BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian tentang hal yang berkenaan penyaluran zakat di
Rumah Zakat Semarang maka dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Dana zakat yang yang masuk ke Rumah Zakat Semarang disalurkan dalam
bentuk program pendidikan dengan nama senyum juara yang meliputi
Sekolah Juara, Beasiswa Juara, Beasiswa Ceria, Pusat pemgembangan
potensi anak, Lab Juara, Mobil Juara, dan Pengembangan Potensi Anak.
2. Kendala yang dialami Rumah Zakat Semarang dalam fungsinya sebagai
penyalur dana zakat ialah
a. keterbatasan dana khusus di koto Semarang para muzakki lebih memilih
berzakat di program kesehatan, sedangkan dana yang trekumpul untuk
pendidikan relatif kurang memadahi.
b. keterlambatan laporan data siswa dari Kepala Sekolah SD Juara Rumah
Zakat menyebabkan

penyaluran dana zakat ke siswa dari Sekolah

Juara Rumah Zakat terganggu.
3. Dampak yang di rasakan oleh mustahik dari seluruh progam pendidikan
yang ada di Rumah Zakat mempunyai kesan positif yang di dapatkan dari
seluruh siswa yang diwawancarai, mereka berpendapat sangat bahagia dan
gembira karena bantuan dari Rumah Zakat tersebut sangat membantu
mereka yang tadinya tidak bisa sekolah sekarang bisa sekolah.

B.

Saran
1. Hendaknya penyaluran zakat dengan program pendidikan dikembangkan
dan dibudayakan di Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak sumber
zakat dan cukup potensial. Apalagi dilihat dari segi jumlah, umat Islam
yang menjadi wajib zakat dan jenis harta yang dikenai wajib zakat, di
Indonesia masih yang terbanyak.dan juga kebutuhan pendidikan adalah
kebutuhan yang mendasar dan sangat penting namun masih banyak
keluarga yang tidak dapat mendapat pendidikan yang layak.
2. Hendaknya pihak Rumah Zakat harus pandai-pandai mengarahkan muzakki
ke dana pendidikan, karena sangat pentingnya pendidikan bagi anak-anak
yang sangat membutuhkan.
3. Hendaknya Rumah Zakat Semarang melebarkan sayap yang lebih luas lagi
karena masih banyak para siswa dari sekolah lain yang berada dibawah
garis kemiskinan yang sangat membutuhkan uluran tangan dari para
muzakki.

C. Penutup
Demikianlah akhir dari penulisan ini dan tidak lupa dengan
mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,
yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik NYA sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam
penulisan ini sangat mengharap kritik dan saran bagi para pembaca untuk
perbaikan selanjutnya. Dan penulis berharap apa yang menjadi kelemahan

dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan
penelitian dan penulisan skripsi mendatang.
Harapan penulis, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan
kontribusi positif bagi penulis maupun siapa saja yang dapat memetik ilmu,
hikmah dan pengalaman dari tulisan ini. Aamiin Yaa Robbal’Alamiin.

