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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Majunya suatu Negara dapat dilihat dari kemajuan pendidikan yang ada 

pada Negara tersebut. Melalui pendidikan suatu Negara dapat mencetak generasi 

yang handal, berintelektual cerdas dan kritis terhadap kebutuhan suatu zaman, 

sehingga tidak dipungkiri bahwa semakin baik pendidikan suatu Negara, maka 

semakin mudah pula kemajuan suatu bangsa tersebut tercapai. Hal tersebut sesuai 

degan peran Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 alinea ke empat yakni 

“mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu dijelaskan pula di dalam pasal 31 

ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “setiap warga Negara berhak mendapat 

pendidikan”. 

Salah satu upaya pemerintah dalam hal pendidikan yaitu bertujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan yang merupakan satu dari sekian alternatif untuk 

memutus salah satu mata rantai lingkaran setan kemiskinan. Menurut Isnawati dan 

Wirawan (2013:308) berkaitan dengan pendidikan, tingkat kemiskinan yang tinggi 

tentunya tidak mendukung bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan sesuai 

dengan yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Hal ini 

termuat dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, 

yang dimaksud dengan wajib belajar menurut PP No.47 Tahun 2008 Tentang 
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Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga 

negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  

Tujuan pencanangan program Wajib Belajar 9 Tahun adalah untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, serta mampu meningkatkan 

pemerataan pendidikan dari daerah- daerah yang terpencil. Upaya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama dari semua pihak dan 

lapisan masyarakat. Pendidikan juga memiliki faktor penting bagi kelangsungan 

kehidupan bangsa dan faktor pendukung yang memegang peranan penting di 

seluruh sektor kehidupan, sebab kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat 

dengan tingkat pendidikan. Peran sekolah dinilai sangat penting bagi maju dan 

berkembangnya masyarakat dan terjaminnya kebutuhan kehidupan mereka kelak 

di kemudian hari.  

Suwarno dalam Karsidi (2005) menyatakan fungsi sekolah sebagai berikut: 1) 
Pengembangan kecerdasan pikiran dan pengetahuan: sekolah adalah sebuah 
lembaga yang di samping mengembangkan pribadi anak didik secara 
menyeluruh juga merupakan lembaga penelitian guna pengembangan ilmu 
dan pengetahuan secara lebih ilmiah. Dalam hal ini, fungsi sekolah yang 
lebih penting adalah menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan tugas 
mencerdaskan bangsa. Fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat 
disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan formal; 2) Spesialisasi: 
Fungsi ini, sekolah memberikan bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan 
secara terpola dan secara sistematis dengan mempertimbangkan bakat dan 
minat dari peserta didik sehingga mereka mampu menjadi seseorang yang 
memiliki keahlian khusus di bidangnya; 3) Sosialisasi: sekolah mempunyai 
peranan yang penting di dalam proses sosialisasi, yaitu proses membantu 
perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat 
beradaptasi dengan baik di masyarakat. Sebab bagaimanapun pada akhirnya 
dia berada di masyarakat; 4) Konservasi dan transmisi kultural: sekolah 
memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan 
menyampaikan warisan kebudayaan tadi (transmisi kultural) kepada 
generasi muda, dalam hal ini tentunya adalah anak didik: 5) Transisi dari 
rumah ke masyarakat; ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba 
menggantungkan diri kepada orang tua, maka memasuki sekolah, dia 
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mendapatkan kesempatan untuk melatih diri sendiri dan tanggung jawab 
sebagai persiapan sebelum ke masyarakat. 
 

Tabel 1.1 
Angka Partisipasi Sekolah tahun 2011-2013 

(Dalam Persen) 
Wilayah Usia 7-12 tahun Usia 13-15 tahun Usia 16-18 tahun 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Jawa Timur 98,26 98,66 99,06 90,04 91,71 92,87 58,79 61,86 62,11 
Surabaya 97,87 98,95 99,10 93,99 95,48 97,69 71,69 69,68 64,14 
Sumber:Laporan Eksekutif Pendidikan Provinsi Jawa Timur Berdsarkan Data 

Susenas,Badan Pusat Statistik (BPS) 
 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa perubahan angka partisipasi sekolah dari 

tahun 2011 ke 2012 sampai ke 2013 mengalami kenaikan bahkan di usia enam 

belas sampai delapan belas tahun mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurut 

(BPS,2012) Agka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di 

sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid yang mampu ditampung di 

setiap jenjang sekolah. Naiknya presentase jumlah murid pada suatu sekolah tidak 

dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan 

tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia 

sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta 

peningkatan akses masuk sekolah.  

