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ABSTRAK 

 

Lutfi Zaki Prihantoro, 1420410030, Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, 

Infaq, dan Shodaqah untuk Program Demak Cerdas di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. 

Penelitian ini penulis lakukan pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Demak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

mengenai bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqah untuk 

Pendidikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dan apa saja faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat dalam proses pendayagunaannya, sehingga rumusan 

masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

pendayagunaan zakat, infaq, dan shodaqah untuk Program Demak Cerdas di 

BAZNAS Kabupaten Demak?. Dan apa faktor pendukung dan penghambat 

BAZNAS Kabupaten Demak dalam upaya mendayagunakan zakat, infaq, dan 

shodaqah untuk Program Demak Cerdas di BAZNAS Kabupaten Demak?”. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan dana ZIS 

dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat BAZNAS 

Kabupaten Demak dalam mendayagunakan dana ZIS untuk Program Demak 

Cerdas. 

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti tentang Analisis Pendayagunaan  

Zakat, Infaq Dan Sedekah Untuk Program Demak Cerdas di BAZNAS Demak 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus atau 

lapangan (field research). Jenis penelitian studi kasus atau lapangan (field 

research) bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status akhir, 

interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satu sosial seperti individu, 

kelompok, lembaga, komunitas. Dalam penelitian ini peneliti yang melakukan 

studi langsung ke BAZNAS Demak yang memiliki program kerja peduli 

pendidikan yaitu Program Demak Cerdas, dalam pendayagunaannya kepada 

masyarakat Kabupaten Demak yang membutuhkan, dengan unsur pokok yang 

harus ditemukan sesuai dengan masalah yang ada, rumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat penelitian, dan penghasilan karya tulis ilmiah yang berbobot dan sesuai 

dengan kriteria penulisan karya tulis ilmiah. 

Pendayagunaan Zakat, Infaq dan shodaqah untuk program Demak Cerdas 

di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak telah sesuai dengan 

syari’at islam dan selaras dengan visi dan misi dari BAZNAS Kabupaten Demak 

dalam bidang pendidikan. Dari total seluruh dana yang di dapat, alokasi dana 

untuk program Demak Cerdas yaitu sebesar 20% yang berbentuk beasiswa, dan 

diterima oleh 5 golongan penerima, yakni Fakir, Miskin, Muallaf, Fisabilillah, 

Ibnu Sabil. Faktor Pendukung dalam program Demak Cerdas yakni Dukungan 

dari donatur, masyarakat umum, dinas Pendidikan dan sosial, sekolah, dan 

universitas terkait. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam penghimpunan ZIS, kesulitan dalam mencari penerima 

beasiswa, orang tuanya yang tidak mendukung, dan juga dari kebiasaan anak yang 

tidak suka belajar. 
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