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ABSTRAK
ANALISIS PENYALURAN DANA ZIS UNTUK PENDIDIKAN
DI LAZNAS DEWAN DAKWAH LAMPUNG
Oleh
MAR’ATUN SALEKHAH
Laznas Dewan Dakwah Lampung merupakan salah satu lembaga amil zakat yang bertugas menghimpun
sekaligus menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerima ZIS tersebut. Dapat dilihat
dari berbagai program yang telah dimiliki Laznas Dewan Dakwah Lampung dalam rangka berhasilnya
pada penyaluran zakat kepada para mustahiq. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
konsep penyaluran dana ZIS Untuk Pendidikan di Laznas DDI kota Bandar Lampung, Bagaimana
Konsep Penyaluran dana ZIS Untuk Pendidikan di Laznas DDI kota Bandar Lampung dalam perspektif
Ekonomi Islam, dan Apakah kendala penyaluran dana ZIS untuk pendidikan di Laznas DDI Kota
Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana konsep penyaluran dana ZIS
Untuk Pendidikan di Laznas DDI Kota Bandar Lampung, mengetahui bagaimana konsep penyaluran
dana ZIS Untuk Pendidikan di Laznas DDI Kota Bandar Lampung dalam perspekif Ekonomi Islam,
mengetahui kendala penyaluran dana ZIS untuk pendidikan di Laznas DDI Kota Bandar Lampung.
Teori yang digunakan yaitu teori pendistribusian, Definisi Pendistribusian, Tujuan Pendistribusian,
Manfaat Pokok Dan Tambahan, Sistem Distribusi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi populasi
penulis dalam penelitian ini adalah pemimpin dan karyawan Laznas Dewan Dakwah Lampung. Sample
dalam penelitian ini adalah Ketua Laznas Dewan Dakwah Lampung dan Admin Keuangan.
Dalam hasil penelitian ini bentuk penyaluran dana ZIS Laznas Dewan Dakwah Lampung untuk
pendidikan memiliki program yang telah di susun, progam pada pendidikan yaitu meliputi: Beasiswa
Santri Penghafal Qur‟an, PPTQ Dewan Dakwah, MA Dewan Dakwah, Keperluan seragam dan
perlengkapan sekolah, Beasiswa kuliah, dan ADI Dewan Dakwah. Dan dalam proses penghimpunan dana
ZIS dilakukan dengan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga
akan terciptanya suatu keberhasilan dalam suatu organisasi maka akan berjalan lebih optimal.
Kata Kunci :

Konsep penyaluran ZIS, Dewan Dakwah, Analisis Deskriptif Kualitatif
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ABSTRACT
AN ANALYSIS OF ZIS FUND DISTRIBUTION FOR EDUCATION PURPOSE
IN LAZNAS DEWAN DAKWAH LAMPUNG
By
MAR'ATUN SALEKHAH
Laznas Dewan Dakwah Lampung is an amil zakat institution tasked with collecting and distributing fund
to people who are entitled to receive ZIS. Its success can be seen from the various programs it has in
order to distribute fund to the mustahiqs. This research formulation of problems included how the concept
of ZIS fund distribution for education at Laznas DDI in Bandar Lampung is, how the concept of ZIS fund
distribution for education at Laznas DDI in Bandar Lampung from the perspective of Islamic economics
is, and what the obstacles in ZIS funds distribution for education at Laznas DDI Kota Bandar Lampung
are. The research objectives were to investigate the concept of ZIS fund distribution for education at
Laznas DDI in Bandar Lampung, the concept of ZIS fund distribution for education at Laznas DDI in
Bandar Lampung from the perspective of Islamic economics, and the obstacles in ZIS funds distribution
for education at Laznas DDI Kota Bandar Lampung. The theories used were those of distribution,
distribution definition, distribution purpose, main and additional benefits, and distribution system.
This research implemented qualitative research method with the data collected through observation,
interview, and documentation techniques. The population of this research involved the leaders and
employees of Laznas Dewan Dakwah Lampung. The samples were the Chairperson of Laznas Dewan
Dakwah Lampung and its Financial Admin.
From the results of this research, ZIS fund distribution for education in Laznas Dewan Dakwah Lampung
applied systematically arranged programs, including: Koran memorization scholarships, PPTQ of Dewan
Dakwah, MA of Dewan Dakwah, uniform and school supplies, college scholarships, and ADI of Dewan
Dakwah. Moreover, ZIS fund collection was performed through planning, organizing, implementing, and
controlling. Thus, the achievement of success in an organization will run more optimally.
Keywords: Concept of ZIS distribution, Dewan Dakwah, Qualitative Descriptive Analysis

