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ABSTRAK 

 

Sutri Ayuni, (2018):  PERANAN PROGRAM PEKANBARU CERDAS 

DALAM MENINGKATKAN PRESTASI ASNAF 

ZAKAT DARI SISWA-SISWI KURANG MAMPU DI 

KECAMATAN TAMPAN.  

 

Penelitian ini bersifat penelitian (FieldResearch) pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Pekanbaru di Jl. Jendral Sudirman No. 482, Komplek Masjid Ar-

Rahman Pekanbaru Telp (0761)859313. Latar belakang masalah dalam penelitian 

ini adalah kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu dari sekian 

banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang 

Ekonomi.Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan 

yaitu dengan Zakat. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah Peranan Program 

Pekanbaru Cerdas dalam meningkatkan Prestasi Asnaf Zakat dari Siswa-Siswi 

Kurang Mampu di Kecamatan Tampan, dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi 

Syariah Dalam meningkatkan Prestasi Asnaf Zakat dari Siswa-Siswi Kurang 

Mampu di Kecamatan Tampan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

bagaimanakah peranan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat kepada 

mustahik zakat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Asnaf zakat dari siswa-siswi kurang 

mampu yang terbagi menjadi 2 golongan yaitu Pekanbaru Cerdas Anak Asuh dan 

yang mendapatkan dana zakat hanya sekali saja di Kecamatan Tampan yang 

berjumlah 53 orang yang mencangkup siswa-siswi SD, SMP, SMU dan semua 

dijadikan sampel dengan menggunakan metode totalsampling, dan informan 2 

orang memperkuat data yaitu pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru. 

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

observasi, wawancara, angket yang secara lansung dengan mustahik zakat, serta 

dokumentasi. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

Deskriptif Kualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa BAZNAS sudah berperan dalam menyalurkan 

dana zakat kepada mustahik zakat yaitu siswa-siswi kurang mampu di Kecamatan 

tampan. Tinjauan Ekonomi Syariah pada peranan Program Pekanbaru cerdas 

dalam meningkatkan prestasi pada Asnaf Zakat sudah baik diterapkan dan sesuai 

dengan prinsip Ekonomi Syariah diantaranya penyaluran dana zakat kepada 

delapan Asnaf, sifat tolong-menolong (Ta’awun), serta jaminan sosial. 


