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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti maka dapat ditarik 

disimpulkan bahwa pemahaman Guru MTS Bangun Jiwo terhadap kartu kredit 

syariah belum baik dan menyeluruh meskipun pihak sekolah secara keuangan telah 

bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah, dalam hal ini Bank Syariah BDW 

dan notabene sekolah ini di bawah Kementerian Agama yang diasumsikan sumber 

daya manusianya lebih mengetahui dan memahami syariah, dimana dalam hal 

kasus penelitian ini adalah kartu kredit syariah, dibandingkan dengan guru di 

sekolah umum lain.  Hal itu dibuktikan dengan sebagian besar Guru MTS Bangun 

Jiwo belum paham atau mendengar istilah kartu kredit syariah (islamic credit card) 

dikarenakan masih kurangnya atau belum pernah dilakukannya sosialisasi secara 

langsung mengenai kartu kredit syariah kepada para guru dan masih kurangnya 

pemberitaan atau iklan kartu kredit syariah. Beberapa guru mengungkapkan bahwa 

pernah mendengar istilah kartu kredit syariah dari para sahabat, keluarga dan media 

iklan umum lainnya, akan tetapi para guru belum tertarik untuk menggunakan atau 

memanfaatkan layanan kartu kredit syariah dengan beragam alasan seperti: 1) 

Lebih memilih untuk menggunakan uang tunai yang ada karena dianggap lebih 

praktis ketika membeli suatu barang yang dibutuhkan; 2) Adanya anggapan bahwa 

menggunakan kartu kredit akan mendorong kebiasaan untuk berhutang sehingga 

akan menimbulkan beban dimana beban tersebut harus dibayarkan, dan; 3) Adanya 

anggapan bahwa menggunakan kartu kredit untuk berbelanja tidak memiliki 
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fleksibilitas, dimana pengguna akan memiliki batasan-batasan untuk berbelanja 

pada tempat-tempat tertentu saja. 

B. Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak 

keterbatasan yang harus diperbaiki pada penelitian berikutnya, di antaranya yaitu 

responden penelitian masih terbatas pada lingkup Guru yang ada di MTS Bangun 

Jiwo. 

C. Saran 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, responden penelitian mencakup 

wilayah yang lebih luas lagi guna memperoleh hasil yang lebih variatif dari 

pada hasil penelitian saat ini. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti memperbanyak kegiatan 

wawancara terbuka pada responden yang lebih banyak dengan tujuan untuk 

menemukan faktor-faktor berbeda dengan penelitian saat ini yang 

mempengaruhi ketertarikan responden untuk menggunakan kartu kredit 

syariah. 

 

 

 

 

 

 

 