iii

MOTTO
ۡۗ
اَل يُ اكهِّفُ ه
ۡ اخ ۡذَاآ ِإٌ َه ِسيُاآ أا ۡٔ أا ۡخطا ۡأَ ۚاا اربهُاا أ اَل ت ۡاح ًِ ۡم اعها ۡيُاآ ِإ
ص ٗزا اك اًا اح اً ۡهتا ۥُّ اعهاى
ِ ٱَّللُ َ ۡافسًا ِإ هَل ُٔ ۡس اعٓا ۚا نآاا ايا اك اسبا ۡت أ اعها ۡيٓاا ايا ۡٱكتا اسبا ۡت اربهُاا اَل تُ اؤ
ۚ
ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۚ
ۡ ٔٱعفُ اعُها ا
ۡ ٔٱنه ِذيٍا ِيٍ قا ۡبهُِاا اربهُاا أ اَل تُ اح ًِّهُاا ايا اَل طااقات ا ناُاا ِب ِۖۦّ ا
٦٨٢ ٱغفِ ۡز ناُاا أ ۡٱر احًۡ ُاآ أاَتا اي ٕۡنا ٰىُاا فاٲَص ُۡزَاا اعهاى ٱنَا ٕۡ ِو ٱن اكفِ ِزيٍا
Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Ia mendapat
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (mereka berdoa): “Ya Tuhan kami,janganlah engkau hukum kami jika kami
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada orang-orang
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup
kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatillah kami. Engkau
penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 286
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis akan
menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi “Analisis Penyaluran Dana ZIS
Untuk Pendidikan Di Laznas Dewan Dakwah Lampung” (Studi Pada LAZNAS Dewan Dakwah,
Gedong Meneng Kec.Rajabasa Bandar Lampung). Dengan adanya penjelasan yang terkandung
dalam istilah judul skripsi tersebut maka diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman pembaca
dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan
masalah sebagai berikut:
1. Analisis
Analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai
mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam
keseluruhan.
2. Pendistribusian
distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan
konsumen.
3. Zakat
Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan dalam harta benda. 1
Zakat adalah suatu ibadah bagi umat muslim yang sudah di tulis dalam Al-Quran, adapun zakat
terdapat dalam rukun islam yang menjadi kegiatan pokok bagi umat muslim yang memenuhi
syarat-syarat tertentu bagi yang sudah mampu melakukannya.
4. Infaq
Infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa berarti mengeluarkan sesuatu untuk
kepentingan seseorang yang membuthkan. Sedangkan menurut istilah infaq berarti
mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang
diperintahkan ajaran Islam.2
5. Shadaqah
Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa
mengharapkan imbalan (azzuhaili). Shadaqah bersifat sunnah. 3

1

April Purwanto, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat (Yogyakarta: Teras, 2009), h.16.
Jasmadi, Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq,
Shadaqah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Provinsi Lampung, Cetakan Pertama, (LP2M IAIN Raden Intan Lampung,
Lampung, 2016), h. 43-49.
3
Sri Nurbayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia , Ed. Ketiga , (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.284
2

