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MOTTO 

 

Kesuksesan diraih dengan bagaimana fokus kita dalam menjalankannya dan 

dengan semangat yang tinggi. 
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ABSTRAK 

 

Kalim Syaeful Fajri, 16250088, Peranan Lembaga Filantropi dalam 

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen (Studi Kasus pada LazisNU 

Kabupaten Kebumen). Skripsi : Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021. 

Penelitian ini berangkat dari latar belakang tingkat kemiskinan menjadi 

problem utama setiap negara terutama Negara Indonesia. Angka kemiskinan di 

Indonesia salah satunya di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Hal 

tesebut menjadi perhatian yang serius. Sedangkan angka kemiskinan dengan 

jumlah paling tinggi yaitu Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini adalan 

untuk menggambarkan peran LAZISNU Kebumen dalam penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.  

Subjek dari penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 Direktur 

LazisNU Kebumen, 1 Wakil Ketua LazisNU Kebumen, 1 Wakil Sekertaris 

LazisNu Kebumen, 1 pedagang sayur keliling sebagai penerima manfaat dari 

program LazisNU Kebumen, dan 1 pedagang sate sebagai penerima manfaat dari 

program LazisNU Kebumen. Objek penelitian ini adalah peran LazisNU dalam 

menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan 

tentang kemiskinan dan filantropi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LazisNU telah berperan dalam upaya 

penanggulan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Dana yang telah dikumpulkan 

melalui GENUK, infaq, shadaqah, Koin NU, dan zakat digunakan untuk program-

program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut berupa bantuan-bantuan 

sembako, terdampak covid-19, anak yatim, jompo, makanan jumat berkah, 

ambulan gratis, serta penunjang pendidikan. Selain itu pengadaan program yang 

memberdayakan berupa bantuan gerobak untuk UMKM dan pelatihan-pelatihan. 

Kata kunci: Kemiskinan, Filantropi, Laz
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau kelompok 

masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga 

mereka  dilihat sangat lemah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan 

memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian 

yang lebih luas yang memasukan aspek sosial dan moral.1 Kenyataannya 

bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan ketidakmampuan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi kemiskinan membutuhkan berbagai 

dimensi kehidupan manusia seperti jaminan kesehatan, pendidikan, masa 

depan, dan peranan sosial sehingga kemiskinan bisa dipahami secara umum 

mengenai gambaran kehidupan yang juga harus dipertimbangkan. 

Data kemiskinan Nasional per September 2019 menunjukan jumlah 

penduduk miskin sebanyak 24,79 juta orang dengan persentase sebesar 9,22 

persen. Sedangkan per Maret tahun 2020 kondisi ekonomi menunjukkan 

jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat sebanyak 26,42 jt atau 

9,78%.2 Melihat data kemiskinan tahun 2019 sampai data kemiskinan tahun 

                                                           
1
 Ali Khomsan dkk, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin ( Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obrol Indonesia, 2015) hal.1.  
 
2
 Badan Pusat Statistik, 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-
2020-naik-menjadi-9-78-persen.html, diakses pada 26 Desember 2020. 
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2020 per bulan maret mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,56 % atau sekitar 

1,63 juta orang miskin yang ada di Indonesia. 

Beberapa Provinsi di Indoensia menunjukkan peningkatan kemiskinan 

secara signifikan di tahun 2020. Melihat persentase tingkat kemiskinan dengan 

10 Provinsi dengan jumlah kemiskinan paling banyak yaitu Provinsi Papua 

dengan prententase 26,64%, pringkat ke dua Provinsi Papua barat 21,37%, 

ketiga Provinsi Nusa Tenggata Timur 20,9%, keempat Provinsi Maluku 

17,44%, kelima Provinsi Gorontalo 15,22%, keenam Provinsi Bengkulu 

15,03%, ketujuh Provinsi Aceh 14,99%, kedelapan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat 13,97%, kesembilan Sulawesi Tengah 12,92%, dan Provinsi Sulawesi 

Selatan 12,66%.3 Melihat kondisi seperti ini, pemerintah provinsi Jawa Tengah 

turut merespon untuk mengupayakan agar tingkat kemiskinan tidak meningkat 

secara signifikan di masa pandemi, sehingga mampu menekan kondisi 

kemiskinan 11,41% per Maret 2020.4 

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 

3.869,4 ribu jiwa atau sekitar 11,19 persen. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.980,9 ribu jiwa atau 

sekitar 11,41 persen.5 Dengan demikian pada tahun 2020 penduduk miskin 

                                                           
3
 Dwi Hadya Jayani, “ 10 Provinsi dengan Kemiskinan Tertinggi di Indonesia per Maret 

2020”( https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengan-
kemiskinan-tertinggi-di-indonesia-per-maret-2020, diakses pada 20 Desember 2020, 21.15) 

 
4
 22 Provinsi Alami Kenaikan Angka Kemiskinan Akibat Covid-19, 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/656063/22-provinsi-alami-kenaikan-angka-kemiskinan-
akibat-covid19, diakses pada 26 Desember 2020. 

5
 Badan Pusat Statistik, Analisis Kemiskinan Kebumen 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020), 

hlm. 16. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengan-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia-per-maret-2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/18/10-provinsi-dengan-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia-per-maret-2020
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Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun 

persentase. Peningkatan ini terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah. Kondisi tersebut merupakan peringatan bagi kabupaten/kota dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan.  Hal tersebut menunjukan lemahnya 

pondasi ekonomi dalam menghadapi situasi krisis, baik dari segi kesehatan 

maupun dari segi ekonomi. 

