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MOTTO 

 

اتُِحبُّونََوَماتُنِفقُو۟اِمنَشْىٍءفَإِنَّٲللََّهبِهِۦَعِليمٌ  َحتَّٰىتُنِفقُو۟اِممَّ  لَنتَنَالُو۟اٱْلبِرَّ

 

“Kamusekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan (sebagian harta) yang kamu cintai, Dan apa saja yang kamu 

nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”  

(QS.Ali-Imron: 92
1
)  

                                                           
1
 Al-Quran terjemah dan tajwid warna, (Bekasi, Mulia abadi 2017) hlm.62 
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ABSTRAK 

Nanto Kurniawan (17102040024), Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq 

berbasis Ekonomi produktif Pada NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan 

Sadaqah (LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Program Studi 

Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi zakat, 

sebagai sebuah solusi perekonomian pengelolaan zakat dan infaq yang 

berorientasi pada ekonomi berkelanjutan (produktif) menjadi program yang 

menarik sebagimana dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat infaq dan 

Shadaqah. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Strategi pengelolaan Zakat, Infaq  

berbasis ekonomi produktif  Pada NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan 

Sadaqah (LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Selanjutnya 

dilakukan penyajian data yang sebelumnya dilakukan analisa data dan melakukan 

pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengelolaan zakat,infaq berbasis 

ekonomi produktif pada NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah 

(LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta. terdiri dari tiga proses. Pertama, 

perumusan strategi yang meliputi: Mengembangkan visi dan misi, 

Mengidentifikasi peluang eksternal dan ancaman organisasi,Menentukan 

kelemahan dan kekuatan internal, Menetapkan tujuan jangka panjang, 

Menghasilkan strategi alternative, dan Memilih strategi tertentu. Kedua, 

Memotivasi Karyawan, dan Mengalokasikan sumber daya. Ketiga, Peninjauan 

kembali eksternal dan internal, Melakukan pengukuran kinerja, dan Pengambilan 

langkah korektif.  

Kata Kunci: Strategi pengelolaan, Ekonomi Produktif, NU CARE-LAZISNU 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perintah akan  zakat dalam Al-Quran berulang  kali disebutkan 

sebagaimana salah satunya yang  berbunyi “dan dirikanlah sholat, tunaikanlah 

Zakat, dan ruku’lah bersama orang – orang yang ruku”
2
. Dengan demikian 

secara dasar dapat  dipahami bahwa zakat  adalah  suatu  ibadah yang sudah di 

syariatkan kepada umat islam untuk dilaksanakan.  

Selain zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan juga disampaikan 

dalam Qur’an yang berbunyi “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan 

allah, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang baik”.
3
 

Zakat dan Infaq adalah salah satu instrumen yang berpeluang besar 

dalam  membantu peningkatan ekonomi. Melalui zakat masyarakat yang 

kurang mampu dan tidak mempunyai penghasilan tetap dengan zakat bisa 

terbantu dalam membangun usaha hingga memiliki penghasilan tetap, bahkan 

masyarakat yang ingin membuat usaha namun terkendala dana bisa terbantu 

dari adanya zakat. 

                                                           
2
Al-Quran terjemah dan tajwid warna, (Bekasi, Mulia abadi 2017)  hlm. 7. 

 
3
Al Qur’an dan Terjemahan, (Pamulang timur,Forum Pelayanan Qur’an,2016) hlm.30 
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Isu Pendayagunaan zakat dan Infaq berbasis ekonomi bukanlah hal baru 

bahkan sudah menjadi pemikiran yang logis oleh banyak pihak, dan sudah 

banyak lembaga yang menerapkan metode ini. Pendayagunaan zakat,Infaq 

berbasis ekonomi biasanya disalurkan secara langsung untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang kurang mampu agar tetap bisa menyambung 

hidup. Namun tidak sedikit yang sudah melakukan terobosan pendayagunaan 

zakat dan Infaq berbasis ekonomi produktif. Secara umum pengelolaan zakat 

dan Infaq berbasis ekonomi produktif menjadi upaya terobosan program yang 

sangat baik sebagimana tujuannya membantu masyarakat untuk bisa mandiri 

secara ekonomi.
4
 

NU CARE-Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISNU) 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 ditengah kondisi covid 19, tetap 

melakukan program ekonomi produktif, bentuk programnya ialah angkringan 

26. Mewujudkan program angkringan tentu bukan sesuatu hal mudah  dalam 

melaksanakannya terlebih dengan berbagai kendala yang ada dilapangan. 