2

6. Laznas
Laznas merupakan lembaga amil zakat nasional, Laz adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat swasta yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat.
7. Dewan Dakwah
Dewan Dakwah merupakan organisasi dakwah yang berbadan hukum, juga bekerja untuk
membangun solidaritas islam internasional bersama organisasi-organisasi dakwah lainnya di
berbagai Negara ke arah terwujudnya islam sebagai rahmatan lil‟alamin.
8. Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung disekolah dan luar
sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan
peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. 4
ZIS merupakan perbuatan sosial dan dakwah yang membantu orang melalui harta bendanya.
Jadi yang dimaksud dengan “PENYALURAN DANA ZIS UNTUK PENDIDIKAN DI
LAZNAS DEWAN DAKWAH LAMPUNG” adalah penelitian yang mendeskrifsikan mengenai
penyaluran dari suatu kegiatan mengenai penyaluran dana ZIS pada program pendidikan pada
aktivitas yang menunjukkan dari segi keberhasilan dalam penyaluran dana ZIS untuk pendidikan,
dan mengetahui bentuk-bentuk penyaluran oleh LAZNAS Dewan Dakwah. Baik tidaknya dalam
pencapaian pada penyaluran di lembaga tersebut. Serta untuk mengetahui bentuk penyaluran dalam
bidang pendidikan.

4

Amos Neolaka, Landasan Pendidikan, (Depok: Kencana,2017), h. 11.

3

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini adalah:
1. Alasan Objectif
Zakat sebagai instrumen penting tidak hanya sebatas pemenuhan rukun Islam, namun
lebih luas dalam sudut pandang agama, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Dorongan zakat yang terlihat saat ini hanya dari sisi pemenuhan kewajiban muzakki (orang yang
membayar zakat), padahal ada hal penting lain berupa sisi kemanfaatan masa depan bagi
mustahik (orang yang menerima zakat). Zakat sebagai instrumen penting distribusi ekonomi
agar harta para aghniya (orang kaya) bisa beredar ke kalangan dhuafa (orang lemah ekonomi).
2. Alasan Subjectif
Banyaknya fenomena dimana penelitian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang
penulis peroleh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam (EI) serta dapat
menjadi sumbangan keilmuan Manajemen bagi Prodi Ekonomi Islam terutama dalam segi Ilmu
Kepemimpinan dan pengelolaan zakat, infak, dan shodaqah. Penulis membahas dalam
permasalahan skripsi ini diadakan penelitian mengingat tersedianya sarana dan prasarana data
informasi yang menyebabkan mempermudah penelitian dalam penunjang skripsi yang akan
diteliti ini, Selain ini judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
C. Latar Belakang
Di berbagai masalah yang telah ada di masyarakat yaitu problematika perekonomian yang
banyak dialami, sehingga zakat muncul sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan
kemiskinan umat di daerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal
konvensional yang kini telah ada. 5
Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut potensi zakat
cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan
kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat,dan sebagainya. Hal
ini juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa
yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan
usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari‟at Islam. Oleh karena
itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam.Selain itu,
tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai
tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. 6
Zakat, infaq, shadaqah, adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah
sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap
sesama manusia (horizontal). Zakat, infaq, shadaqah merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi
Islam, karena implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. peran sosial ekonomi syariah
melalui instrumen ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Melalui pengelolaan yang optimal, ZIS berpotensi
besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial. Zakat merupakan
suatu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu dengan berbagai
syarat, sebagaimana yaitu mencari keridhaan Allah. 7
Adapun perintah Allah SWT yang berhubungan dengan zakat pada QS At-Taubah (9): 103 yaitu
sebagai berikut: 

5

li Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, (Jakarta: Paradigma & AQSA
Publishing, 2007), h.192
6
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6, ayat (1).
7
Wahardjani, Fiqh Islam,Yogyakarta : PT Citra Karsa Mandiri, 2000), h. 23.
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ۡۡ ۗۡۡ أ ه
ُٱَّلل

