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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan 

menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara. Salah satu upaya yang 

bisa dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yaitu dengan Zakat. 

Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam Quran disebutkan 

secara ringkas, maka secara khusus pula Quran telah memberikan perhatian 

dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan 

para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena 

dikuasai nafsu atau karena adanya fanatic buta. Juga oleh mereka yang punya 

ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. 

Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan 

dan sangat membutuhkan itu. Pada masa rasulullah s.a.w mereka yang serakah tak 

dapat menahan air liur melihat harta sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapat 

percikan harta itu dari Rasulullah s.a.w tetapi ternyata setelah mereka tidak 

diperhatikan oleh Rasulullah s.a.w mulai mereka menggunjing dan menyerang 

kedudukan beliau sebagai Nabi. Kemudian turun ayat Quran menyingkap sifat-

sifat mereka yang munafik dan serakah itu dengan menunjukkan kepalsuan 
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mereka itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, dan sekaligus ayat itu 

menerangkan ke mana sasaran (masarif) zakat itu harus dikeluarkan.
1
 

Sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam, zakat adalah lembaga 

pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan 

bermasyarakat. Jaminan dalam kehidupan masyarakat (asuransi) di Barat belum 

dikenal sebelumnya, dan baru digambarkan oleh kapitalisme pada tahun 1941, 

dimana ditandatanganinya perjanjian Atlanta antara Inggris dan Amerika dalam 

kewajiban untuk merealisasikan jaminan kehidupan bermasyarakat bagi setiap 

individu. Sedangkan jaminan kehidupan bermasyarakat di dunia Islam pada saat 

itu sudah diterapkan sebagai aturan kehidupan bermasyarakat. Bahkan, sejak 

munculnya ajaran Islam zakat sudah menjadi rukun ketiga dari rukun Islam yang 

lima dan menjadi landasan dasar ajaran Islam.
2
 

Islam memiliki sistem bernama zakat sebagai solusi dalam pengentasan 

kemiskinan.Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khulafaur Rasyidin, 

hingga khilafah terakhir yang diwakili oleh Khilafah Utsmani, zakat menjadi 

sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri.Baitul mal sebagai 

pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat 

dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi 

negara.Hal ini yang kemudian diadopsi di Indonesia, dibentuklah Badan Amil 

Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS). 

BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk 

oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang 
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memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan 

sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
3
 

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam 

dan bercorak sosial ekonomi. Ia termasuk kedalam rukun dalam agama Islam 

karena zakat secara umum bersifat wajib bagi semua orang (wajib „ain). Berbeda 

dengan kewajiban dakwah dan jihad, yang walaupun fungsinya sangat penting 

dalam penyebaran agama Islam, tidak menjadi rukun Islam karena mereka 

termasuk wajibkifayah. 
4
 

Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata 

Zakayang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh, dan 

berkah.Dalam istilah hukum syara‟, zakat diartikan “pemberian tertentu dari harta 

tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”.
5
 

Zakat itu ada dua macam, pertama zakat harta atau disebut juga dengan 

istilah zakat mal, dan yang kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir 

Ramadhan yang disebut juga dengan istilah zakat fitrah.
6
Menurut Ibn Faris dalam 

Mu‟jam al-Muqayisfial-Lughah, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada 

makna al-nama’(النما ء) dan al-ziyadah ( يادةالز  ) yang berarti pertumbuhan dan 

pertambahan. Menurutnya, hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat 

diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah , baik dalam bentuk 

nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhur menambahkan, 

bahwa zakat juga mengandung makna asal al-shalah (الصالح)yang bermakna 
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“kebaikan”, serta al-tathhir (التطهير) yang berarti “penyucian”. Ibn Manzhur 

mengutip sebuah ayat Al-Qur‟an yang menguatkan pendapatnya tersebut. 
7
 

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat 

(muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat 

dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria 

wajib zakat.
8
 

Menurut Riyardi, zakat hanya memenuhi dimensi pertama. Sebab potensi 

dan realisasi penerimaan zakat pertahun lebih kurang sebesar 7 Triliun.Jumlah ini 

seharusnya lebih besar lagi, mengingat banyaknya penduduk beragama Islam di 

Indonesia.Namun ada beberapa hal yang harus dicermati. 