Kendala yang dihadapi tersebut mulai dari  paradigma dan mental mustahiq 

akan berwirausaha masih rendah. Tingkat pengetahuan berwirausaha yang 

masih rendah dan permasalahan akan kecenderungan bantuan usaha yang 

diberikan dihabiskan untuk kebutuhan mendesak sehari-hari.
5
 

Berdasarakan uraian tersebut demikian menjadi menarik melihat 

bagaimana dengan strategi pengelolaan Zakat,Infaqberbasis ekonomi produktif 

yang digunakan NU CARE-Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Daerah 

                                                           
4
 Maltut Fitri, “Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan 

umat”, jurnal ekonomi islam, vol 8  (semarang, 2017) hlm. 165. 

 
5
  Widya Fransisca Fitriani, Anita priantina, “analisis penguraian masalah pada program 

zakat produktif”, jurnal AL-muzara’ah vol.4 (2016) hlm. 143. 
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Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan program ekonomi produktif. Maka 

peneliti mengambilsatu judul penelitian tentang “Strategi Pengelolaan Zakat 

dan Infaq berbasis Ekonomi Produktif Pada NU CARE-Lembaga Amil 

Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2020”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat dan Infak Berbasis Ekonomi Produktif 

Pada NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) Daerah 

Istimewa YogyakartaTahun 2020 ? 

C. Tujuan  

Mengetahui Strategi Pengelolaan Zakat dan Infaq Berbasis Ekonomi Produktif 

Pada NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) Daerah 

Istimewa YogyakartaTahun 2020 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan Peneliti dan 

sebagai tambahan kajian bagi Jurusan Manajemen Dakwah khususnya 

Konsentrasi Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) untuk 

mengembangkan keilmuan pada objek yang lebih baik dan luas. 
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2. Secara Praktis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam 

memajukan NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah 

(LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi terbaik. 

E. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka dalam penelitian dapat dikatakan sebagai pandangan, 

rujukan  yang diambil dari  penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan 

dilakukan, sehingga dapat dikatakan kajian pustaka adalah kegiatan 

mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang 

sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.
6
 Maka kajian pustaka berperan 

penting untuk mengarahkan padangan kritis penelitiuntuk tidak terjadinya 

kerancuan  dan juga sebagai bentuk Originalitaty penelitian.berikut beberapa 

penelitian terdahulu yang diambil sebagai tinjauan. 

1. Skripsi Disusun oleh Ahmad Dedaat Saddam Alhaqque dengan judul 

“Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan 

Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (Bazis) DKI 

Jakarta”. Diterbitkan di Program studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2017, Penelitian ini bersifat 

Kuaitatif deskriptif dengan penekanan pada Analisis strategi pengelolaan 

zakat di BAZIS DKI Jakarta, baik penghimpunan maupun dalam 

                                                           
 6 Fitrah &Luthfiyah, Metodologi penelitian Kualitatif, tindakan dan studi kelas (Jawa 

barat, 2017) hlm. 138 
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pendayagunaan dana zakat untuk mengetahui pola yang dilakukan untuk 

meningkatkan kepercayaan Muzakki. hasil penelitian ini memperlihatkan 

strategi dan sistem pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta serta 

bagaimana strategi untuk tetap menjaga kepercayaan Muzakki.
7
 

2. Skripsi disusun oleh Diana Syafitri dengan judul “Manajemen Strategi 

Lembaga Amil Zakat Dalam Mengelola Zakat (Studi Deskriptif di 

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhamadiyah (LAZISMU) 

