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ABSTRAK 
 

Apandi Ibnu Ajis (1620410025), “Efektivitas Penyaluran Dana (ZIS) Zakat, 

Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Pendidikan Di Tengah Pandemi 

Covid - 19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati)”. Skripsi ini disusun guna 

memperoleh gelar Strata Satu (S1) Manajemen Zakat Wakaf  di IAIN Kudus. 

Penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui program 

pendidikan di tengah pandemi covid 19 yang dilaksanakan oleh BAZNAS 

Kabupaten PATI, dalam usaha untuk meringankan permasalahan yang dihadapi 

oleh dunia pendidikan di tengah pandemi, sangat mulia dan mampu meringankan 

serta memotivasi pegiat dunia pendidikan di masa pandemi Covid 19. Penelitian 

ini memiliki tujuan: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana Zakat, 

Infaq, dan Shadaqah melalui program pendidikan di tengah pandemi covid 19 

yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Pati. 2. Untuk mengetahui efektivitas 

pelaksanaan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui program 

pendidikan di tengah pandemi covid 19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. 

Pati. 3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan penyaluran dana Zakat, Infaq, 

dan Shadaqah melalui program pendidikan di tengah pandemi covid 19 yang 

dilakukan oleh BAZNAS Kab. Pati. 

Model penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research). Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif artinya 

penelitian dengan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan 

perbuatan-perbuatan manusia. Penelitian Ini merupakan studi kasus dengan 

pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan alat pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

dengan informan yaitu, Ketua BAZNAS Kabupaten Pati, Koordinator 

Administrasi BAZNAS Kab. Pati, Pegiat Dunia Pendidiakan Kab. Pati. 

Hasil penelitian yang peneliti temukan yaitu, 1. Pelaksanaan penyaluran 

Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pati, disalurkan melalui 

program Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Taqwa, Pati Makmur. Untuk 

Program Pendidikan dilakukan pada program Pati Cerdas. 2. Penyaluran Bantuan 

Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Pati merupakan program yaang efektif, di 

tengah-tengah bencana Covid-19. 3. Penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah, di 

BAZNAS Pati untuk dunia Pendidikan melalui Program Pati Cerdas, Secara 

penuh memiliki dampak positif untuk penerima bantuan, hal ini terukti dengan 

banyaknya antusiasme dari sekolah-sekolah yang mengajukan murid dan tenaga 

pendidik/kependidikan yang membutuhkan bantuan di masa Pandemi Covid 19. 

Berdasarkan dampak dari prograp pati cerdas, penyaluran dana ZIS pada 

program pendidikan oleh BAZNAS Kab. Pati bisa dikatakan efektif dan tepat 

sasaran.. 
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