ٍ نهُٓىٞ ك اس اك
صها ٰٕتا ا
صمِّ اعها ۡي ِٓىۡ ۖ إِ هٌ ا
ص ادقا ٗت تُطآِّ ُزُْىۡ أتُ از ِّكي ِٓى بِٓاا أ ا
ُخ ۡذ ِي ٍۡ أايۡ ٰ إنِ ِٓىۡ ا
٣٠١ اس ًِي ٌع اعهِي ٌى

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S.
At-Taubah (9):103).
LAZNAS Dewan Dakwah provinsi lampung merupakan lembaga pengumpulan zakat untuk
membantu serta mengurangi beban kemiskinan pada masyarakat yang serba kekurangan dalam
kehidupan sehari-harinya. Sehingga LAZNAS dewan dakwah provinsi lampung turut membantu
serta meningkatkan etos kerja dengan baik dan dengan adanya pengembangan dakwah islam.
LAZNAS dewan dakah lampung merupakan sebuah lembaga amil zakat yang beralamat di
Rajabasa Bandar Lampung. Lembaga tersebut memiliki beberapa program zakat, seperti program
Beasiswaku dan Program Dakwahku. Salah satu program LAZNAS dewan dakwah lampung adalah
program zakat untuk pendidikan dengan program Beasiswaku. Program ini merupakan bentuk
empati dari pihak-pihak yang memberikan donasi kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan
memfokuskan pada bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh
pendidikan. Pengelolaan zakat untuk pendidikan adalah zakat di berikan kepada seseorang yang
sedang menempuh pendidikan dari keluarga dhuafa.
Tabel 1.1
Data Daftar Sasaran Penyaluran Dana Zakat untuk pendidikan
Lembaga Laznas Dewan Dakwah Lampung
KETERANGAN
Diberikan dana dan barang-barang yang
diperlukan anak-anak, ditujukan untuk
anak yang putus sekolah karena orangtua
siswa tidak adanya biaya untuk
melanjutkaan sekolah anaknya. Sehingga
Lembaga
Laznas
Dewan
Dakwah
menyalurkan dan ZIS yang terkumpul
guna
anak-anak
bisa
melanjutkan
pendidikannya dengan adanya persyaratan
yang telah diajukan oleh Laznas Dewan
Dakwah.
Anak
Yatim
Dalam melihat kondisi keluarga yang tidak
2.
mampu maka akan dibantu dengan
kegiatan penyaluran dana ZIS.
Santri/Tahfidz
Yaitu menyelenggarakan pendidikan dan
3.
pengajaran yang berlandasan Al-Qur‟an
dan as-Sunnah wa al-jama‟ah, agar
menciptakan da‟I yang memiliki integritas
sebagai da‟I ilallah, memiliki skill untuk
pengembangan masyarakat islam.
Sumber Data : Sekunder diolah tahun 2020, Laznas Dewan Dakwah lampung

NO
1.