Jawa Barat Komplek Masjid Mujahidin JL.Sancang No.6 Bandung Jawa 

Barat 40262)”. Diterbitkan di Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Gunung Djati pada 

Tahun 2020. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dengan penekanan pada meneliti manajemen strategi yang terdiri dari 

perumusan strategi,penerapan strategi, dan evaluasi di LAZISMU Jawa 

Barat. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa lazismu jawa barat terdiri 

dari tiga proses, perumusan strategi yang meliputi visi dan misi, analisa 

lingkungan internal dan eksternal serta tujuan akhir yang berlandaskan 

syari’ah dan modern. kedua penerapan strategi yang meliputi 

pengorganisasian pengurus, sinergi fungsional yang mengatur program, 

penghimpunan dana zakat, selanjutnya pendistribusian. ketiga evaluasi 

                                                           
 

7
 Ahmad Dedaat Saddam Alhaqque, Strategi pengelolaan zakat dalam upaya 

meningkatkan kepercayaan Muzakki pada badan amil zakat infak dan Shadaqah (BAZIS) DKI 

jakarta, Skripsi (Jakarta, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif 

Hidayatullah,2017) hlm. V 
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ketercapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran. ketercapaian perumusan 

strategi dan pengorganisasiannya.
8
 

3. Jurnal disusun oleh Diana Syafitri,Ahmad Syabrini dan Yuliani dengan 

judul “Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam mengelola Dana 

Zakat” diterbitkan di jurnal Tadbir:Jurnal Manajemen Dakwah Vol.6 No.1 

(2021)57-76. Dengan hasil penelitian adalah LAZISMU Jawa Barat 

melakukan tiga tahap dalam mengelola dana zakat pertama perumusan 

strategi, kedua pelaksanaan dan ketiga evaluasi. Proses perumusan strategi 

dilakukan mulai dari menentukan visi,misi, pembentukan anggota badan 

pengurus, tahap kedua pelaksanaan dilakukan dengan melakukan 

pengelolaan dana zakat mulai dari perencanaan,pelaksanaan, 

pengkordinasian, dan evaluasi dalam penghimpunan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat. Selanjutnya evaluasi baik terhadap program, 

mustahiq, muzakki, dan kinerja karyawan.
9
 

4. Jurnal Disusun oleh Muklisin dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat 

Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif (Studi Kasus BAZNAS 

Kabupaten Bungo”diterbitkan di jurnal Ilmiah Syari’ah dengan hasil 

penelitian adalah 5 pokok strategi yang digunakan dalam pemelitian 

tersebut diantaranya (1)Pengenalan Masalah, (2)Penciptaan peluang usaha 

                                                           
8
Diana Syafitri, Manajemen Strategi Lembaga Amil Zakat dalam menelola dana zakat 

(Studi deskriptif di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah Muhamadiyah Bandung, Skripsi 

(Bandung, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Gunung 

Djati,2020) hlm. V 

 
9
Diana Syafitri Dkk, “Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam mengelola Dana 

Zakat”, Jurnal Tadbir:Manajemen Dakwah Vol.6 No.1 (2021) hlm.57 
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bagi para mustahik, (3)mengembangkan usaha produktif, (4)membuat 

jaringan pengusaha kecil, (5)memanfaatkan peran Bappeda. Persamaan 

dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah strategi 

pengelolaan zakat dan perbedaannya ialah penelitian yang akan dilakukan 

lebih menekankan pada rana pemberdayaan masyarakat.
10

 

5. Jurnal Disusun oleh Tohirin dengan Judul “Strategi Pengelolaan Zakat, 

Infak, dan Shadaqah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA” 

diterbitkan di jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. metode yang 

digunakan ialah kualitatif dengan hasil penelitian bahwa FEB-UHAMKA 

memiliki strategi yang inovatif dalam mengelola Zakat, Infak, dan 

Shadaqah sebagaimana lembaga penghimpunan pada umumnya, diantara 

strateginya adalah dengan mendirikan kewirausahan sosial dan filantropi 

islam dengan kerjasama dengan LAZISMU-UHAMKA.
11

 