Pertama zakat hanya diambil dari hal tertentu misalnya uang, pertanian, 

peternakan, dan perdagangan. Kalaupun bisa dikembangkan pada hal-hal lain, 

misalnya deposito, rumah, ataupun penghasilan, itemnya tidaklah sebanyak pajak. 

Sebab pajak melalui legalisasi pemerintah pada setiap aliran perekonomian, baik 

produksi, konsumsi maupu distribusi. Sebagai contoh, dibanyak daerah saat ini 

diberlakukan pajak tempat parker khusus atau zakat penerangan jalan disisi lain. 

Kemungkinan peningkatan penerimaan zakat disebabkan adanya pengkristalan, 

bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi, dimana terdapat dua komponen yang 

harus diperhatikan yakni beberapa dari penghasilan tersebut yang harus 

dizakatkaan, dianalogkan kepada pertanian. Zakat pertanian dibayarkan setiap kali 

panen. Dengan demikian, profesi diibaratkan seperti usaha pertanian, dimana 
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seorang professional menerima gaji. Dengan demikian, setiap menerima gaji harus 

dizakatkaan . Unsur  kedua adalah gaji yang harus dizakatkan (gaji kotor) yaitu 

take home pay sebelum digunakan untuk berbagai keperluan konsumsi. 

Kedua, zakat tidak dapat digunakan untuk sembarangan kepentingan 

umum. Zakat pada saat ini dibatasi untuk kepentingan umat Islam. Hanya umat 

Islamlah yang dapat meyakini ajaran zakat.  Zakat yang diberikan kepada umat 

Islam pun dibatasi delapan asnaf (kelompok/golongan), yaitu fakir, miskin, 

budak, amil, orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan menuntut ilmu 

dan kehabisan bekal, orang yang baru masuk islam dan hatinya masih lemah, dan 

orang yang memperjuangkan agama Islam.
9
 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah;60 

                              

                         

     

 
Artinya:“ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya(muallaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, 

maha bijaksana.” 

 

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu 

ukuran tertentu, yang disebut dengan nisab. Syarat ini merupakan kesepakatan 

ulama fiqh. Nisab ini bukan merupakan batas harta tidak wajib zakat, namun 
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merupakan ukurandimulainya suatu harta dibebani kewajiban zakat. Artinya tarif 

zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta 

diatas nisab saja. 

Dengan jumlah yang mayoritas, Islam di Indonesia mempunyai potensi 

yang besar dalam rangka ikut membantu program pemerintah dalam upaya 

pengentasan kemiskinan yaitu dengan jalan penyediaan dan pembangunan melalui 

zakat, infaq dan shadaqah. Disamping itu, zakat juga menjaga kemampuan beli 

masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha dan mendorong masyarakat untuk 

berinvestasi dan tidak menumpuk harta.
10

 

Islam menjamin penghidupan orang-orang fakir dan mereka yang 

berkebutuhan dalam masyarakat Islam. Bukan sekedar dari kemurahan hati, tetapi 

adalah hak bagi orang-orang fakir dan miskin.Maka dari itu Islam menyebut sifat 

orang-orang beriman.
11

 

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral 

bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak 

mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial 

yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari 

masyarakat Muslim.
12

 