SASARAN
Fakir dan Miskin
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Upaya yang dilakukan Laznas Dewan Dakwah Lampung yaitu untuk menyalurkan dana
bantuan berupa ZIS melalui beberapa cara yaitu , a) Orang yang tidak mampu datang langsung ke
kantor zakat untuk mendaftarkan anaknya sekolah, b) Tim Laznas Dewan Dakwah Lampung mencari
anak yatim dan fakir ke panti asuhan dan juga masuk ke perkampungan.
Kegiatan yang dilakukan oleh Laznas Dewan Dakwah Lampung sangat membantu
perkembangan pendidikan untuk keadaan orang yang tidak mampu, yang tidak bisa untuk
melanjutkan sekolah, dengan adanya program yang dijalankan Laznas Dewan Dakwah Lampung
maka anak bisa melanjutkan sekolah dengan peningkatan yang signifikan. Dana ZIS yang masuk
pada Laznas Dewan Dakwah Lampung disalurkan dalam bentuk program pendidikan yang telah
tersusun pada suatu organisasi yang di rencanakan.
Berdasarkan data dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran penyaluran dana zakat
untuk pendidikan di lembaga Laznas Dewan Dakwah Lampung Diantara tujuan zakat ialah
memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan orang yang kurang mampu. Karena itu hendaklah
mereka diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kurangnya pada
kemampuan, dari kebutuhan tersebut untuk itu perlu diadakan perbaikan-perbaikan dari segi
manajemen lembaga agar ke depannya terjadi peningkatan dan perkembangan yang signifikan
sehingga jumlah penerima (mustahiq) untuk program pendidikan juga turut meningkat dengan baik.
LAZNAS adalah lembaga amil zakat nasional dibawah Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah
Indonesia. LAZNAS dewan dakwah berkhidmat bagi pengembangan dakwah islam, pemberdayaan
masyarakat binaan, penanganan korban pada bencana alam dan zakat, infak, shadaqah serta dana
sosial individu/perusahaan dan kerjasama internasional.
Zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dipenuhi terutama bagi orang yang
memliki harta lebih, pengeluaran dana zakat merupakan salah satu kepedulian sosial terhadap sesama
dalam melaksanakan kewajiban terhadap muslim yang membutuhkan. Tujuan dari zakat yaitu
adalah agar suatu harta yang dimiliki seseorang menjadi bersih dan suci. Karena bahwasannya suatu
harta yang dimiliki tidak sepenuhnya milik kita, tetapi merupakan hak milik orang lain yang sangat
membutuhkan.
Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut mustahiq, yang terdiri dari delapan ashnaf,
yaitu : Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan, tidak mencukupi kebutuhan untuk
dirinya dan keluarganya. Sedangkan miskin, Orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak
mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Amil Zakat, Orang yang bekerja dalam pengumpulan
zakat. Muallaf, orang yang mempunyai keyakinan islam tetapi masih lemahnya islam. Riqab, zakat
yang diberikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian
tersebut menjadi bebas dan merdeka. Gharim, orang yang memiliki utang dan tidak ada bagian lebih
dari utangnya. Fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ibnu Sabil, Musafir yang
berpergian jauh dalam rangka mencaribekal demi kemaslahatan bersama yang manfaatnya kembali
pada agama Islam.
Terdapat banyak lembaga sosial yang berorientasi pada aktifitas program dana zakat, infak
maupun shodaqoh salah satunya adalah lembaga amil zakat DDII Kota Bandar Lampung. DDII Kota
Bandar Lampung satuan kerja yang dibentuk bertujuan untuk membantu umat dalam bentuk
penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui pengumpulan
suata dana zakat, infaq, shadaqah. Dan dana sosial lain yang dibenarkan dalam syariat umat islam dan
sumberdaya yang ada pada masyarakat. Laznas Dewan Dakwah ikut serta dalam membantu suatu
program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan pada umat yang diakibatkan karena
pengangguran tersebut. Laznas Dewan Dakwah membantu dalam pemberdayaan umat.
Adapun program-program yang dijalankan oleh Laznas Dewan Dakwah Lampung tentunya
memiliki tujuan masing-masing, yang salah satunya ialah program pendidikan yang akan membantu
yang memiliki tujuan untuk membantu dalam pemberdayaan umat pada usia produkif yang akan