6. Jurnal disusun oleh Artis dengan Judul “Strategi Pengelolaan Zakat 

Berbasis Pemberdayaan Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Pekanbaru” penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, 

dimana penelitian ini lebih menekankan strategi zakat berbasis 

pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan hasil strategi pengelolaan zakat 

berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kota pekan baru dilakukan dengan tahapan 

                                                           
 

10
 Muklisin, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengembangan Usaha Produktif, 

(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bungo)” Jurnal:Ilmiah Syari’ah Vol.17. Nomor 2 (2018) hlm. 

29. 

 

 
11

 Tohirin, “Strategi pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UHAMKA” Jurnal:Ekonomi syariah dan Filantropi Islam, Vol. 4  (2020) hlm. 18. 
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perencanaan, pengidentifikasian, pendistribusian, pengawasan dan 

evaluasi.
12

 

7. Jurnal disusun oleh Dwiky Andika Syahputra, Makhrus dengan judul 

“Strategi pengelolaan Zakat pada organisasi pengelolaan zakat di 

kabupaten banyumas” penelitian ini bersifat lapangan, dalam penelitian ini 

lebih menekankan pada strategi pengelolaan zakat yang dilakukan 

organisasi pengelolaan BAZNAS DAN LAZISMU di Kabupaten 

Banyumas. dengan hasil penelitian Strategi yang dilakukan oleh Baznas 

yaitu sosialisasi terhadap warga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang 

pentingnya zakat dan apa yang dimaksud Baznas sebagai pengelola zakat. 

Dengan program tentang pengetasan kemiskinan, kerjasama dengan pihak 

pemerintah untuk penditribusian zakat. sementara untuk di lazismu sendiri 

strategi yang dilakukan yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 

zakat dan kewajiban berzakat melalui kantor-kantor layanan zakat 

Lazismu, selain itu dilakukan upaya melalui pamflet, surat, ajakan , social 

media. Sehingga secara umum kedua organisasi pengelolaan zakat tersebut 

melakukan meintenanceMuzakki, jemput donasi, Whatsapp, dan laporan 

secara berkala terhadap donatur (Muzakki).
13

 

dari beberapa karya ilmiah diatas yang dijadikan sebagai literatur 

terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

                                                           
 

12
 Artis, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, Jurnal:RISALAH, Vol.28  (2017) hlm. 

55. 
 13 Dwiky Andika Syahputra, Makhrus, “Strategi pengelolaan zakat pada organisasi 

pengelolaan zakat di kabupaten banyumas” Jurnal:Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No.2 (2020) 

hlm. 183. 
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diantara perbedaan tersebut. Objek kajian yang berbeda, Fokus penelitian 

ini lebih kepada strategi ekonomi produktif sedangkan literatur yang 

ditampilkan diatas membahas strategi secara lebih luas. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori sebagai pisau analisa yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif kali ini yaitu: 

1. Manajemen Strategi 

Fred R. David mengungkapkan bahwa manajemen strategi 

merupakan ilmu dan seni untuk formulasi, implementasi dan evaluasi 

sebagai upaya pengoptimalan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan 

dari pada organisasi. 
14

 

Fred R. David membagi proses manajemen strategi menjadi tiga 

tahapan diantaranya : 

a. Perumusan Strategi mencangkup mengembangkan visi dan misi 

mengidentifikasi peluang eksternal dan ancaman organisasi, 

menentukan kelemahan dan kekuatan internal, menetapkan tujuan 

jangka panjang,menghasilkan strategi alternative, dan memilih strategi 

tertentu untuk mencapai tujuan. 

b. Implementasi strategi melaksanakan keputusan yang diambil oleh 

pemangku kebijakan; memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber 

                                                           
14

 Ahmad, Manajemen strategis, (Makassar, Nas Media pustaka, 2020), hlm. 4. 
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daya, tahap ini dilakukan sebagai pengembangan program strategi 

yang dirumuskan. 

c. Evaluasi strategi merupakan tahap untuk mengetahui kapan strategi 

tertentu tidak bekerja dengan baik. Meliputi penilaian yang mendasar, 

mulai dari peninjauan kembali eksternal dan internal, melakukan 

pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif. 

