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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan dari penelitian adalah ditemukan  makna amanah kedalam 

beberapa nilai yang terkandung dalam proses pemberdayaan pengelolaan aset 

wakaf yaitu nilai pertanggung jawaban dan nilai kepercayaan. Dari nilai-nilai 

tersebut merupakan nilai syariah yang ditemukan oleh peneliti.  

  Nilai pertanggung jawaban dari penelitian ini melekat pada proses 

pengelolaan dan sumber dana yang disebabkan oleh, penggunaan dana wakaf 

tepat sasaran dan meminimalisasi resiko wakaf yang terlantar. Dan nilai 

kepercayaan ini juga melekat pada proses manajement pengelolaan yang 

disebabkan oleh, meminimalisasi kecurangan terhadap pengurus atau takmir 

masjid. Hal tersebut dikarenakan, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya 

menaruh kepercayaan kepada lembaga wakaf tersebut. Kepercayaan ini muncul 

ketika pengurus atau takmir masjid sudah merasa bahwa merekah diberi amanah 

dari warga desa Dinoyo dan mampu mengembangkan amanah tersebut 

  Bahwa dalam pengelolaan harta wakaf yang berada di masjid Al-

Istiqomah Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, pengelolaan 

penyewakan harta wakaf yang berupa sawah, sawah tersebut disewakan kepada 

masyarakat setiap dua tahun sekali, dan hasil dari penyewaan sawah wakaf 
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tersebut dikembangkan lagi dan hasilnya untuk pemberdayaan masjid. Dalam 

pengelolaan wakaf yang ada di masjid Al-istiqomah desa Dinoyo menggunakan 

sistem lelang. Dalam hal ini yang dilakukan nadzir masjid Al-Istiqomah desa 

Dinoyo sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Didalam pelaksanaan sewa 

sawah wakaf yang menggunakan sistem lelang yang ada di masjid Al-Istiqomah, 

tidak pernah mengalami problem atau masalah karena pengurus atau takmir 

masjid ini yang berlulusan sarjana, disini pengurus atau takmir masjid Al-

istiqomah selalu belajar dalam mengelolah masjid maupun memberdayakan aset 

wakaf sawah. 

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

5.2.1 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang terbatas, Peneliti 

hanya memiliki waktu yang terbatas untuk wawancara dengan informan. Hal ini 

disebabkan oleh ketersediaan waktu informan yang terbatas untuk dimintai 

wawancara oleh peneliti. Selain itu, informan yang sibuk dan sulit ditemui saat 

melakukan wawancara. 

 

5.2.2 Saran   

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka saran dalam penelitian ini ada 

sebagai berikut :  

1. Diharapkan dana wakaf disalurkan masjid Al-istiqomah Desa Dinoyo 

Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, agar sesuai dengan tujuan wakaf. 
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2. Diharapkan dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf tercatat dengan 

jelas dan transparan. 

3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya juga bisa menambah dan meluaskan 

informan-informan terpilih agar mendapatkan lebih banyak masukan dan 

pandangan sehingga pemahaman yang diperoleh oleh peneliti juga semakin 

luas.   

4. Waktu yang digunakan untuk melakukan wawancara dan pengamatan 

terhadap informan lebih lama sehingga dapat mewujudkan suatu penelitian 

yang lebih sempurna. 

5. Objek yang diteliti tidak hanya dilihat berdasarkan perspektif amanah saja, 

mungkin dengan sudut pandang lain yang mendukung fokus permasalahan 

dalam penelitian.  

 

 