6

berdampak pada terentasnya suatu kurangnya perekonomian pada umat tersebut yang terjadi secara
perlahan.8
Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ (Badan Amil Zakat)
dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang
baik sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan
transparansi lebih mudah dilakukan akibatnya berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat
dengan akurat dan tepat waktu. 9 Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi
lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional
agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan. 10
Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi guna mendapatkan data dan menggunakan
tipe wawancara bebas dengan menggunakan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dengan tujuan
mendapatkan informasi yang akurat. pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
berlangsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek
yang diteliti.
Adapun dapat dilihat tercapainya suatu tujuan yaitu merupakan salah satu tolakukur sebuah
efektifitas organisasi, dan dalam penyaluran yang dilakukan oleh lembaga Laznas Dewan Dakwah
Kota Bandar Lampung tersebut sudah tepat sasaran dikarenakan sudah dilakukan tahap-tahap
perencanaan yang tersusun rapi dan juga dilakukan bersama dengan tim personalia amil zakat pada
Laznas Dewan Dakwah Kota Bandar Lampung dan bekerjasama untuk lebih efisien, optimal, dalam
menjalankan penyaluran dana ZIS tersebut. Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai suatu
tujuan dengan cara yang tepat. 11 Dapat dikatakan dalam artian seberapa jauh program yang telah
dijalankan guna meningkatkan keberhasilan pada suatu target untuk pemberdayaan umat tersebut.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pencapaian tujuan dari program
yang telah dijalankan di Laznas dewan dakwah lampung salah satunya pada program pendidikan
tersebut dengan melalui objek penelitian melalui proses wawancara, observasi dan menggunakan
dokumen. Maka penulis membuat skripsi dengan judul : “PENYALURAN DANA ZIS UNTUK
PENDIDIKAN DI LAZNAS DEWAN DAKWAH LAMPUNG”.
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Son Haji, wawancara kepada ketua LAZNAS Dewan Dakwah dengan penulis, Kantor Dewan Dakwah, Lampung, 22
Februari 2020.
9
Ertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat,
Bandung : Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 11-12.
10
Yuli Pujihardi, Pengantar Dalam Panduan Menggalang Dana Perusahaan, Teknik dan Kiat Sukses Menggalang
Dana Sosial Perusahaan, (Kota Depok : Piramedia, 2006), h.33.
11
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktek(Edisi Revisi IV),(Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h.114.
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D. Fokus Masalah
Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang ak an di bahas Penelitian ini dapat
memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya
tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian memfokuskan untuk meneliti:
1) Peneliti ini hanya fokus pada penyaluran dana ZIS pada program pendidikan oleh Lembaga
LAZNAS Dewan Dakwah Lampung terkait penyaluran dana ZIS tersebut, peneliti tidak
membahas tentang program-program lainnya.
2) Batas penelitan ini yaitu di kawasan Rajabasa Laznas Dewan Dakwah Lampung saja. Peneliti
tidak meneliti Mekanisme Penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai bentuk
pemberdayaan umat di luar kawasan Rajabasa pada Laznas Dewan Dakwah Lamapung.
E.