Manfaat manajemen strategi bagi perusahaan yang menggunakan 

konsep ini antara lain :  

a. Manfaat Finansial 

Organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategis 

lebih menguntungkan dan berhasil dibanding organisasi lain yang 

tidak menggunakannya. Menggunakan konsep manajemen strategis 

menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam produktivitas 

dibanding dengan organisasi tanpa perencanaan yang sistematis. 

b. Manfaat Nonfinansial 

Manajemen strategis dapat meningkatkan kemampuan 

organisasi untuk menghindari masalah karena ia membantu interaksi 

antar manajer di semua devisi. Manajemen strategis dapat 

memperbaiki kepercayaan atas strategi organisasi saat ini, atau 

menunjukkan kapan dibutuhkan tindakan korektif. 
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2. Tinjauan Ekonomi Produktif 

a. Pengertian Ekonomi Produktif 

Ekonomi atau Economic disebutkan berasal dari bahasa yunani 

yaitu kata Oikos atau Oiku dan nomos yang berarti pengaturan rumah 

tangga. Secara istilah pengertian ekonomi adalah semua yang 

menyangkut hal – hal yang berhubungan dengan perihal kehidupan 

rumah tangga dalam artian rumah tangga yang dimaksud bukan 

sebatas rumah tangga keluarga tapi lebih luas rumah tangga bangsa, 

negara dan dunia
15

 

Pendapat ahli Paul A. Samuelson dia mengatakan bahwa 

ekonomi adalah suatu cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya 

untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan 

komoditi dan mendistribusikannya untuk dapat di konsumsi 

masyarakat.
16

 

Secara bahasa produktif diambil dari kata bahasa inggris 

“Product” yang memiliki arti hasil yang dikembangkan lagi dengan 

kata “Productive” yang memiliki arti menghasilkan. Sehingga secara 

umum Produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu. 

                                                           
 15 Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro (Jakarta, Mitra Wacana 

Media, 2010) hlm. 1. 

 
16

 Agus arwani, “epistimologi hukum ekonomi islam”, jurnal:Religia vol 15 (pekalongan, 

2012) hlm. 128. 
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Artinya bahwa ekonomi produktif adalah suatu cara manusia 

memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat menghasilkan 

kemandirian atau keberlanjutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

b. Manfaat Ekonomi Produktif  

Secara umum manfaat dari ekonomi produktif adalah untuk 

membantu  masyarakat kurang mampu untuk usaha supaya dapat 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Meningkatkan perekonomian 

masyarakat, mengurangi pengangguran, mensejahterahkan masyarakat 

fakis miskin dan masyarakat yang mustahik harapannya dapat menjadi 

muzzaki. 

c. Macam-Macam Ekonomi Produktif  

Usaha Ekonomi produktif dilakukan menyesuaikan dengan 

potensi sekitar dimana usaha itu dibangun. Jenis usaha juga 

beragam/bermacam-macam salah satu diantaranya sebagai berikut: 

1) Lembaga Keuangan Mikro 

Membangun Lembaga Keuangan Mikro atau sering disebut 

dengan koperasi adalah usaha sangat membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitarnya. Lembaga koperasi sebagai usaha 

ekonomi produktif berkegiatan sebagai bentuk sistem simpan pinjam, 

kredit dan lainnya.   
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2) Home Industri  