Secara teori, pola distribusi dana zakat yang terkumpul memang harus 

disalurkan kepada yang berhak di daerah local. Jika dana yang terkumpul masih 

berlebih, bisa dialihkan untuk daerah lain, dan begitu sebaliknya, bila dananya 
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 Akbarizan, dkk, Strategi Badan Amil Zakat di Tambang dalam Mengurangi 
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Nomor 01 Volume 2. ISSN 1411-8041,  h.578 
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kurang untuk bisa didistribusikan kepada delapan asnaf setempat, daerah tersebut 

dapat meminta pengalihan dana dari masjid lain, untuk kemantapan dalam 

penyelenggaraan kerja ini, lembaga intermediary pengumpul dana zakat resmi 

dapat ambil bagian membantu mengorganisir. Pada prinsip-prinsipnya fikih zakat 

mencanangkan bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan memindahkan hasil zakat 

mal tetapi harus dibagikan di tempat dimana zakat tersebut diambil. Akan tetapi 

sebagian ahli fikih membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu yaitu untuk 

memudahkan dan merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum 

muslimin.
13

Hukum zakat adalah wajib „aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan 

untuk diri pribadi dan tidak mungkin di bebankan kepada orang lain. Firman 

Allah Swt : 

                

 

Artinya : “Dan dirikanlah shalat tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-

orang yang ruku’ ” .
14

 

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan 

salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang 

hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu.Otoritas fiqih Islam yang 

tertinggi, Al-Qur‟an dan Hadist menyatakan hal tersebut dalam banyak 

kesempatan. Juhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban 

dalam agama yang tidak boleh diingkari (Ma’lum min al-Din bi al-Darurah). 
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Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah 

kufur terhadap ajaran Islam. 

Kewajiban zakat yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis di atas bersifat 

mutlak dan ijbariyah.Artinya, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan 

kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus turun tangan memungut lansung dari 

mereka walau dengan paksaan.  

Seorang yang menuntut ilmu diberikan hak untuk menerima zakat karena 

ia sedang melaksanakan kewajiban dan sifatnya fardhu kifayah, dan juga karena 

manfaat dari ilmu yang akan dicapainya tidak terbatas untuk dirinya sendiri, 

namun manfaat ilmunya itu dipergunakan untuk kepentingan seluruh umat 

manusia, hingga wajar apabila kemudian ia dibantu dengan uang zakat, karena 

pada dasarnya, zakat hanyalah diperuntukkan untuk dua orang : baik bagi muslim 

yang membutuhkan ataupun bagi orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, 

sedang penuntut ilmu masuk kedalam kedua kriteria ini.
15

 

Adapun yang menjadi hikmah zakat adalah:Dalam masyarakat, kedudukan 

orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang 

sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah 

mendapatkannya.
16

 

Di dalam Al-Qur‟an dijelaskan, yang artinya : 
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Yusuf Qardawi, SpektrumZakat (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h.20 
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Artinya:  “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam 

hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak 

mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka 

miliki, agar mereka sama-sama(merasakan)rezeki itu. Maka mengapa 

mereka mengingkari nikmat Allah.” (An-Nahl/16:71) 

 

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau 

pemerintah dan bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh haknya 

yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah 

kepada nabi Muhammad, agar nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya, 

juga berdasarkan perintah nabi Muhammad kepada Muaz yang menjadi gubernur 

di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-

bagikan kepada fakir miskin.
17

 

BAZNAS Kota Pekanbaru yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No.482, 

Komplek Masjid Ar-rahman, memiliki porgram memberikan bantuan dari dana 

zakat untuk siswa/i kurang mampu seperti tas, baju sekolah, sepatu dan lain 

sebagainya.  

Dari hasil wawancara dari pihak BAZNAS, bahwasanya pihak BAZNAS 

memberikan dana zakat kepada siswa-siswi kurang mampu, bukan dilihat dari 

cerdas atau tidaknya siswa-siswi tersebut.
18

 Walaupun siswa-siswi tersebut cerdas, 

tapi dia dikategorikan kaya/mampu maka dana zakat tidak dapat diberikan kepada 

siswa-siswi tersebut. Tetapi, jika siswa-siswi tersebut cerdas, namun dari segi 

ekonominya kurang mampu, maka ia berhak mendapat dana zakat dari pihak 
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 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam:Zakat dan Wakaf, (Jakarta:UI 