RUMUSAN MASALAH
Dalam uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:
1) Bagaimana Konsep Penyaluran Dana ZIS Terhadap Pendidikan di LAZNAS DDII Kota Bandar
Lampung?
2) Bagaimana Konsep Penyaluran Dana ZIS Terhadap Pendidikan di LAZNAS DDII Kota Bandar
Lampung menurut perspektif Ekonomi Islam?
3) Apakah Kendala penyaluran dana ZIS terhadap pendidikan di Laznas Dewan Dakwah
Lampung?
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F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui Bagaimana Konsep Penyaluran Dana ZIS Untuk Pendidikan Di LAZNAS
Dewan Dakwah Kota Bandar Lampung?
b. Mengetahui Bagaimana Konsep Penyaluran Dana ZIS Untuk Pendidikan Di LAZNAS
Dewan Dakwah Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam?
c. Mengetahui Kendala Penyaluran Dana ZIS Untuk Pendidikan Di LAZNAS Dewan
Dakwah Kota Bandar Lampung?
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi
perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu Ekonomi Islam khususnya.
1) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis penyaluran dana zis untuk
pendidikan di LAZNAS Dewan Dakwah Lampung.
2) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literature atau bahan
informasi ilmiah.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi lembaga laznas dewan dakwah lampung: sebagai informasi ilmiah dan suatu
pertimbangan mengelola suatu mengelola program-program suatu aktifitas dengan
tingkat pengetahuan yang lebih efisien dan efektif.
2) Bagi peneliti: Penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang
lebih mendalam mengenai ekonomi islam. Penelitian ini akan menambah pengetahuan
mengenai penyaluran dana zis untuk pendidikan di LAZNAS Dewan Dakwah
Lampung. Dan penelitian ini juga untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam
rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah pada
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
3) Bagi Akademik: Dapat dijadikan rujuksan mahasiswa ekonomi syariah selanjutnya
apabila ingin meneliti masalah yang sama.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Untuk jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kasus dan penelitian
lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang
keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok atau
masyarakat.12
b. Sifat Penelitian
dilihat dari sifat penelitiannya, metode kualitatif bersifat antara lain kebenaran,
bersifat relative, tafsirlah, dan interpreatif.13
c. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini terletak di Laznas Dewan Dakwah Rajabasa Bandar Lampung.
Penelitian melakukan pendekatan dengan amil zakat laznas dewan dakwah.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak lapangan
melalui wawancara mendalam. Data primer merupaakan data yasng diperoleh langsung
dengan menggunakan instrument-instrumen yang ditetapkan. Data primer yang telah
dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam
penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, diperoleh melalui
wawancara dan terjun langsung di lokasi laznas dewan dakwah rajabasa Bandar lampung. 14
b. Data Sekunder
Data skunder yaitu sumber data diluar kata-kata dan tindakan yakni sumber tertulis.
Dilihat dari sumber tertulis.15 Dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah,
sumber arsip Dokumen Peribadi dan Dokumen Resmi. Data Sekunder merupakan data atau
informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat public,
yang terdiri dari: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, serta bukubuku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.
c. Populasi Dan Sampel
Populasi adalah “jumlah keseluruhan objek penelitian. 16 Populasi yang di maksud
dalam penelitian ini adalah seluruh individu baik itu merupakan orang dewasa, siswa atau
anak-anak dan objek lain sebagai sasaran penelitian tertentu. Responden daari peneliian
adalah Kepala Cabang dan Kabag Pendayagunaan pada Lembaga Amil Zakat laznas dewan
dakwah lampung
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Dalam penelitian ini teknik sample yang digunakan adalah Snowball Sampling
yaitu caranya seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan
memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang
diperoleh dari sampel sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang
dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap .

12
13

Mardawani, Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta:Deepublish, 2020), h. 26.
Andi Prastowo, Metode penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian,( Yogyakarta: Sr-Ruzz Media

2016), h.40.
14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV),(Jakarta: Rineka Cipta,
2006), h.114.
15
Supranto, Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.24.
16
Uharsini Arikunto, Prosedur Penelitian : SuatuPendekatan Praktek, (Jakarta: RinekaCipta, 2009), cetakan keenam,
h. 80.
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Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seperti dalam tabel
berikut:
Tabel 1.2
Sampel Penelitian
NO
1.
2.
3.

Status

Jumlah

Ketua Laznas Dewan Dakwah
Bidg. Adminken
Bidg. Pendayagunaan & program
Jumlah

1
2
2
5

Tebel 1.3
Daftar Instansi Penerima ZIS untuk Pendidikan 2018, 2019, 2020
NO
1.
2

3.