Grafik 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah menurut 

Kabupaten/Kota 2020 

 
Sumber: Analisis Kemiskinan kabupaten Kebumen6 

Pada tahun 2020, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota, 

Kabupaten Kebumen merupakan salah satunya kabupaten dengan angka 

kemiskinan yang paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah menurut Badan Pusat 

Statistik dan persentase tertinggi berikutnya adalah kabupaten Wonosobo dan 

Kabupaten Brebes, dengan persentase masing-masing sebesar 17,36 persen dan 

                                                                                                                                                               
 
6
 Badan Pusat Statistik, Analisis Kemiskinan Kebumen 2020. 
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17,03 persen. Selain itu dengan jumlah angka kemiskinan terrendah adalah 

Kota semarang dengan persentase 4,34 persen.7  

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama pada pemerintah Kabupaten 

Kebuman terkait kebijakan/program dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dan memang 

berhasil menurunkan jumlah atau persentase penduduk miskin. Akan tetapi, 

angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih relatif tinggi. Oleh karena itu 

diperlukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan baik dari aspek ekonomi, 

sosial, maupun demografi. Selain itu, program dari pemerintah Kabupaten 

Kebumen dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.  

Kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintahan 

maupun lembaga swadaya. Lazis-NU adalah salah satu pihak di sektor non-

pemerintah. Ia berdiri pada tahun 2004 (1425 Hijriyah) sebagai amanat dari 

Muktamar Nahdlatul Ulama‟ (NU) yang ke-31, di Asrama Haji 

Donohudan,Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ketua pengurus pusat (PP) 

Lazis-NU pertama pada masa itu adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, 

M.A., merupakan seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) 

Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tujuan dari NU CARE Lazisnu yaitu berkhitmat 

dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan 

mendayagunakan zakat, infaq, sedekah serta wakaf (ZISWAF).8 Dalam hal ini 

                                                           
7
 Ibid., hlm. 16.  

8
 NU CARE Lazisnu, “Sekilas NU”,( https://nucare.id/tentang/, diakses pada 14 Desember 

2020, 21.20) 
 

https://nucare.id/tentang/
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NU CARE Lazisnu Pusat memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS 

di 12 negara, di 34 provinsi, dan 376 kabupaten/kota di Indonesia. NU CARE 

sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan 

kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan 

penyalurannya akan bisa dilihat secara real time melalui sistem IT.9 

NU Care Lazis-NU kabupaten Kebumen berdiri pada tahun 2016 ketika 

itu ada bantuan dari TKI Korea Selatan yang memberikan bantuan ke Lazis-

NU kebumen untuk di berikan ke masyarakat miskin/kurang mampu di 

Kabupaten Kebumen. NU Care kebumen Kebumen juga memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang ada di Kabupaten kebumen. 

Secara umum prinsip dari lembaga sama-sama yaitu sebagai penampung  dana 

zakat, Infaq, dan shodaqoh selanjutnya disalurkan ke yang membutuhkan. 

Akan tetapi di NU Care Lazis-NU dilihat dari keunikan yaitu dari segi 

sosialnya sebisa mungkin loyalitas dalam artian mencari donatur tidak 

memaksa untuk mencatat nama yang bersodaqoh, selain itu juga dalam 

penjemputan donasi tidak pandang waktu dan sebisa mungkin memudahkan 

muzakki. Selain itu NU CARE LazisNU Kabupaten Kebumen juga memiliki 

bidang-bidang dalam melakukan pentasyarufan yaitu bidang keagamaan, 

bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang 

kebencanaan.  

Upaya Pimpinan Cabang NU Care Lazis-NU Kebumen dalam 

penanggulangan kemiskinan yaitu dengan melalui Bidang Ekonomi. Bidang 

                                                           
9
 Ibid hal.5 
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ekonomi memiliki prgram yang tujuannya untuk upaya membantu pemerintah 

mengurangi angka kemiskinan yang ada dikabupaten kebumen. Peran program 

yang dilakukan oleh NU CARE LazisNU kabupaten Kebumen dengan 

melakukan kegiatan berupa bantuan modal kerja untuk pedagang kecil yaitu 

sejumlah 1 jt, dan pelatihan pengelolaan wirausaha dalam menejemen 

marketing penjualan, keuangan maupun dalam mengidentifikasi produk. 

Selain itu tujuan dari program bidang ekonomi yaitu untuk memajukan 

perekonomian masyarakat Kabupaten Kebumen bisa terpenuhi kebutuhan 

dasarnya dengan memberikan modal usaha sehingga masyarakat hidup 

mandiri. Masyarakat juga dapat menjalankan usaha tersebut melalui 

pendampingan pelatihan wirausaha. Program tersebut dilaksanakan dengan 

memberikan bantuan modal usaha dengan melihat kondisi yang ada dilapangan 

yaitu ditujukan kepada orang mustahik atau orang yang berhak menerima 

bukan kepada pengembangan usaha. Selain itu, tujuannya agar orang mustahik 

tersebut diharapkan menjadi orang muzakki atau bisa memberikan infaq nya ke 

Lazis-NU kabupaten Kebumen. 

Dengan adanya lembaga NU Care Lazis-NU di kabupaten Kebumen 

melalui program bidang Ekonomi, masyarakat mampu memenuhi 

kebutuhannya secara mandiri dan mengurangi angka kemiskinan di kabupaten 

kebumen. Oleh karena itu, penting meneliti lebih jauh kondisi obyektif 

bagaimana peranan program Nu Care Lazis-NU dalam penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Berdasarkan gambaran penjelasan diatas, 

maka sasaran NU Care Lazis-NU diharapkan mampu berperan besar dalam 
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memberdayakan ekonomi warga Nahdiyin untuk mengurangi angka 

kemiskinan mayarakat kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana NU Care Lazis-NU berperan dalam program 

mengentaskan kemiskinan masyarakat Kabupaten Kebumen dengan 

mengangkat judul “Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kebumen 

(Studi Kasus Peran LazisNU Kebumen)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini  adalah Bagaimana pendayagunaan dana LazisNU 

sebagai lembaga filantropi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Kebumen?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Lembaga Amil 

Zakat, infaq dan Shodaqoh Nadlatul Ulama‟ (LAZISNU) di Kabupaten 

kebumen. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan 

program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, khusunya dalam penanganan 

kemiskinan di masa pandemi. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Lazis-