Usaha Ekonomi produktif ini saya berpeluang besar dalam 

menumbuhkan perekonomian keluarga. Bentuk usahanya pun 

bermacam-macam, misal usaha catering, cemilan maupun kerajinan 

tangan.  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian secara umum dapat diartikan suatu kegiatan ilmiah 

yang dilakukan peneliti secara bertahap dengan penentuan topik, pengumpulan 

data, dan menganalisa data sehingga mendapatkan pemahaman akan topik dan 

isu tertentu
17

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dimana 

kegiatan penelitian akan dilakukan dilingkungan tertentu untuk melakukan 

pengamatan dan mendapatkan data. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

mengamati, dan menyelidiki objek permasalahan yang ada di lokasi 

penelitian secara alamiah. Dalam penelitian ini dugunakanpenelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pendekatan ini digunakan 

untuk mengungkap kejadian, fenomena, variabel dan juga fakta yang ada 

di lapangan. 

 

                                                           
 17 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah (Jakarta, Kencan prandamedia Group, 2012) 

hlm. 5. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu yang dapat memberikan data 

atau informasi mengenai permasalahan pada penelitian ini. Adapun 

subjek penelitian ini adalah Direkturatau Ketua, Manajer/Staff Divisi 

Pendistribusian dan pendayagunaan  zakat, dan Mustahik yang ada di 

NU CARE- Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian dapat dipahami sebagai titik permasalahan, isu 

yang dikaji dari suatu penelitian. Pada penelitian ini objek penelitiannya 

adalah NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah 

(LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun teknik yang 

digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

a. Observasi  

Metode pertama yang digunakan peneliti adalah observasi, 

dimana jenis observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi 

nonpartisipan jadi, dalam hal ini peneliti hanya memerhatikan dan 
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mengamati fenomena-fenomena yang ada yang terkait Strategi 

Pengelolaan Zakat dan Infaq terutama dalam pengelolaan zakat dan 

infaq berbasis ekonomi produktif pada NU CARE- Lembaga Amil 

Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Wawancara 

Jenis Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini 

adalah Wawancara secara terstruktur  dimana peneliti dalam 

pelaksanaannya peneliti telah menyiapkan instrumen pertanyaan 

sekaligus dengan alternatif jawabannya. Wawancara akan dilakukan 

dengan tiga narasumber sebagai subyek penelitian yaitu Direktur atau 

Ketua, Staff  fundrising bidang zakat, dan Mustahikdi NU CARE-

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dengan tujuan mendapatkan data penelitian 

yang inginkan dalam penelitain ini. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” artinya barang-

barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan 

notulen rapat dan catanan lainnya
18

 Metode dokumentasi ini bertujuan 

untuk mengumpulkan dan melengkapi data yang telah didapat yang 

                                                           
 

18
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jil.2 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002) 

hlm.136. 
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berkaitan dengan Strategi Pengelolaan Zakat,Infak Berbasis Ekonomi 

Produktif yang ada pada objek penelitian yang dilakukan. 

4. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang peneliti gunakan yakni model Miles dan 

Huberman yaitu Aktivitas Analisis data kualitatif yang dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Semua dimulai dengan pengumpulan data yang 

didapat dari berbagai sumber baik Observasi, Wawancara, maupun 

Dokumentasi. Selanjutnya aktivitas analisis data yang dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat dikatakan merangkum, memilah dan 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan yang penting, serta dicari 

polanya. 
19

sehingga dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data disini adalah menampilkan data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

                                                           
 19 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2018) hlm. 135. 
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Ataupun yang dilakukan dalam penyajian data penelitian kualitatif 

pada penelitian ini adalah penyajian data dalam bentuk naratif. 

Dengan demikian setelah menyajikan data maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan langkah selanjutnya 

berdasarkan yang dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah proses memahami proses, alur, 

atau penjelasan dari data dengan demikian apabila kesimpulan sudah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka dapat dipastikan 

kesimpulan itu kredibel. 

