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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagaimana 

telah diuraikan dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba 

untuk menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada penerapan program Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) menggunakan 

sistem pendekatan baik secara individual atau secara berkelompok, setiap 

individu berhak untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada 

panitia zakat atau bisa secara langsung diberikan kepada mustahiq sesuai 

dengan ketentuan syar’i untuk zakat 2,5 % dari harta yang dimiliki.Proses 

sosialisasi mengenalkan kepada seluruh warga masyarakat dusun jedong 

dilakukan oleh panitia masjid baiturrahman dengan cara melakukan pengajian 

setiap satu minggu sekali, memberikan santunan kepada anggota yang sedang 

terkena musibah, atau melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-

anak yang kurang mampu selama masih mengenyam pendidikan sehingga 

perlu untuk dibantu, semua cara di atas dilakukan untuk memberikan bukti 

bahwa dengan adanya program ZIS bisa meringankan beban sesama umat 

muslim. 

2. Faktor penghambat dan solusi penerapan prgram Zakat, Infaq, dan Shodaqoh 

(ZIS) di dusun jedong adalah sebagai berikut : 
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a.  Faktor penghambatnya yang pertama yaitu,  para muzzaki beranggapan 

bahwa hanya zakat fitri saja yang wajib untuk dikeluarkan sedangkan 

zakat penghasilan tidak wajib untuk di keluarkan, kedua, adanya 

perbedaan pendapat antara panitia zakat dengan mustahiq, ketiga, 

minimnya bnatuan dari luar berupa pengajuan proposal ke sebuah instansi 

atau perusahaan. 

b.  Solusi yang bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan di atas yaitu, 

pertama, melakukan pendekatan kepada calon muzzaki dengan cara 

memberikan pemahaman lebih dalam lagi mengenai wajib zakat yang 

harus dikeluarkan oleh umat muslim, kedua, memberikan penjelasan 

kepada mustahiq bahwa pembagian dana zakat sesuai dengan kebutuhan 

dari masing-masing mustahiq, ketiga, perlunya menjalin komunikasi antar 

individu untuk mempersiapkan kelengkapan ketentuan dalam mengajukan 

bantauan berupa proposal ke suatu perusahaan agar tidak meragukan. 

 

5.2 Rekomendasi 

Tanpa mengurangi rasa hormat atas kerja keras yang dilakukan oleh 

warga masyarakat dusun jedong dalam menerapkan program Zakat, Infaq, dan 

Shodaqoh (ZIS) dan disertai dengan keterbatasan seorang penulis sebagai 

manusia awam yang baru belajar tentang pengetahuan pengembangan 

masyarakat, dibawah ini ada beberapa rekomendasi yang barangkali mampu 

memberikan masukan bagi organisasi masjid baiturrahman dusun jedong untuk 

kinerja dan efektifitas mengembangkan program ZIS dikemudian hari. 
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1. Perlunya menjalin hubungan silaturrahmi dengan baik antar para muzzaki dan 

mustahiq agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menerima dana zakat. 

2. Agar segera membentuk tim dalam urusan mengajukan proposal kesuatu 

Instansi atau perusahaan sehingga bisa memperoleh tambahan bantuan untuk 

diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan bantuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