Press,2012),h.51-52 
18

 Yusri Andika (BAZNAS Kota Pekanbaru) Wawancara, 25 Oktober 2017 
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BAZNAS tersebut. Dikarenakan dana zakat yang diberikan hanyalah untuk siswa-

siswi kurang mampu.
19

 

Tabel I.I 

Daftar Siswa-Siswi yang Mendapat Dana Zakat Pekanbaru Cerdas  

 di Kecamatan Tampan Golongan yang Mendapat Dana Zakat  

Hanya Sekali  

No Nama Jumlah penerima Total per orang 

1 SD 9 Orang Rp.750.000 

2 SMP 12 Orang Rp.1.000.000 

3  SMU 19 Orang Rp.1.250.000 

Data olahan BAZNAZ  

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa daftar siswa-siswi 

yangmendapat dana zakat Pekanbaru cerdas  di Kecamatan Tampan  sekali nerima 

sebagai berikut: Tingkat SD berjumlah 9 orang dengan jumlah perorang mendapatkan 

Rp.750.000, SMP berjumlah 12 orang dengan jumlah perorang mendapatkan 

Rp.1.000.000, dan SMU berjumlah 19 orang dengan jumlah Rp.1.250.000 

Tabel.I.2 

Daftar Siswa-Siswi yang Mendapat Dana Zakat Pekanbaru Cerdas  di Kecamatan 

Tampan Golongan yang Mendapat Dana Zakat 

 Anak Asuh(Berkelanjutan) 

 

No Nama Jumlah Penerima Total Per Orang 

1 SD 2 Orang Rp.150.000 

2 SMP 7 Orang Rp.200.000 

3  SMU 4 Orang Rp.250.000 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Daftar siswa-siswi 

yangmendapat dana zakat Pekanbaru cerdas  di Kecamatan Tampan  berkelanjutan 

sebagai berikut: Tingkat SD berjumlah 2 orang dengan jumlah perorang mendapatkan 

Rp.150.000, SMP berjumlah 7 orang dengan jumlah perorang mendapatkan Rp.200.000, 

dan SMU berjumlah 4 orang dengan jumlah Rp.250.000 
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Namun fenomena yang bermunculan masih banyak anak-anak yang 

terlantar di jalan-jalan dan lampu merah di Kota Pekanbaru, yang mana 

seharusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini merupakan peran 

penting pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini yang salah satunya 

merupakan peranan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru yang harus 

berperan aktif. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut tentang“Peranan Program Pekanbaru CerdasDalam 

Meningkatkan Prestasi Asnaf Zakat dari Siswa-Siswi Kurang Mampu di 

Kecamatan Tampan”. 

 

B. Batasan  Masalah  

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan. Maka, penulis mengangkat permasalahaan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana program-program yang dijalankan BAZNAS dalam 

meningkatkan prestasi asnaf zakat. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Peranan Program Pekanbaru Cerdas dalam Meningkatkan 

Prestasi Asnaf Zakat dari Siswa-Siswi Kurang Mampu di Kecamatan 

Tampan?  

2. Apa yang menjadi faktor penghambat atau kendala pada Program 

Pekanbaru Cerdas dalam meningkatkan prestasi ? 
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3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah tentang Peranan Program Pekanbaru 

Cerdas Dalam Meningkatkan Prestasi Asnaf Zakat Dari Siswa-Siswi 

Kurang Mampu di Kecamatan Tampan ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala pada program 

pekanbaru cerdas dalam meninkatkan prestasi? 

b. Untuk mengetahui tinjauan teori ekonomi Syariah Tentang Peranan 

Lembaga Program Pekanbaru Cerdas terhadap Peningkatan Prestasi 

Siswa-Siswi Kurang Mampu di Kecamatan Tampan. 

