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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada orang tua yang 

anaknya mendapatkan beasiswa, jadi dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prosedur pemberian beasiswa Bank Syariah Mandiri ini tidak rumit. Siswa 

hanya perlu menyiapkan kelengkapan surat-surat seperti Foto kopi rapor, 

Surat keterangan dari sekolah dan keterangan berkelakuan baik, Tanda 

Pengenal (KTP, Kartu Pelajar dan lain-lain), Surat keterangan tidak 

mampu (RT atau RW dan Pengurus Masjid), Keterangan SPP dari sekolah, 

Foto kopi KTP orang tua dan Kartu Keluarga, Surat Pernyataan sedang 

tidak mengajukan beasiswa dari lembaga manapun. Untuk 

pengambilannya bisa secara cash ataupun melalui rekening yang sudah 

dibuat. 

2. Respon orang tua siswa yang anaknya mendapatkan beasiswa BSM ini 

bagus. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan orang tua mengatakan bahwa 

program beasiswa ini sangat membantu yaitu 37 orang atau 74%. Ini juga 

berdampak pada meningkatnya citra yang bagus bagi bank.Citra yang 

bagus akan meningkatkan kepercayaan orang tua kepada bank. Sejak 

diberikan beasiswa ini banyak orang tua yang awalnya tidak tahu tentang 

bank jadi lebih mengenal bank. Harapan bank untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Kota Duri juga bagus, dilihat dari tanggapan bahwa 
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beasiswa meningkatkan prestasi anak didik setuju 20 orang atau 40% 

meskipun tidak semuanya meningkat. 

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian beasiswa ini sudah sesuai 

dengan syariah islam. Karena sebagai sesama manusia dibumi ini kita 

harus berbuat kebaikan kepada siapa saja dan ganjaran orang yang 

melakukan kebaikan pasti akan di balas Allah dengan kebaikan pula. 

Implementasi program beasiswa menciptakan image yang bagus dan dapat 

meningkatkan prestasi anak didik sudah sesuai. Hanya saja, bagi anak 

didik yang tidak meningkatkan prestasinya bahkan menurun harus lebih 

bertanggung jawab lagi terhadap apa yang telah ia terima, karena sama 

saja mereka tidak bersyukur dan tidak menghargai atas apa yang mereka 

terima. 

B. Saran 

Sebelum penulis mengakhiri, penulis ingin menyampaikan beberapa 

hal sebagai saran tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada: 

1. Untuk prosedur beasiswa memang tidak rumit, tapi orang tua 

menyarankan sebaiknya pengambilan beasiswa secara cash saja bukan 

melalui tabungan BSM. 

2. Bank harus tetap melanjutkan beasiswa ini di tahun-tahun berikutnya. 

Dilihat dari argument orang tua yang masih berharap anaknya 

mendapatkan beasiswa kembali. 

3. Bank harus tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat karena 

komunikasi yang baik akan membawa dampak yang baik juga bagi bank.  