NU sebagai bahan pengarsipan dan pemerintah setempat sebagai bahan 

referensi pembuatan kebijakan pembangunan.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian tentang penanggulangan kemiskinan sudah cukup banyak 

dilakukan. Penulis melakukan peninjauan pustaka berupa skripsi dan jurnal 

dalam kurun waktu lima tahun ke belakang untuk menyampaikan ketegasan 

penelitian yang akan dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang menjadi bahan 

tinjaun pustaka di antaranya: 

Pertama, skripsi Sodikin yang berjudul “ Pergeseran Paradigma 

Filantropi Masyarakat Kabupaten Kebumen” dengan studi program koin NU 

Lazis-NU kabupaten Kebumen. Dalam skripsi ini menggambarkan Lembaga 

Amil Zakat dan Sedekah yang bertempatan di kabupaten Kebumen melalui 

program koin NU (kotak infaq dan sedekah Nahdlatul Ulama ) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan 

keberhasilan adanya wadah atau tempat masyarakat untuk infaq dan 

bersedekah melalui koin NU dan juga untuk menambah jumlah dana Lazis-

NU. Adapun hal yang menjadikan manfaat adanya koin NU  tersebut di 

antaranya dana yang terkumpul akan digunakan untuk kegiatan keagamaan, 

dan juga untuk hal-hal yang produktif seperti membeli ambulan yang nantinya 
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untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ambulan gratis, juga untuk 

pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu juga faktor-faktor yang 

melatarbelakangi perubahan paradigma masyarakat kabupaten kebumen 

enggan untuk sedekah menjadi semangat untuk bersedekah.10 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya, fokus penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis sama-sama tentang Lazisnu yang ada di kabupaten 

kebumen. Perbedaannya, fokus kepada subjek penelitian ini tertuju kepada 

subjek program-program dari Lazis-NU yang tujuannya untuk membantu 

masyarakat mustahik atau masyarakat miskin sehingga mampu mengurangi 

angka kemiskinan yang ada dikabupaten kebumen. 

Kedua, skripsi Anura Apriani yang berjudul “Peran Lazis-NU dalam 

Mengentaskan Kemiskinan di Daerah Karawang”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui  peran yang dilakukan oleh Lazis-NU didaerah Karawang 

dalam mengentasan kemiskinan dengan menggunakan metode Kualitatif 

dengan topik yang diangkat sebagai solusi penanggulangan kemiskinan. Hasil 

penelitian ini menunjukan Lazis-NU didaerah Karawang dapat meningkatkan 

efesiensi dan efektifitas program pendayagunaan infaq, zakat dan sedekah, 

sehingga target kemiskinan dapat di realisasikan.11 

                                                           
10

 Sodikin,” Pergeseran Paradigma Filantropi Masyarakat Kabupaten Kebumen: studi 
program koin nu lazisnu kabupaten kebumen”(2019). 

11
 ANGGI NUR APRIANI, PERAN LAZISNU DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH 

KARAWANG (tt.). 
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Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan penulis  lakukan. Persamaannya, peneliti ini sama-sama memiliki fokus 

penelitian tentang peran Lazis-NU dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Perbedaannya, fokus objek spesifik yaitu melalui program yang berkaitan 

dengan kemandirian masyarakat. 

Ketiga, skripsi Rina Meida Dwi Wahyuni yang berjudul “ Menajemen 

Dana Zakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi ( studi kasus di Lazisnu 

Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan mengenai menejemen pengelolaan dana zakat yang berada di Lazis-

NU kabupaten Banyumas dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif . Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazis-NU 

kabupaten Banyumas dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui 

beberapa program yang ada di Lazis-NU.12 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan. Persamaannya, peneliti ini sama-sama memiliki fokus 

penelitian tentang Lazis-NU dalam kemanusiaan berupa membantu 

kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya, memiliki fokus objek spesifik yaitu 

membantu pemerintahan daerah dalam pengentasan kemiskinan. 

Keempat, jurnal Atma Ras yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat 

Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian ini bertujuan untuk 

                                                           
12

 RINA MEIDA DWI WAHYUNI, MANAJEMEN DANA ZAKAT SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus di LAZISNU Kabupaten Banyumas) (2019). 
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menggambarkan tentang program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa permasalahan kemiskinan bukan semata-mata faktor 

ekonomi tetapi pentingnya dalam memperbaiki aspek-aspek lain yaitu 

diantaranya aspek sosial, budaya, dan politik. Dengan beberapa aspek tersebut 

bisa mengurangi angka kemiskinan melalui strategi pemberdayaan masyarakat 

dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat baik secara ekonomi, sosial, 

budaya dan politiknya.13 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan. Persamaannya, penelitian ini memiliki sama-sama fokus 

dalam pemberdayaan masyarakat miskin sehingga angka kemiskinan 

berkurang. Perbedaannya,  memiliki fokus objek spesifik yaitu program atau 

kegiatannya yang dilakukan oleh pemerintah, dan fokus subjek pada yang akan 

penulis lakukan pihak swasta yaitu Lazisnu. 

E. Kerangka Teori 

 

Landasan teori perlu ditegakan aga di dalam penelitian memiliki dasar 

yang kuat, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error).14 

Kerangka teori ini tujuannya untuk menguraikan teori yang relevan dengan 

pembahasan penelitian. Beberapa teori yang penulis gunakan untuk 

mengetahui peran Lazis-NU dalam mengentaskan kemiskinan sebagai berikut: 

                                                           
13

 Atma Atma Ras, “Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya pengentasan 
kemiskinan”, SOCIUS: Jurnal Sosiologi, 1: 2 (2016), hlm. 56–63. 

