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BAB I 

LATAR BELAKANG 

A. Pendahuluan 

Zakat profesi belum terkenal dalam ilmu fikih selama kurun 14 abad lamanya. Zakat profesi 

belum pernah dimuat di Al-Qur’an, hadist, fikih, begitupula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 

2011 tidak dibahas istilah zakat profesi namun dinamakan dengan zakat penghasilan dan jasa. 

karena munculnya zakat profesi baru di era sekarang di kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk 

pada aparatur sipil negara (PNS) pada umumnya. 

Pada di era modern, profesi masyarakan semakin berubah untuk memperoleh 

penghasilan.dengan demikian, golongan harta dikenai wajib diperluas pada dikembangkan pada 

beberapa bentuk harta kekayaan, sebagaimana pendapat imam Yusuf Al-Qardhawi, Hasbi Ash-

Shiddiqie, dan intelektual serta ulama besar  bagi umat Islam di era tersebut. Zakat profesi adalah 

zakat dari hasil profesi seseorang baik melalui pemikiran ataupun keterampilan dalam melakukan 

perkerjaan. Pembicaraan mengenai zakat profesi ini berupa pendapatan seorang dalam suatu 

pekerjaan yang biasa disebutkan dengan fee.1  

Didalam peraturan zakat bentuk harta benda yang wajib diwajibkan untuk zakati pada era nabi 

dan sahabat, adalah “hasil pendapatan dan jasa” atau denhan  yaitu zakat profesi. Syekh Yusuf Al-

Qardhawi menejelaskan bahwadiantara halyang sangat perlu untuk memperoleh perhatian bagi 

umat muslimin di era adalah pendapatan yang diusahakan lewat keahliannya, baik keahlian yang 

dilakukan sendiri, ataupun dengan kelompok. Jenis zakat ini adalah suatu jalan untuk menghadapi 

era modern.2 Nilai yang terkandung pada kewajiban pengeluaran zakat ialah salah satu bentuk 

                                                 
1 Hertina. Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia. Pekanbaru: Suska Press, 2013 

Hal. 71. 
2 Hafidhuddin, D. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press. 2002, Hal 142 
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tujuan Negara Republik Indonesia yang dicantumkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara umum. 

Islam mengenal zakat profesi pada beberapa pendapat Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang tercantum 

dalam disisertasi, yaitu Zakatu Kasb Al-Amal Wa Al Mihan Al Hurrah atau zakat atas penghasilan 

kerja dan profesi bebas (Qardawi, 2011). Istilah tersebut di populerkan juga oleh Dr Wahbah 

Zuhaili dalam kitab al fiqhul islam wa adillatuhu. Menurut pemikiran . Yusuf Al-Qardhawi bahwa 

zakat profesi diwajib  saat diterima nisab setelah dikurangi utang yang bisa dikeluarkan harian, 

mingguan, atau bulanan3 

Zakat diwajibkan atas orang-orang yang beriman, berdasarkan teks yang tercantum dalam 

poin ketiga rukun Islam mengenai wajibnya Zakat bagi kaum berima dan  Zakat dibayarkan setelah 

cukup nisab dan haulnya. Zakat dapat mensucikan hati dan pikiran manusia, dan juga dapat 

menghindarkan sifat kikir dan orang yang suka menimbunkan harta. zakat bisa di bayar secara 

pribadi dan bisa melalui bantuan lembaga amil zakat dan bazda untuk mengelola pemungutan dan 

penyaluran harta zakat kepada orang yang berhak menerima seperti gololongan fakir miskir dan 

anak yatim . 

Zakat telah menjadi hal pokok dalam pengemabangan kehidapan secara sosial dan 

menghilangkan kemiskinan, serta mampu tanda untuk hidup harmonis antara pihak satu dengan 

pihak lainnya, dan zakat dapat menjadi solusi atas berbagai problemam ummat jika dikelola secara 

baik untuk menjalnkan prinsip manajemen secara SDM yang baik. 

Pemerintah Indonesia telah mengatur sistem manajamen zakat melalui KMP”No. 581 Tahun 

1999 mengenai melaksanakan UU (Undang-udang) nomor. 38 Tahun 1999 menegnai manajamen 

Zakat seperti dalam peratiran mentri Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 373 Tahun 2003 

                                                 
3 Sarwat. Ensiklopedia fikih Indonesia Bagian ke-4 Zakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019, Hal 93 
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mengenai praktek  Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan telah ditinjau kembali dengan alasan 

UUNomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan zakat dilihat tidak relevan dengan kebutuhan 

hukum di masyarakat, dengan demikian Negara meninjau untuk merancang Undang-Undang 

mengenai Zakat Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yeng meliputi kegaitan, 

organisasian, perencanaa, dan distribusi dana zakat. 