2. Manfaat Penelitian:  

a. Sebagai bahan kajian untuk  memperdalam dan memperluas  wawasan 

bagi penulis dan pengembangan dalam Peranan Program Pekanbaru 

Cerdas. 

b. Memberikan informasi kepada pembaca khususnya mengenai Dampak 

Program Pekanbaru Cerdas terhadap Peningkatan Prestasi Asnaf 

Zakat dari Siswa-Siswi Kurang Mampu di Kecamatan Tampan 

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 

Syariah (SE) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Jendral Sudirman No.482, 

Komplek Masjid Ar-rahman Pekanbaru Telp. (0761)859313, penulis 

memilih tempat penelitian di BAZNAS Kota Pekanbaru dikarenakan 

zakat merupakan salah satu pondasi Ekonomi Islam serta BAZNAS Kota 

Pekanbaru telah berjalan lebih dari 2 tahun. 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

a. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Badan Amil 

Zakat Nasional Kota Pekanbaru dan Siswa-siswi Penerima Zakat.  

b. Sedangkan objek penelitian ini adalah PerananProgram Pekanbaru 

Cerdas Dalam Meningkatkan PrestasiAsnaf Zakat dari Siswa-Siswi 

Kurang Mampu di Kecamatan Tampan. 

3. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
20

 

 Adapun yang menjadi 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 
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hanya sekali saja di Kecamatan Tampan yang berjumlah 53 Orang yang 

mencangkup siswa-siswi SD,SMP, SMU dan semua dijadikan sampel 

dengan menggunakan metode total sampling, serta informan 2 untuk 

memperkuat data sebanyak 2 Orang pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru. 

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau 

hasil pengisian kuesioner yang biasa dilaakukan oleh peneliti. Data 

primer yaitu data yang diperoleh dari  observasi, wawancara, angket, 

dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. 

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak 

lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.
21

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik-teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: 

a. Observasi merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung dilapangan untuk melihat kegiatan 

yang diteliti. 

                                                     
21
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b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses 

tanyajawab langsung kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Pekanbaru. 

c. Angket yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah 

daftar pertanyaan kepada Asnaf Zakat dari Siswa-Siswi Kurang 

Mampu di Kecamatan Tampan. 

d. Dokumentasi, yaitu data-data yang di dapat dari buku-buku atau 

teori. 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan 

analisis Deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil penulis 

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga 

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya. 

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian 

data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan 

modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral ), perhitungan desil, 

persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan 

standar deviasi, perhitungan persentase.
22
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F. Sistematika  Penulisan  

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi tulisan, maka penulis 

memberikan gambaran secara garis besar, masing-masing bab secara keseluruhan 

terbagi menjadi kedalam 5 (lima) bab yang terdiri atas: 

Bab I : Pendahuluan  

 Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

Bab II : Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan 

Tampan  

 Bab ini akan menggambarkan lokasi penelitian seperti sejarah singkat 

dari objek penelitian, struktur organisasi, visi dan misi, serta jenis-

jenis buku yang diperjualbelikan. 

Bab III : Tinjauan Teoretis  

  Bab ini mengemukakan mengenai teori-teori ilmiah yang 

melandasi pembahasan penelitian yang diperoleh dari ahli terkait teori 

dari masing-masing variabel yang berhubungan dengan Teori Tentang 

Zakat, Teori Tentang Peruntukan Zakat, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan Zakat. 

Bab IV : Penyajian Data dan Analisa 

 Dalam bab ini akan membahas tentang Peran Badan Amil Zakat 

Nasioanl Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan PrestasiAsnaf Zakat 

dari Siswa-siswi Kurang Mampu di Kecamatan Tampan, danTinjauan 

Ekonomi Islam Terhadap PeranProgram Pekanbaru Cerdas Dalam 
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Meningkatkan  PrestasiAsnaf Zakat dari Siswa-siswi Kurang Mampu 

di Kecamatan Tampan 

Bab V : Penutup  

 Bab ini merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan yang 

menjelaskan hasil penelitian, dan juga diberikan saran-saran 

berdasarkan temuan dan kelemahan kepada pihak terkait. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 