Penerima ZIS
SEKOLAH
KAMPUS

Jumlah
5

Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Metode observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses pengamatan dan ingatan, penelitian berkenaan dengan prilaku manusia,
proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Metode
observasi penulis gunakan untuk membuktikan data yang diproleh selama penelitian. Penulis
menggunakan metode ini sebagai pelengkap yaitu untuk membuktikan kebenaran data yang
diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.
b. Wawancara
Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
berlangsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan
dari obyek yang diteliti. 17 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe wawancara bebas
dengan menggunakan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dengan tujuan mendapatkan
informasi yang akurat.
c. Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode
dokumentasi dalam hal ini berarti mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada
dalam dokumen atau arsip.
Metode dokumentasi ini juga bisa melalui foto, hasil rekaman, catatan harian, laporan,
serta website resmi lainnya. 18
d. Metode Pengelolaan Data dan Analisis
Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan.
Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan
yang dapat dan berkaiatan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan
mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.
17

18

Ibid.,h.194.
Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Malang: UB Media,2017), h. 61.
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Setelah sumber (literatur) dikumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah
selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan
langkah-langkah sebagai berikut19:
1)

Pemeriksaan Data (Editing)
Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup,
lengkap, benar dan sudah sesuai, relevan dengan masalah.
2) Penandaan Data (Coding)
Pemeriksaan data yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber
data ( Al-Quran, Hadist, dan buku-buku referensi lainnya).
3) Rekontruksi Data (Recontructing)
Rekontruksi data yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga
mudah dipahami dan diinterpretasikan.
Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis deskriptif
kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis
data kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang
telah dipersiapkan. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam
penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item
dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu
sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian
penelitian, yaitu analisis penyaluran dana ZIS untuk pendidikan. Akan dikaji menggunakan
metode kualitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa
dengan menggunakan metode penelitian observasional yang dapat memberikan pemahaman
tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara penyedia layanan dan pengguna, unit
lingkungan atau tempat tinggal, suatu organisasi besar atau suatu komunitas. 20

19
20

Lexy L Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2001), h.161.
Albi Anggito, Metode Penelitian Kualitatif, (Mojong Genteng Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h.91.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada acuan hasil dari penelitian yang telah dilakukan lalu dikombinasikan dengan teori yang
relevan, maka penulis bermaksud untuk memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Laznas Dewan Dakwah Lampung merupakan lembaga amil zakat nasional yang dikelola
oleh perwakilan Dewan Dakwah Provinsi Lampung yaitu sebagai wadah masyarakat dalam kegiatan
menyalurkan dana zakatnya. Penyaluran dana zakat yang dilakukan Laznas Dewan Dakwah
Lampung ada 2 metode penyaluran yaitu, Pertama ; Zakat Produktif, yaitu yang pemahamannya
lebih kepada bagaimana sasaran, dan cara pemberiannya yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan
system yang serba guna, sesuai dengan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.
Kedua, Zakat Komsumtif, yaitu zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu
dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin, harta zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal secara wajar.
Bentuk penyaluran dalam bidang pendidikan di Laznas Dewan Dakwah Lampung, meliputi:
a) Biaya santri penghafal Qur‟an, b) PPTQ Dewan Dakwah (Pondok Pesantren Tahfidz Qur‟an), c)
MA Dewan Dakwah, d) Keperluan Seragam dan perlengkapan sekolah, e) Beasiswa Kuliah, f) ADI
Dewan Dakwah (Akademi Dakwah Indonesia).
B.

Rekomendasi
Berdasarkan permasalahaan yang diangkat oleh penulis yaitu penyaluran dana untuk
pendidikan dalam organisasi Laznas Dewan Dakwah Lampung, maka dari itu penulis memberikan
saran sebagai berikut:
1. Peneliti hanya untuk menemukan bentuk penyaluran pendidikan dalam perencanaan suatu
organisasi yang terdapat pada Laznas Dewan Dakwah Lampung dalam pemulihan dana zakat
untuk kebutuhan penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai pengelolaan
dana zakat.
2. menambah Sumber Daya Manusia pada tim organisasi Laznas Dewan Dakwah Lampung
agar dapat memperkukuh dengan adanya kerjasama tim dalam mengelola dana zakat agar
terus berhasil dan lebih optimal lagi.
3. Menambah sarana/fasilitas pada Laznas Dewan Dakwah Lampung agar lebih efektif dalam
menyalurkan dana ZIS kepada para mustahik.
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