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa adanya suatu progres dalam upaya 

pemerintah untuk menekan angka putus sekolah dengan menggunakan salah satu 

indikator pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pada tabel di atas 

kategori usia enam belas sampai delapan belas tahun dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan, berbeda dengan kategori usia tujuh sampai dua belas tahun 
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dan kategori usia tiga belas sampai lima belas tahun yang dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan secara berkala, dan hampir mendekati seratus persen. Salah 

satu penyebab adanya degradasi partisipasi sekolah pada usia enam belas sampai 

delapan belas tahun yaitu adanya ketidakmampuan dalam perekonomian keluarga, 

atau dengan kata lain kondisi finansial keluarga tidak mendukung untuk 

membiayai sekolah.  

Pentingnya pendidikan juga dijelaskan dalam Islam agama rahmah li al-

‘alamin sangat mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan Allah 

mengawali menurunkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat 

yang memerintahkan Rasul-Nya, Muhammad Saw., untuk membaca dan 

membaca (iqra’). Iqra’ merupakan salah satu perwujudan dari aktifitas belajar. 

Sedangkan dalam arti luas, dengan iqra’ pula manusia dapat mengembangkan 

pengetahuan dan memperbaiki kehidupannya (Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, 

2007:29). Pentingnya pendidikan terdapat dalam QS. Al- Mujaadilah:11  

                                

                                    

      

 Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- Mujaadilah:11) 

 

Masalah pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan, namun menjadi tugas semua pihak masyarakat 
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sebagai manusia yang terdidik juga harus berupaya dalam memperbaiki kualitas 

pendidikan guna menjadikan kehidupan untuk lebih baik. Terlebih lagi agama 

mengajarkan bahwa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang sangat 

membutuhkan. Menurut Jalaludin (2005:263) agama memiliki fungsi sebagai 

pemupuk solidaritas sosial di mana penganut agama yang sama secara psikologis 

akan merasa memilki kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. 

Seperti halnya agama Islam yang menghendaki penganutnya memiliki kepekaan 

dan solidaritas sosial untuk ikut memikirkan nasib orang lain dan memiliki 

kewajiban sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah dengan mengeluarkan zakat 

untuk dapat membantu meningkatkna kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan 

salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. 

Melalui zakat, kehidupan orang- orang fakir, miskin, dan orang- orang menderita 

lainnya, akan terperhatikan dengan baik (Hafidhuddin, 2002:12). Zakat juga 

sedekah wajib, besarnya telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadits, sedangkan 

yang disebut sedekah sukarela (tidak wajib) adalah infaq, yang besarnya tidak 

ditentukan, tetapi sesuai dengan keikhlasan masing-masing individu muslim yang 

ingin mengeluarkan uangnya (Ryandono, 2008:3). 

Menurut Qardhawi (1999:39) di dalam Al-Qur’an terdapat kurang lebih 27 

ayat mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat, dan hanya satu kali disebutkan 

dalam konteks yang sama tetapi dalam ayat yang berbeda, yaitu surat Al-

Mu’minun ayat 2-4. Salah satu ayat Al- Qur’an yang mensejajarkan zakat dengan 

ibadah sholat yakni pada QS.Al- Baqarah ayat 43 yang berbunyi:  
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Wa aqīmuṣ ṣalāta wa ātuz zakāta warka’ū ma’ar-rāki’īn(a) 
 
Artinya:dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku'(QS. Al- Baqarah: 43) 

                             

        

Innal-lażīna āmanū wa ‘amiluṣ ṣāliḥāti wa aqāmuṣ ṣalāta wa lāhum yaḥzanūn(a) 
 
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati. (QS. Al- Baqarah: 277) 
 

Selain zakat, Islam juga menganjurkan umatnya yang mempunyai kelebihan 

harta untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan cara infaq dan 

shadaqah. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an. 