14
 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 

hlm. 39. 
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1. Kemiskinan 

a. Pengertian kemiskinan 

Kemiskinan adalah permasalahan yang sudah ada sejak dulu ketika 

umat manusia ada. Bahkan sampai sekarang belum ditemukan suatu 

pemikiran penanganan kemiskinan yang sempurna sehingga perlu adanya 

pengembangan dalam masalah tersebut. Secara garis besar kemiskinan 

didefinisikan seagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan dasar, yang secara ekonomi dihitung dari pendapatan atau 

pengeluarana. Menurut Gita Sen peraih hadiah Novbel Ekonomi, 

beragumen yaitu kemiskinan biasanya ditandai dengan ketidak mampuan 

individu mendapatkan kapasitas dasar, yang mengakibatkan tiadanya 

kesempatan dan pilihan dalam hidup secara berkelas. Pendekatan sen 

dilihat dengan indeks kemsikinan multidimensi. Selain itu menggunakan 

pendekatan eksklusi sosial yaitu suatu individu dikatakan miskin jika 

tidak mampu berpartisipasi dalam kegidupan masyarakat.15 

Bank Dunia mengartikan kemiskinan sebagaimana keadaan dengan 

standar kehidupan layak tidak tercapai.16  Selain itu, Bank Dunia 

menggunakan ketidak mampuan memenuhi sandang, pangan, papan, dan 

perawatan kesehatan, serta rendahnya akses terhadap pendidikan, sebagai 

indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak. 

                                                           
15

 Badan Pusat Statistik, Analisis Kemiskinan Kebumen 2020, hlm. 7. 
 
16

 Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, “PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA”, 
Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8: 2 (2010), hlm. 357–66. 
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Suatu katakan miskin apabila kondisi seseorang yang berkaitan dengan 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai halnya 

Bank Dunia, PBB juga mengajukan enam indikator teknis yang biasanya 

digunakan untuk penanda miskin atau tidaknya seseorang, seperti kurang 

buta huruf , gizi,  kesehatan yang buruk, perumahan yang tidak layak , 

dan pakaian , serta ketidakberdayaan.17 

 Definisi kemiskinan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kemiskinan ialah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi 

kebutuhan pokok dan kurangnya semberdaya manusia yang menjadi 

kendala sekaligus masalah kemiskinan sehingga penduduk miskin tidak 

mampu dalam mencukupi kehidupanya. Selain itu, seseorang miskin jika 

taraf hidupnya lebih rendah dari standar kemiskinan yaitu dibawah garis 

kemiskinan. Selain itu, menentukan garis kemiskinan bisa ditentukan 

dengan pendekatan relatif, dan pendekatan absolud.  

Hampir semua negara berkembang, salah satunya negara Indonesai 

yaitu kemiskinan dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan 

absolud. Bank Dunia memakai garis kemiskinan, dengan melihat 

penghasilan perhari, sebagai standar daya beli diberbagai negara. Selain 

itu, garis kemiskinan absolud merupakan nilai nominal yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi kelompok 

                                                           
17

 Indah Dewi Nirwana, “PENGARUH VARIABEL PENDIDIKAN TERHADAP PERSENTASE 
PENDUDUK MISKIN (STUDI PADA 33 PROVINSI DI INDONESIA, 6 PROVINSI DI PULAU JAWA, DAN 
27 PROVINSI DI LUAR PULAU JAWA PADA TAHUN 2006-2011)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1: 2 
(2012), https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/291, diakses pada 14 Oktober 
2021. 
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makanan dan kelompok bukan makanan. Sedangkan kemiskinan 

menggunakan pendekatan kemiskinan absolud, akan berkurang apabila 

semua penduduk dalam satu daerah mengalami peningkatan pendapatan 

pada tingkat yang sama. 

Sedangkan negara maju biasanya menggunakan penghitungan 

kemiskinan dengan memakai pendekatan relatif, yang merupakan garis 

kemiskinan yang relatif tinggi. Disuatu negara tersebut biasanya 

menggunakan nilai konstan terhadap nilai rata-rata atau nilai tengah 

penghasilan masyarakat di suatu daerah. Sedangkan jika seluruh 

masyarakat di daerah mengalami pertumbuhan pendapatan pada tingkat 

yang sama, maka kemiskinan tidak akan mengalami perubahan nilai garis 

kemiskinan, dan bahkan, akan meningkat. Di antara kemiskinan negara 

maju, memakai pendekatan kemiskinan absulud dalam menentukan 

indikator kemiskinan yaitu begara Amerika Serikat.18 

b. Faktor Kemiskinan 

Faktor kemiskinan dapat dilihat pada segi ekonomi yang dipetakan 

menjadi 3 yaitu: pertama, secara individu, kemunculan kemiskinan 

dikarenakan adanya ketidaksamaan pola kepemilikan SDM yang 

mengakibatkan distribusi pendapatan yang timpang. Selain itu, penduduk 

miskin memiliki sumber daya manusia yang terbatas sehingga 

kualitasnya rendah. Kedua, akibat munculnya kemiskinan dikarena 

                                                           
18

 Badan Pusat Statistik, Analisis Kemiskinan Kebumen 2020. 
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perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia 

yang rendah diakibatkan rendahnya sumber daya manusia tentang 

pendidikan, dan bisa karena keturunan. Ketiga, selanjutnya kemiskinan 

muncul karena perbedaan dalam akses modal.19 Ketidakmampuan sumber 

daya manusia yang serba kekurangan terutama dalam modal usaha untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya.  

c. Karakteristik Kemiskinan  

Problem kemiskinan umumnya terjadi karena keberadaannya 

terdeteksi di suatu negara berkembang terutama di Negara Indonesia. 

Karakteritik penduduk miskin umumnya tidak mampu dalam berusaha 

dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, karena semakin tertinggal 

jauh dari penduduk lainnya yang mempunyai potensi lebih bagus.20 

Karakteristik kemiskinan menggambarkan kegiatan ekonomi yang belum 

maksimal, sehingga kemiskinan masih dibawah masyarakat dengan 

kebutuhan yang tercukupi karena kegiatan ekonominya jalan. 

Terdapat 2 karakteristik tingkat kemiskinan yaitu. Pertama, 

kemiskinan absolud merupakan suatu kondisi di mana tingkat 

kemampuan seseorang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan 

                                                           
19

 W. Hidayat, Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, 
Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan (ttp: UMMPress, 2017), hlm. 95, 
https://books.google.co.id/books?id=GSxjDwAAQBAJ. 

