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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di BAZNAS 

Kabupaten Pati. Peneliti mendapatkan beberapa simpulan, : 

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. 

Pengumpulan dana biasa disalurkan oleh organisasi/ kelompok, 

ataupun pribadi, diserahkan secara langsung oleh Muzaqi secara 

langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Pati, atau melalui tim 

BAZNAS di Daerah. Hal ini dilaksanakan pada masa Pandemi 

covid 19 juga pada saat masa normal. 

2. Penyaluran Bantuan Pendidikan di BAZNAS Kabupaten Pati 

merupakan program yaang efektif, di tengah-tengah bencana 

Covid-19. Hal ini dilihat dari kepercayaan masyarakat kota Pati 

untuk menyalurkan zakat, infaq dan Shadaqah melalui BAZNAS 

Kabupaten Pati. Selain itu khusus pada program Pati Cerdas, 

mampu meringankan beban keluarga siswa kurang mampu, 

yatim/piatu, tukang kebun (Pak Bon), serta tenaga pendidik/ 

Kependidikan (Non PNS, Non K2) yang terdampak Bencana 

Pandemi 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. 

 

B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan banyak hal yang 

dapat peneliti ambil sebagai pembelajaran, juga banyak sekali 

pengalaman – pengalaman baru yang mampu membuka pemahaman 

Peneliti terkait peran sosok pemimpin dalam suatu organisasi. Selain 

itu juga terkait beratnya seorang Guru dalam menciptakan dan 

mengusahakan proses pembelajaran, yang sering dianggap sepele 

oleh sebagian orang yang kurang memahaminya. Untuk itu peneliti 

memiliki saran yang peneliti tujukan kepada : 
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1. BAZNAS 

Pendidikan adalah sektor penting yang akan 

memunculkan pemimpin-pemimpin bangsa selanjutnya. Selain itu 

juga merupakan salah satu upaya mewujudkan janji kemerdekaan 

yang sering dipandang sebelah mata. Diharapkan untuk selalu 

diperhatikan sehingga anak bangsa yang kebetulan terlahir dengan 

keadaan yang kurang beruntung secara ekonomi mampu 

mendapatkan bantuan, sehingga mampu mendapatkan pendidikan 

yang layak 

2. Tim BAZNAS Kabupaten Pati 

Tetap semangat dan trus ditingkatkan pelayanan serta 

lebih disaring terus saran dari Masyarakat. Kalian Luar Biasa 

3.  Masyarakat Kota Pati 

Berbagi adalah hal yang baik, selain menunaikan 

kewajiban kita. Juga mampu menjadi bentuk ukhwah watoniyah 

pada sesama masyarakat Kota Pati. 

4. Peneliti selanjutnya 

Para peneliti selanjutnya agar lebih intens lagi dalam 

mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Zakat, Infaq, 

Shadaqah serta lembaga-lembaga terkait hal tersebut. Dimana Hal 

tersebut memiliki peran penting untuk menciptakan kemaslahatan 

umat. 

 