                              

                        

10. Wa anfiqū mimmā razaqnākum minqabli ayya’tiya aḥadakumul mautu 
fayaqūla rabbi laulā akhartanī ilā ajalin qarīb(in) fa’aṣṣaddaqa wa akum minaṣ-
ṣāliḥin(a) 11. Walayyu’akhirallāhu nafsan iżājā’a ajaluhā wallāahu khabīrum 
bimā ta’malūn(a) 
 
Artinya: 10. dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu 
ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku 
sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku 
Termasuk orang-orang yang saleh?"11. dan Allah sekali-kali tidak akan 
menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. 
dan Allah Maha Mengenal apa yang kamu kerjakan.(QS. Al- Munafiqun: 10-11) 

 

Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa zakat, infaq, dan shadaqah memiliki arti 

pembahasan yang sama, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah. Zakat 
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merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, yakni transdental (berkaitan 

antara hubugan manusia dengan Tuhan) dan horizontal (berkaitan dengan 

hubungan sosial kemasyarakatan).Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai salah 

satu ibadah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan sangat menentukan 

baik dari segi syari’ah (agama) maupun dari segi sosial terutama dalam 

pembangunan ekonomi masyarakat. 

Tabel 1.2 
Pengumpulan Dana ZIS Nasional Tahun 2011-2014 

Nama 
Lembaga 

Penerimaan ZIS (dalam rupiah)  

 2011 2012 2013 2014 
BAZNAS 39.401.992.563,94 50.220.719.886,92 59.019.259.845,87 82.947.383.165,39 

 Sumber: pusat.basnas.go.id 

Tabel di atas menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya yang 

diterima oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), hal tersebut menunjukkan 

bahwa potensi zakat di Indonesia begitu besar dan membawa pengaruh besar 

apabila dikelola dengan professional dan merata.Sebab melihat kondisi Indonesia 

yang mayoritas adalah muslim, maka dapat dipastikan apabila didistribusi dengan 

baik, kemiskinan orang- orang muslim di Indonesia akan dapat ditekan atau 

diminimalisir dengan bantuan zakat tersebut. Salah satu potensi terbesar yang ada 

di Indonesia yaitu kota Surabaya, karena Surabaya memiliki tingkat heterogentias 

yang tinggi dan mampu menjadi kota kedua setelah Jakarta dengan pendapatan 

perkapita yang cukup tinggi juga dibandingkan daerah- daerah lain. Dapat dilihat 

pada salah satu jumlah danayang diterima salah satu lembaga zakat yang ada di 

Kota Surabaya.  
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Tabel 1.3 
Rincian Sumber Perolehan Dana ZIS YDSF Surabaya 

(Dalam Rupiah) 

Jenisperolehan 
Tahun 

2011 2012  2013  
DanaZakat 5.106.890.856 6.453.453.541 6.247.068.778 
DanaInfaq 24.818.848.822 26.204.701.212 30.708.454.383 
DanaWaqaf 227.223.000 80.628.000 80.666.750 

Sumber:Laporan Tahunan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) 

Melihat dari tabel tersebut, maka Surabaya memiliki potensi zakat yang 

begitu besar, dapat dilihat dari perolehan dana ZIS oleh salah satu lembaga zakat 

yang terdapat di Kota Surabaya. Oleh sebab itu apabila potensi tersebut dikelola 

dengan baik, transparan, dan tepat sasaran serta distribusi yang merata, maka 

setidaknya akan mampu menekan angka putus sekolah yang masih ada di Kota 

Surabaya, selain itu bantuan-bantuan produktif dari zakat tersebut akan dapat 

membantu meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya yang 

masih dibawah dari hidup yang cukup.  

Salah satu kendala saat ini yang terjadi sehingga zakat masih tidak bisa di 

distribusikan secara merata karena sebagian orang- orang masih menyalurkannya 

dengan cara konvensional, artinya orang- orang yang mampu untuk mengeluarkan 

zakat lebih suka dan percaya dikasihkan secara personal atau langsung kepada 

orang- orang sekitarnya yang membutuhkan, sehingga yang terbantu hanya di 

lingkup itu- itu saja. Menurut Hafidhuddin (2008:143) Lembaga Zakat belum bisa 

menjaring ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) secara optimal dari para muzakki, 

karena kurangnya kepercayaan muzakki terhadap LZ yang ada. Selain kurangnya 

kepercayaan, tidak adanya transparansi dana pengelolaan zakat dan rendahnya 

profesionalitas adalah alasan muzakki enggan menggunakan lembaga sebagai 
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penyalur zakatnya. Akuntabilitas, transparansi, dan corporate culture merupakan 

tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga zakat yang amanah dan 

professional. 