20
 Ginandjar Kartasasmita dan Universitas Brawijaya. Fakultas Ilmu Adminitrasi, 

Kebijaksanaan dan strategi pengentasan kemiskinan / Ginanjar Kartasasmita (Malang: 
Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, 1993). 
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pokoknya berupa, sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan,.21 

Pada karakteristik kemiskinan absolud ini, kondisi seseorang belum bisa 

mencukupi kebutuhannya seperti rumahnya yang belum layak, makan 

kekurangan, bajunya terbatas, dan dari segi kesehatan. Kemiskinan 

Absolud jika bisa memenuhi kebutuhan pokok minimum, yang 

dibutuhkan untuk bisa tercukupi dan bekerja secara optimal. Kebutuhan 

pokok minimum biasanya diartikan dalam ukuran finalsial. Melihat 

banyaknya dimensi yang harus dipenuhi dalam menggambarkan 

hehidupan yang layak. 

Kedua, kemiskinan relatif merupakan menentukan jumlah angka 

kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi penghasilan masyarakat 

dalam suatu wilayah. Kemiskinan ini dibilang relatif apabila berkaitan 

dengan distribusi pendapatan antar lapisan daerah.22  Karakteristik kedua 

ini kemiskinan dikatakan relatif suatu daerah dengan pendapatan suatu 

masyarakat didaerah tertentu dikatakan tingkat masyarakat miskin. 

Pendekatan ketimpangan ini tidak hanya fokus dari segi pengukuran garis 

kemiskinan, akan tetapi dilakukan berdasarkan besarnya perbedaan 

antara kelompok pendapatan/pengeluaran, misalkan antara 20 sampai 10 

persen masyarakat paling bawah dengan 80 sampai 90 persen masyarakat 

lainnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui Badan Pusat Statistik suatu 

daerah. 

                                                           
21

 Yulianto Kadji, “Kemiskinan dan Konsep teoritisnya”, Guru Besar Kebijakan Publik 
Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG (2012). 

22
 M. Nuh dkk, Kebijakan Pembangunan Perkotaan (ttp: Universitas Brawijaya Press, 

2017), hlm. 56, https://books.google.co.id/books?id=38pTDwAAQBAJ. 



17 
 

 
 

d. Penanggulangan kemiskinan 

Berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari 

berbagai program pemerintah yang sudah diberikan kepada masyarakat 

yang kurang mampu/miskin dengan kondisi ekonomi masyarakat. 

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya mengurangi kemiskinan 

penduduk mulai pembangunan yang direncanakan untuk memecahkan 3 

masalah utama yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan 

dan kemiskinan. Selain itu kebijakan dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan dilakukan dengan 3  kebijakan yaitu Pertama, Kebijakan ini 

tidak langsung ditujukan pada penciptaan kondisi yang menjamin 

keberlangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan. Kedua, 

Kebijakan ini langsung diarahkan kepada kelompok masyarakat yang 

berpenghasilan minimum. Ketiga, Kebijakan Khusus untuk memberikan 

masyarakat miskin itu sendiri dan pihak yang berwajib yang 

bertanggungjawab penuh atas kelancaran bantuan atau program tersebut.
 

23 

Penanggulangan kemiskinan menurut Undang-undang tentang 

penanganan fakir miskin yaitu mengenai kebijakan pada tingkat 

Nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2011 tentang penanganan Fakir miskin yaitu pada pasal 5 disebutkan 

bahwa penanganann fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, 

                                                           
23

 Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat ( Studi 
Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta) (Yogyakarta: CV  Budi Utama, 2017), hlm. 21. 
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dan keberlanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat 

dan pasal 6 sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada: 

perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat.24 Pada Undang-Undang 

fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri, 

bantuan berupa pangan dan sandang, penyedia akses lowongan 

pekerjaan, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.  

 

2. Filantropi Islam 

a. Pengertian Filantropi 

Filantropi adalah suatu unsur penting dalam agama Islam, salah 

satu bentuk filantropi yaitu Zakat yang merupakan salah satu rukun 

Islam. Selain itu, sedekah dan wakaf adalah ibadah yang sangat 

dimuliakan dalam ajaran Islam. Sejarah berkembangnya Filantopi islam 

masa pra moderen (Kerajaan islam) di Indonesia yaitu  praktek filantropi 

islam telah muncul sejak periode awal datangnya islam di Nusantara, dan 

terus berlangsung sering dengan perkembangan islam. Awal mula 

filantropi direpresentasikan yaitu oleh golongan masyarakat independen 

seperti Ulama, tarekat, lembaga, pengelola wakaf, dan masjid. Selain itu 

masyarakat sipil dan penguasa sangat beragam, disebabkan karena 

                                                           
24

 Hari Harjanto Setiawan, “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan 
Sosial”, Sosio Informa, 3: 3 (2017), hlm. 279. 
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beragamnya modek kekuasaan yang ada, serta perbedaan wilayah dan 

periode di Nusantara zaman pra-moderen (abad ke 13-19M).25 

Kata filantropi belum banyak orang yang mengetahui dan bahkan 

secara istilah pun mungkin belum dikenal di kalangan awam Indonesia. 

Selain itu juga hanya kalangan akademik maupun kalangan praktisi yang 

sebagian besar pernah menggunakan teori ini untuk mengangkat 

permasalahan filantropi dengan cepat memahaminya secara istilah. 

