siswa kurang mampu tingkat SMP, SMA dan 

Mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dari instasi lain, 

tidak mempunyai KIP serta tidak mendapatkan dana BOS. 

Beasiswa tersebut diberikan dalam bentuk tunai, untuk pelajar 

SMP Rp 400.000, pelajar SMA Rp 500.000, mahasiswa 

perguruan tinggi Rp 1.000.000 dan pelajar lanjut sekolah Rp 

2.000.000. 

2. Program bantuan beasiswa yang dilaksanakan BAZNAS 

Kabupaten Pati merupakan inovasi program yang efektif dan 

membawa manfaat terhadap siswa, seperti memberikan 

semangat untuk belajar sehingga dapat meningkatnya prestasi 

akademik maupun non akademik. Selain itu, program bantuan 

dari BAZNAS Kabupaten Pati juga bisa membantu 

mengurangi beban orang tua siswa penerima beasiswa dalam 

membayar biaya sekolah. Namun dalam penyaluran beasiswa 

yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pati kurang 

optimal, karena penyaluran beasiswa hanya dilakukan setahun 

sekali dan siswa yang menerima hanya satu kali selama 

sekolah. Selain itu penerima bantuan beasiswa juga 

mendapatkan bantuan dari instansi lainnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut ini adalah beberapa 

saran yang dapat penulis simpulkan : 

1. Program beasiswa pendidikan sebaiknya dilakukan secara rutin 

dan berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan secara terus 

menerus 

2. Penerima program beasiswa sebaiknya benar-benar disurvei 

agar tepat sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan 

3. Sumber daya manusia BAZNAS Kabupaten Pati harus 

ditambah agar dapat menjalankan program dan kegiatan lebih 

optimal. 

4. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati hanya 

melalui media cetak saja, maka diperlukan juga akses yang 

terkini seperti website atau media sosial guna mengakses terkait 

profil, program, dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati yang 

dijalankan. 

 