Seperti yang diungkapkan oleh Jundiyanti (2007:3) bahwa zakat sebagai 

salah satu ibadah yang memiliki potensi yang menjajikan bagi perekonomian dan 

dapat mengentaskan kemiskinan, baru akan terasa dampaknya pada tingkat yang 

diharapkan jika dana zakat terkumpul dalam jumlah yang cukup signifikan, 

dikumpulkan secara terorganisir dan dikelola secara profesional. 

Hafidhuddin (2002:126) mengatakan bahwa akan memiliki beberapa 

keuntungan apabila pmengumpulkan zakat secara kolektif di LZ antara lain: 

pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pemberi zakat (muzaki). Kedua, 

menjaga perasaan rendah diri pada penerima zakat (mustahiq), apabila berhadapan 

langsung untuk menerima zakat dari para muzaki.Ketiga, untuk mencapai efisiensi 

dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut 

skala prioritas yang ada pada suatu tempat.Keempat, untuk memperlihatkan syiar 

Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.Di sisi lain, 

tingkat kepercayaan mayarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga 

masyarakat masih kurang begitu maksimal.  

Mekanisme pembagian zakat yang tidak dikelola dengan baik, dapat 

berakibat fatal pada mustahiq.Contoh peristiwa tersebut seperti halnya tragedy 

pembagian zakat di Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2008. Dalam pembagian 

zakat ini telah menewaskan 21 masyarakat miskin, dikarenakan banyaknya 

masyarakat yang ingin mendapatkan sehingga memicu adanya pembludakan 
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mustahiq yang tidak bisa dikontrol dan menimbulkan aksi dorong-dorongan 

berebut untuk mendapatkan dana zakat tersebut (www.gatra.com). Hikmah yang 

dapat diambil dari tragedi tersbut bahwa penyaluran zakat ke mustahiq harus 

terkoordinir dengan baik, sehingga keberadaan LZ yang professional dan 

dipercaya sangat dibutuhkan agar mampu menhindari kejadian serupa yang 

menelan korban jiwa. 

Lembaga Zakat harus lebih inovatif dalam menyalurkan ZIS, dengan tetap 

meperhatikandua hal; Pertama, penyaluran zakat harus memberikan wawasan 

baru dan meningkatkan intelektual dari penerima zakat tersebut. Misalnya, 

memberikan beasiswa untuk pendidikan kepada para putra- putri penerima 

zakat.Dengan demikian, pada generasi kedua dari penerima zakat ini sudah dapat 

menikmati adanya perbaikan dalam wawasan ilmu dan pengetahuan, sehingga 

mereka memperoleh lapangan kerja yang lebih baik dari orang tua mereka. Kedua, 

dalam menyalurkan zakat sudah saatnya disertai dengan pembinaan manajemen 

terhadap para penerimanya.Artinya, para penerima zakat sekaligus mendapat 

bimbingan dari pihak pengelola zakat tersebut.Dengan program ini, diharapkan 

bahwa para penerima zakat tersebut unuk jangka waktu tertentu sudah dapat 

berdiri sendiri dan kelak bisa berganti posisi sebagai pembayar zakat 

(www.hupelita.com). 

Lembaga zakat memiliki tiga fungsi, yaitu menghimpun dana zakat, 

mengelola dana zakat, dan menyalurkannya. Selain fungsi tersebut, peran lembaga 

zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Contoh program 
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penyaluran zakat secara produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat yang ada di 

Indonesia adalah program bidang pendidikan yaitu pemberdayaan siswa kurang 

mampu dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) yang dengan memberikan 

beasiswa selama masa studi. Program Beasiswa Etos dari Dompet Dhuafa dan 

masih banyak yang lainnya. 