Secara istilah kata filantropi berasal dari bahasa latin 

Philanthropia, dari bahasa Yunani philanthốpia, philanthrốpos, yang 

berarti „mengasih sesama‟, dari kata philo (mencintai) dan anthrốpos 

(manusia). Menurut Merriam Webster mendefinisikan dua pengertian 

filantropi yaitu yang pertama kepedulian kepada sesama melalui upaya-

upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, dan yang kedua filantropi 

sebagai tindakan atau pemberian untuk tujuan kemanusiaan dan atau 

organisasi yang menyediakan bantuan kemanusiaan.26  

Jika demikian maka filantropi adalah kegiatan –kegiatan yang 

sifatnya menolong kepada orang yang membutuhkan ataupun kegiatan 

umum seperti melakukan kegiatan gotong royong, membantu tetangga 

ketika sedang mengalami musibah, menjadi relawan ketika ada 

kebencanaan, selain itu juga mengadakan penggalangan dana, dan lain 

                                                           
25

 Amelia Fauzia, Filantropi Islam: Sejarah dan kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di 
Indonesia (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016). 

26
 Arif Maftuhin, Filantropi Islam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 

2020), hlm. 3. 
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sebagainya. Dalam praktiknya, istilah filantropi kalah akrab dengan 

istilah yang lebih spesifik yaitu „dermawan‟ atau „kesukarelawanan‟, atau 

yang lebih umum seperti „kegiatan sosial‟.27 Hal tersebut dilakukan tanpa 

adanya pemaksaan, bersifat sukarela tanpa ada harapan apapun, dan 

kecuali mengharap pahala dari Allah SWT. 

Sedangkan filantropi dari perspektif islam terangkum dalam istilah 

sedekah (Shodaqah) atau pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang 

lain hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah swt. Sedekah 

dalam islam dibagi menjadi dua yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. 

Sedekah wajib adalah Zakat, sedangkan sedekah sunnah yaitu meliputi 

infak, sedekah jariyah, dan wakaf, sedangkan sedekah mencankup 

pengeluaran baik dalam bentuk harta benda maupun bentuk lainnya.28 

Oleh karena itu, maka sedekah diartikan lebih luas dibandingkan dari 

infak.  

b. Bentuk Filantropi 

Berdasarkan Alquran dan Hadis, Filantropi dalam islam dapat 

diklasifikasi dalam beberapa bentuk filantropi yaitu sebagai berikut : 

1. Zakat  
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 Ibid., hlm. 5. 
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 Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi, Indonesia economic outlook 2010: ekonomi 
makro, demografi, ekonomi syariah (ttp: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 148, 
https://books.google.co.id/books?id=X3_EmXG9d70C. 
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Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, 

perintah Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan persyaratan dan 

ketentuan.29 Mengeluarkan martanya untuk dizakatkan harus ada 

ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi kewajiban sesuai dengan 

batas yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Zakat secara lafazh 

“zakata” yang mempunyai arti berkembang atau tumbuh, suci dan 

berkah. Secara istilah zakat adalah harapan akan adanya suatu 

keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan.30 

Mengeluarkan zakat merupakan suatu hal yang wajib dikeluarkan oleh 

seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dan diserahkan kepada 

kelompok tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur‟an dan 

Hadis.  

Syarat harta menjadi wajib untuk dikeluarkan zakatnya antara 

lain, Pertama, harta tersebut harut dimiliki secara penuh oleh pemilik, 

dan tidak ada hak orang lain dalam harta tersebut; Kedua, kekayaan 

tersebut mempunyai potensi berkembang lebih banyak, baik oleh 

pemiliknya maupun dengan sendirinya. Seperti melalui kegiatan 

usaha, perdagangan, dan lain-lain; Ketiga, melebihi kebutuhan pokok 

adalah kelebihan dari kebutuhan pokok, sehingga rumah, prabot 
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 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Prekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), 
hlm. 7. 
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 Y. Prasetyo, Ekonomi syariah (ttp: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), hlm. 86, 
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rumah tangga, kendaraan yang dipakai tidk termasuk objek zakat; 

Keempat, terhindar dari tagihan hutang bahwa seseorang yang 

memiliki tagihan utang tidak dikenakan zakat; Kelima, harta tersebut 

sudah mengendap kepemilikannya selama setahun penuh, yang 

dimaksud adalah tahun hijriyah; Keenam, harta tersebut mencapai 

nishab (kadar minimal) yaitu kadar kualitas minimal suatu harta 

dikenai kewajiban zakat, sehingga tidak ada kewajiban zakat jika 

belum mencapai nishab.31 

2. Infak 

Infak merupakan asal dari kata anfaqa yang berati 

menegluarkan, membelanjakan (harta/uang).32 Secara istilah berarti 

infak merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan atau dibelanjakan 

yang berupa harta atau uang yang tujuannya untuk kepentingan 

pribadi, keluarga maupun yang lainnya.  

Mengeluarkan infaq diajurkan oleh agama yaitu infaq yang 

dilakukan secara lulus atau ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah 

SWT. Sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 261 yang artinya:  

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 

seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada 

setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa 
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yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 

(QS. Al-Baqarah:261).33 

3. Sedekah 

Sedekah berasal dari kata ash-shadaqah, yang diambil dari asal 

kata al-shidq yang berarti “benar”, sedangkan secara istilah yaitu 

suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang 

lain secara sepontan dan sukarela tanpa ada batasan waktu dan jumlah 

tertentu; suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai 

kebajikan yang mengharap ridha Allah swt.34 Secara umum sedekah 

merupakan pemberian sesuatu dari seseorang dengan ikhlas dan 

sukarela untuk seseorang yang berhak menerima hal tersebut 

dilakukan tanpa ada dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, selain itu 

hanya mengharap ridha Allah dan pahala semata. 