Berdasarkan tinjauan (BAZNAS) dengan kampus ITB pada Januari-April 2011, dengan data 

penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas yaitu 87% penduduknya adalah muslim dengan 

mengasumsikan 20 % sebagai muzakki, hal ini akan memberikan sebuah potensi besar dikisarkan 

dengan angka 217 triliun. Namun pada kenyataannya, pada Tahun 2010 zakat yang berhasil 

dihimpun senilai 1,5 triliun, nilai ini mencapai angka 1% dari peluang pengeluaran zakat yang, 

data tersebut tidak mencakup bagi kaum muslim yang menyalurkan zakatnya secara perorangan.4  

Sebagai media untuk memperbaiki taraf kehidupan, peluang zakat lebih besar, sedangkan bagi 

infaq dan shodaqah memiliki peranan yang penting serta dapat diusahakan lebih maksimal dalam 

pemberdayaan ekonomi umat.  

Kota Depok adalah kota di selatannya Jakarta, atau lebih dikenali dengan istilah kota 

penyangga Ibu Kota Negara. Dengan baiknya perkembangan jalur transportasi yang terorganisir, 

menimbulkan pengembangan ekonomi, sosial dan keagamaan serta meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat Kota Depok.” 

Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2015, Penduduk Kota Depok mencapai 1.962.160 

jiwa dan meningkat menjadi 2,33 juta jiwa di Tahun 2018, Namun berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) jumlah orang miskin di Depok Tahun 2017 sebanyak 52.340 jiwa, data tersebut 

mengalami penurunan diTahun setelahnya yaitu Tahun 2018 sebanyak 49.390 jiwa yang tersebar 

                                                 
4 Tim Dakwatuna. Potensi Zakat Rp 217 Trilliun. Retrieved from www.dakwatuna.  2001 
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di 11 kecamatan, artinya 2% penduduknya masih dibawah garis kemiskinan. Masih menurut data 

BPS, tingkat kemiskinan di Kota Depok diTahun 2019 masih cukup tinggi yaitu 2,07%. 

Terkait dengan pendapata zakat profesi yang berada di pemerintahan kota depok dari tahun 

2017 sampai 2020 masing-masing memiliki pendapatan yang beranegaragam, dari setiap tahun 

terdapat penurunan dan peningkatan pada pendapatan yang dihasilkan, adapun penghasilan yang 

diperoleh dari tahun 2017 sebesar 92,782,062, 2018 sebesar 94,290,716. 2019 sebesar 

80,852,1097. 2020 sebesar 91,734,196. 

Dari pedapatan yang diperoleh oleh baznas di atas mengalami flukuasi dari perperiode, 

pendapat dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan dan peningkatan akan tetapi pada 

tahun 2019 mengalami penurunan sangat memberuk sehingga mengalami turun sebanyak 10 

persen dari tahun sebelumnya, dengan demikian peneliti melihat ada kendala yang sangat besar 

yang dialami oleh pemkot PNS pada 2019, maka perlu adanya pendekatan empiris untuk dapat 

megetahui penyebab penurunan yang dialami oleh pihak pemkot pada zakat profesi. 

Saat ini zakat profesi Kota Depok masih dibayarkan secara sukarela oleh masing - masing 

pribadi ASN padahal Pemerintah Kota Bekasi sudah berkerja sama dengan Baznas kota bekasi 

dalam proses penyaluran zakat profesi melalui MoU pada Kamis (18/4/2019) (Fajri, 2019) dan 

diperkuat dengan Peraturan Walikota Bekasi, akan lebih optimal lagi jika pemerintah Kota Depok 

mengikuti langkah tersebut. 