Khususnya dalam pendidikan peran lembaga zakat di bidang pendidikan 

khususnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM demi terciptanya 

kesejahteraan masyarakat. Mengingat pendidikan adalah pondasi utama dalam 

kemajuan suatu daerah terlebih lagi sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. 

Salah satu peran lembaga zakat ini yaitu mengoptimalkan program- program 

pendidikan itu sendiri. Dana tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima 

zakat, disalurkan melalui beberapa program yang mendukung pemerataan 

pendidikan seperti perbaikan sarana-prasarana sekolah dan adanya beasiswa 

pendidikan, dan pelatihan keterampilan, serta peningkatan saran cerdaskan umat 

melalui paket alat pendidikan bagi yang membutuhkan. 

Tabel 1.4 
Bantuan Fisik PendidikanYayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) 

Jenis Lembaga Lembaga Rupiah 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Sekolah Islam 54 174 334 232.500.000 753.100.000 1.699.180.000 
Pondok Pesantran 23 30 104.000.000 146.000.000 
Pendidikan Non 
Formal 

66 94  209.500.000 360.050.000  

Jumlah 143 228 334 546.000.000 1.259.150.000 1.699.180.000 
Sumber: Laporan Tahunan Yayasan Dana Sosial Al-Falah 

Tabel di atas merupakan salah satu peran lembaga zakat yaitu Yayasan 

Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya yang memberikan bantuan fisik 

pendidikan berupa pemberian bantuan untuk pembangunan fisik, pengadaan 
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sarana prasarana, atau biaya operasional lembaga pendidikan selama bulan Januari 

sampai bulan Desember. Bukan hanya bantuan fisik pendidikan saja, terdapat juga 

berupa beasiswa untuk yang tidak mampu serta pelatihan- pelatihan akademik 

untuk meningktakan kemapuan akademik serta skill yang akan bermanfaat untuk 

jangka panjang. 

Melalui pendidikan diharapakan nantinya dapat meningkatkan pemerataan 

pendidikan yang berdampak pada penekanan angka putus sekolah dari tahun ke 

tahun selain itu mampu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, mengingat karena pendidikan merupakan hal yang fundamental dan 

perlu diperhatikan perkembangannya oleh semua pihak, khususnya di Kota 

Surabaya. Berdasarkan manfaat akan pentingnya pengelolaan zakat yang 

digunakan untuk bidang pendidikan, yang pengelolaannya dilakukan secara 

terpadu dan profesional oleh lembaga zakat, maka penelitimengangkat judul 

tentang “Peran Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pemerataan 

Pendidikan di Kota Surabaya”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disusun rumusan masalah 

permasalahan, yaitu bagaimana peran lembaga zakat dalam meningkatkan 

pemerataan pendidikan di Kota Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran 

Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada lembaga 

zakat bahwa program pendidikan yang dijalankan dapat meningkatkan pemertaan 

pendidikan dan apabila program yang dijalankan tidak tepat sasaran maka dapat 

diperbaiki agar program yang dijalankan tersebut dapat berjalan sebagaimana 

idealnya. Pemerintah selaku pemegang kendali dan regulasi paling utama serta 

yang mengawasi, diharapakan mampu mengetahu peran lembaga zakat dalam 

peningkatan pemerataan pendidikan pada mustahiq 

1.5 Sistematika Skripsi 

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi garis besar hal - hal yang mengantar pada 

pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian 

atau skripsi ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tentang penelitian terdahulu, kerangka berfikir, 

pemaparan tentang teori zakat, lembaga zakat, arti 

pendidikan, dan pemerataan pendidikan. 

BAB 3  : METODE PENELITIAN 

Memaparkan pembahasan tentang berbagai metode 

penelitian yang digunakan, seperti pendekatan penelitian, 
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ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, dan teknik analisis. 

BAB 4   : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan penyajian data termasuk latar belakang objek 

peneltian dan analisis terhadap peran lembaga zakat dalam 

meningkatkan pemerataan pendidikan di Kota Surabaya. 

BAB 5  : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan secara keseluruhan hasil dari 

penelitian ini sehingga dapat menimbulkan suatu masalah 

baru dari penelitian yang dilakukan penelitian kemudian 

disarankan untuk melakukan kajian selanjutnya bagi 

penelitian selanjutnya. 
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