5. Teknik Keabsahan data 

Cara atau teknik untuk mengecek keabsahan data penelitian dapat 

dilakukan dengan beberapa teknik keabsahan data. Pada penelitian ini 

digunakan teknik keabsahan data jenis triangulasi. Triangulasi adalah 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara sehingga 

didapatkan kebenaran data. Terdapat beberapa macam triangulasi 

diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu dan 

lainnya. Dalam mendukung keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, 
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peneliti menggunakan dua jenis triangulasi pada penelitian ini yaitu 

Triangulasi sumberdan Triangulasi teknik.
20

 

a. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber yaitu melakukan uji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber. Hal ini dilakukan untuk mengecek sumber data 

yang didapatkan dengan tiga sumber yang berbeda adapun informan 

yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalahDirektur/Ketua, 

Staff Devisi Fundrising bidang zakat, dan beberapa Mustahikdi NU 

CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

Gambar 1.1 Triangulasi Sumber Data 

 

 

                                                           
 20 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2018) hlm. 135. 

Direktur/Ketua NU-CARE 
LAZISNU DIY 

Mustahik 
Manajer/Staff Divisi 
Pendistribusian dan 

pendayagunaan Zakat dan Infaq 
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b. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik ini adalah untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan denganmengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik berbeda. seperti halnya data diperoleh dengan wawancara, 

kemudian dicek dengan observasi, dan dokumentasi. 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Triangulasi Teknik 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka untuk mempermudah penulisan dan memberikan 

gambaran yang jelas, singkat tentang arah tujuan dari penulisan skripsi ini 

maka, secara garis besar digunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teori, metode Penelitian dan sistematika pembahasan 

dimana menjelaskan mengenai gambaran umum sistematika kepenulisan pada 

penelitian. 

Wawancara 

Observasi Dokumentasi 
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Bab II berisi mengenai gambaran umum NU CARE-Lembaga Amil 

Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 

mengenai Sejarah berdirinya,Letak geografis, Visi dan Misi, Landasan hukum 

kelembagaan, program kerja pokok, Waktu kerja, dan Sarana prasarana.  

Bab III Pembahasan dimana melakukan analisis terhadap data-data 

yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan penelitian dilapangan terkait 

bagaimana Strategi Pengelolaan Zakat,InfakBerbasis Ekonomi Produktif yang 

ada pada NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. 

Bab IV Pada bab ini yaitu Penutup dimana peneliti memberikan 

Kesimpulan yakni menjawab rumusan masalah yang dibangun dan saran yang 

baiknya berguna untuk NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah 

(LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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BAB IV 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Strategi 

Pengelolaan Zakat dan Infaq NU CARE-Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah 

(LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta, Maka dapat diambil kesimpulan 

Sebagai berikut:  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU CARE-Lembaga Amil Zakat, 

Infaq dan Sadaqah (LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari tiga 

proses. Pertama, perumusan strategi yang meliputi: Mengembangkan visi dan 

misi, Mengidentifikasi peluang eksternal dan ancaman organisasi,Menentukan 

kelemahan dan kekuatan internal, Menetapkan tujuan jangka panjang, 

Menghasilkan strategi alternative, dan Memilih strategi tertentu. Kedua, 

Memotivasi Karyawan, dan Mengalokasikan sumber daya.  Ketiga, Peninjauan 

kembali eksternal dan internal, Melakukan pengukuran kinerja, dan Pengambilan 

langkah korektif.  

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang Strategi Pengelolaan Zakat dan 

Infaq berbasis Ekonomi Produktif Pada NU CARE-Lembaga Amil Zakat Infaq 

dan Shadaqah (LAZISNU) Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka Peneliti 

memberikan beberapa diantarnya:  
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1. NU CARE-Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISNU) Daerah 

Istimewa Yogyakarta lebih mengoptimalkan media, terutama dalam 

mensosialisasikan mengenai program ekonomi produktif. 

2. NU CARE-Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZISNU) Daerah 

Istimewa Yogyakarta menambah kuantitas sumber daya manusia dalam 

pengelolaan program ekonomi produktif.  

3. Pemberian penyuluhan/pelatihan mustahiq dalam menjalankan usahanya 

baik pemasaran maupun pengelolaan keuangan.  
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