Sedekah dalam konsep Islam mempunyai makna yang luas, 

yaitu tidak hanya terbatas pada pemberian berupa materil kepada 

orang miskin, akan tetapi mencakup semua perbuatan kebaikan, baik 

bersifat fisik, maupun non fisik. Hal tersebut bisa dilihat hadis Nabi 

Muhammad saw pada HR Ahmad bin Hambal yaitu : 

Hendaknya setiap Manusia bersedekah.“ para sahabat bertanya, 

“Wahai Rasul, bagaimana orang-orang yang tidk memiliki 

sesuatu bisa bersedekah?” Rasulullah saw menjawab, 

“Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia 

memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah 

                                                           
33

 “Baca Al Quran Online Surat Al-Baqarah Ayat 261 | Tokopedia Salam”, Tokopedia, 
https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-261, diakses pada 28 Januari 2021. 
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(dengannya).” Mereka bertanya lagi, “ jika dia tidak 

memperoleh sesuatu?” jawab Rasulullah saw, “Hendaklah ia 

menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan yang 

mengharapkan bantuannya.” Mereka bertanya lagi, “ Dan jika 

hal itu tidak juga dapat dilaksanakan?” Rasulullah saw bersabda, 

“Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari 

kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya.” ( HR Ahmad 

bin Hambal).35  

    

c. Peran Lembaga Filantropi 

Filantropi merupakan konseptualisasi dari mengaplikasikan 

memberi, pelayanan dan asosiasi secara sukarela untuk membentuk 

pihak lain yang membutuhkan. Jika lembaga dengan terdapat peran 

tiga unsur ini maka dapat disebut dengan lembaga filantropi. Dalam 

mencapai tujuan pengelolaan lembaga filantropi ini bersifat mandiri 

dan bertanggung jawab.36 Menurut Indonesia Zakat dan Development 

Report, ia memiliki pendayagunaan sebagaimana tergambarkan 

berikut
37

: 
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 Ahmad Sangid, Dahsyatnya Sedekah (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2008), hlm. 26–
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 nikenlestari, “Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, 
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F. Metode Penelitian 

 

Penulis menggunakan metode penelitian yang tujuannya untuk mencapai 

penelitian yang taat sistematis prosedur penelitian dan cara yang terukur dalam 

penelitian. Menggunakan metode penelitian sangat penting, menurut  Prof. Dr. 

Conny R Semiawan metode penelitian merupakan sebagai suatu kegiatan ilmia 

yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik 

praktis maupun teoritis.38  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif.  

Penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam peristilahannya.39 Prioritas pertama penelitian 

ini adalah melalui pemaparan yang sifatnya deskriptif karena kebutukan 
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penulis mengeksplorasi studi kasus. Prioritas yang kedua peneliti ini adalah 

interpretasi yang bermaksud bahwa jenis penelitian ini terjadi dalam konteks 

dan situasi tertentu untuk menelaah permasalahan sebuah penelitian melalui 

berbagai metode yang lazim. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan adalah di LAZISNU 

(Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sedekah). LAZISNU ini berada di 

Komplek Islamic Center Jln. Tentara Pelajar No. 48 Desa Kebumen. 

Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan sesuatu, baik orang, benda ataupun 

lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya akan diteliti.40 Subjek 

penelitian ini adalah Direktur LazisNU sekalu orang yang ditugaskan dalam 

pelaksaan program pentasafupan sekaligus mencari dana. Selnjutnya, wakil 

ketua LazisNU selaku orang yang merencanakan program LazisNU. 

Selanjutnya, Wakil bendahara LazisNU selaku orang dalam mengelola dana. 

Selanjutnya,  penerima manfaat selaku seseorang yang menerima bantuan 

dari program NU CARE LazisNU Kabupaten Kebumen.  

Dari subjek penelitian ini informasi yang dicari berupa program 

LazisNU terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

                                                           
40
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Kebumen. Selain itu, dana atau anggaran yang di dapat untuk pelaksanaan 

program tersebut. Selanjutnya, mencari informasi dari penerima manfaat 

apakah dengan adanya program tersebut  memberikan dampak yang 

signifikan dari penerima program LazisNU terkait dengan penanggulangan 

kemiskinan ini, dan mencarai tahu evaluasi program dari penerima manfaat. 

Berikut subjek dan jumlahnya yang dijabarkan dalam bentuk tabel: 

Table 1. 1 Jumlah Informan 

Jabatan Jumlah 

Direktur LazisNU 1 

Wakil Ketua LazisNu 1 

Wakil Bendahara 1 

Penerima Manfaat 2 

Jumlah 5 

 

Sedangkan Objek penelitian menurut Sugiyono yaitu suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan.41 Objek dalam penelitian ini adalah Peran LazisNU dalam 

penanggulanagn kemiskinan. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu berupa data 

Primer dan data sekunder. 

                                                           
41

 Ibid., hlm. 45. 



28 
 

 
 

a) Data primer yaitu data yang baru dan pertama kali dikumpulkan dan 

merupakan data asli yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

sumbernya.42 Data primer ini data yang ditemukan dalam penelitian di 

LazisNU Kabupaten Kebumen. 

b) Sedangkan data sekunder merupkan data yang telah dikumpulkan oleh 

orang lain dan yang telah melewati proses statistik.43 Data sekunder ini 

berupa data kuantitatif dan juga kualitatif dari beberapa sumber yang 

telah ada seperti Badan Pusat Statistik (BPS), data dari pemerintah 

terkait, dan data dari peneliti sebelumnya. 

5.  Pendekatan  Penelitian  

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan 

studi kasus. Penelitian pendekatan studi kasus memiliki tujuan untuk 

meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di masyarakat yang 

dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan 

interaksi. Selain itu juga, penulis dalam peneliti ini akan melakukan satu 

kesatuan sistem berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok 

individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.44 

6. Teknik pengumpulan data  
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Dalam penelitian menggunakan beberapa metode untuk memperoleh 

data yang akurat, metode yang digunakan antara lain :  

a) Metode Wawancara  

Menurut Moleong wawancara merupakan pertemuan yang 

langsung direncanakan antaralain pewawancara dan yang diwawancarai 

untuk memberikan/ menerima informasi yang berkaitan dengan 

penelitian.45 Tujuan penulis dalam melakukan wawancara yaitu untuk 

menggali informasi terkait dengan pengalaman dan kebermaknakan 

kepada beberapa pengurus LazisNu kabupaten Kebumen. 

Adapun wawancara yang akan diaplikasikan oleh penulis yaitu 

wawancara berencana ( standardized Interviw ) wawancara ini sebelum 

melakukan wawancara telah mempersiapkan pertanyaan dan disusun 

secara sistematis. Kemudian oleh pewawancara ditanyakan kepada 

responden atau pengurus Lazis-NU dengan cara membacakan untuk 

dijawab dan pewawancara tidak boleh mengubahnya.46 

b) Metode Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diharuskan 

peneliti turun langsung ke lapangan. Selain itu, mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, pelaku, tempat, waktu , kegiatan, tujuan, 
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peristiwa, dan perasaan.47 Penulis dalam penelitian ini akan melakukan 

pengamatan aktifitas kegiatan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah 

di kabupaten Kebumen. 

Adapun observasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

Observasi terkendali. Menurut Prof. Parsudi Suparlan, Observasi 

Terkendali merupakan para pelaku yang akan diamati dan dikondisi-

kondisi yang ada dalam tempat kegiatan.48 Penulis dalam penelitian ini 

mengumpulkan data dengan pengamatana dan dikendalikan aktivitas 

warga yang mendapatkan program dari bidang ekonomi.  

c) Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu 

yang berlalu berupa peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial dalam 

situasi yang terkait dengan fokus penelitian.49 Dokumen yang dimaksud 

berbentuk teks tertulis, arterfacts, gambar, foto dan lain-lain yang 

didapatkan melalui wawancara dan Observasi. Penulis dalam peneliti ini 

akan melakukan interpretasi melalui AD/ART Lazis-NU kabupaten 

Kebumen teks tertulis, arterfacts, gambar, foto serta dokumen lainnya 

yang mendukung data penelitian. 

7. Analisis Data 
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Analisis data yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah 

pengumpulan data selesai. Pada penelitian dan pengembangan jumlah 

kegiatan analisis data akan tergantuk pada tingkat penelitian, tergantung 

dengan jenis dan jumlah rumusan masalah, serta jumlah rumusan. Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia melalui 

sumber catatan yang sudah tertulis saat di lapangan, dokumentasi pribadi, 

pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan, dokumen resmi, gambar atau 

foto, dan segalanya.50 Penulis dalam peneliti ini akan menggunakan bagan 

analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman.51 

 

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan ketika data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya sudah cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan 

rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta cari tema dan polanya. 

Redukasi data dilakukan guna memberikan yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencari apabila diperlukan. Redaksi data dilakukan dengan menimbang 

wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-
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data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang 

signifikan.52  

b. Display Data (Penyajian Data) 

Penyajian data ini dilakukan oleh peneliti dalam rangka penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan ketika informasi telah tersusun. 

Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk 

catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk apakah 

sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.53 

 

c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi 

Setelah dilakukan penyajian data, peneliti akan melakukan 

penarikan kesimpulan atau verivikasi. Penarikan kesimpulan ini ada dua 

yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

yang kedua penarikan kesimpulan kredibel atau dapat digunakan yaitu 

ketika bukti-bukti yang kuat (valid dan konsisten) saat penelitian kembali 

ke lapangan saat mengumpulkan data.54 

8. Teknik Keabsahan Data 
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Teknik keabsahan data yang akan penulis lakukan adalah triangulasi 

data. Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau 

pemeriksaan ulang, atau sama dengan istilah cek dan ricek. Pengecekan ini 

atau peninjauan kembali ini dilakukan dengan tiga cara yaitu trianggulasi 

sumber, trianggulasi metode, dan trianggulasi waktu.55  

G. Sistematika Pembahasan 

 

Untuk mempermudah dalam proses sistimatika penelitian, penulis 

membagi penelitian ini menjadi empat bab dalam sistimatika pembahasan 

adalah sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan dari penelitian, Bab ini berfungsi 

sebagai pengantar dan pengarah kajian bab-bab selanjuatnya yang memuat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan gambaran umum masyarakat Kabupaten Kebumen 

meliputi letak geografis, tingkat pendidikan, keberagaman, pekerjaan, dan 

keadaan ekonomi. Bahasan berikutnya mengenai deskripsi Lazis-NU 

Kebumen yang meliputi  letak geografis, sejarah berdiri dan 

perkembangannya, visi misi lembaga, dan program kerja lembaga. Dalam 

bab ini juga menggambarkan umum tentang program kerja Lazis-NU 

Kabupaten Kebumen. 
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BAB IV 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LazisNU Kebumen telah berperan 

dalam upaya pendayagunaan dana LazisNU dalam penanggulangan 

kemiskinan di Kebumen. Dana yang telah dikumpulkan melalui GENUK, 

infaq, shadaqah, Koin NU, dan zakat digunakan untuk program-program 

penanggulangan kemiskinan. Dalam hal konsumtif, program tersebut berupa: 

a) bantuan sembako untuk masyarakat miskin; b) bantuan covid-19; c) 

santunan anak yatim dan jompo; d) bantuan makanan jumat berkah; e) ambulan 

gratis; f) pendidikan, seperti beasiswa, bantuan pondok pesantren, peralatan 

sekolah. Sementara dalam hal produktif, programnya berupa: a) pengembangan 

dan pemberdayaan UMKM, seperti bantuan gerobak; b) pemberdayaan 

komunitas, seperti pelatihan pembuatan sabun cuci dan pupuk.  

B. Saran 

1. Pengurus LazisNU khususnya tingkat cabang atau Kabupaten perlu 

memiliki target sosialisasi setiap bulannya, selain itu juga agar semua 

koordinator UpzisNu tingkat Kecamatan di Kebumen dapat mengetahui 

program Genuk dan menjalankan program Genuk. 

2. Pembuatan peraturan yang lebih detail, khususnya mengenai sistematika 

pendistribusian dana Genuk. 
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3. Penguatan sinergi antar bagian pengurus yakni tingkat Cabang, MWC, 

sampai ke tingkat Ranting . 

4. Perlu adanya tindak lanjut atau pemantauan kepada penerima manfaat 

terutama pada progaram ekonomi. 

C. Rekomendasi 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Gerakan Koin NU 

Kebumen (Genuk) dengan menggunakan sistem pengumpulan donatur secara 

tertata. 
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