Dengan mengoptimalkan zakat profesi, harapannya menjadi salah satu cara yang efektif bagi 

umat Islam dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. Maka berdasarkan 

paparan di atas peniliti merasa perlu mengungkap dan menjabarkan realitas zakat profesi yang 

terjadi di Kota Depok dan meninjaunya dari aspek hukum Islam maka dari itu peneliti mengajukan 
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judul penelitian dengan judul Analisi Prektek Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor 

Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2019. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka peneliti menyusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana realitas praktik zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Depok 

pada tahun 2019? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Pemkot Depok pada tahun 2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan mengungkap realitas praktik zakat profesi di Pemkot Depok pada 

tahun 2019 

2. Untuk mengetahui dan mengungkap tinjauan hukum Islam terhadap zakat profesi Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di Pemkot Depok pada tahun 2019 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah 

1. Kegunaan Ilmiah  

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan refrensi baru terhadap pelaksanaan jakan 

profesi oleh BAZNAS di Kota depok guna untuk penghimpun, menyalurkan kepada orang yang 

berhak untuk mendapatkannya, dengan dimaksimalkan zakat profesi pada PNS di Kota Depok 
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maka angka muzaki akan lebih tinggi sehingga pendayagunaan zakat dapat dimaksimalkan dengan 

baik. 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemasukan pada muzaki dana amil yang berada di 

Lokasi Kota Depok, agar dimaksimalkan penghimpun dan pendayagunaan zakat profesi, agar 

dapat membantu saudara kita yang kurang dalam urusan ekonomi.  

Hasil temuaini ini diharapkan bida dijadikan untuk bahan acuan dapat dalam pengembangan 

mengenai zakat profesi oleh Pemerintah Kota Depok. 

E. Kajian Pustaka 

Untuk mendukung Penelitian ini peneliti akan memaparkan berbagai penelitian terduhu yang 

relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  Penelitian yang dilakukan oleh M, Amri, (Program Pascasarjana Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto ,2019). Dengan judul Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan 

Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi 

Hukum Islam). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data 

primer yaitu peneliti turjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara untuk 

memperoleh data, hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan zakat profesi PNS di Baznas 

Banyumas masih tidak teraksana baik karena sebagaian aparatur sipil tersebut belum bisa 

menyalurkan sebagain hartanya untuk disalurkan sebagai zakat.5 

                                                 
5 Amri, M. (2019). Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil 

Negara Di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam). Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah (HES) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 
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  Penelitian yang dilakukan oleh Astiniwati. (Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Mataram 2018). Respon Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Atas Kebijakan Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Pemotongan Gaji Sebagai 

Zakat Profesi (Studi Kasus Baznas Lombok Barat). Penelitian ini menggunakan pendekata 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan primer, peneliti dapat memperoleh langsung data 

dengan langsung menyebarkan kousiner di lapangan, pada hasil temuan pada penelitian ini adalah 

bahwa respon masyarakat yang berprofesi sebagai PNS di Kota Mataram berpengaruh Positif, 

dalam artian tanggapan masyarakat terkait wujudnya zakat tersebut sangat setujuh dengan adanya 

peraturan dari pemerintah sehingga mereka dapat menunaikan zakat profesinya.6 

  Penelitian yang dilakukan oleh Hanif, I. (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016). Dengan judul Pengelolaan Zakat 

Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011,  (Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Solo).  penelitiam tersebut peneliti menggunakan 

pendekata kualitatif dengan jenis data primer, peneliti memperoleh  langsung data dari lapangan 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukan bahwa untuk 

penerapan zakat profesi di Lazismu Solo terlaksana dengan baik karena penyaluran zakat profesi 

di tempat tersebut di keluarkan berdasarkan bentuk nishab, muzaki mengeluarkan zakatnya pada 

saat setiap penerimaan gaji sedangkan menurut Undang-undang republic indonesia hasil penelitian 

menunjukan sejalan dengan arahan Undang-undang karean si Muzaki mengeluarkan zakatnya 

disalurkan pada amil yang jelas sebagai pengelolaan zakat.7  Penelitian yang dilakukan oleh 

                                                 
6 Astiniwati. (2018). Respon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Atas Kebijakan Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang 

Pemotongan Gaji Sebagai Zakat Profesi (Studi Kasus Baznas Lombok Barat). Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Mataram 
7 Hanif, I. (2016). Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Di Lazis Muhammadiyah Solo). Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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Nasution, J. (Program Studi S2 Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera 

Utara Medan 2017) Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya 

Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompet Dhuafa Waspada). Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan dengan jenis data 

primer, peneliti memperoleh data secara langsung dari lapangan dengan menyebarkan kousioner 

dilapangan, hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dengan signifikan pada 

keberkahan harta muzaki setelah melaksanakan zakat.8 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nola, I., Aedy, H., & Bachmid, G. (2019). Dengan judul 

Studi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dibadang Amil Zakat Kota Kendari. Jurnal Progres 

Ekonomi Pembangunan (JPEP), penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode kualitatif 

dengan dan jenis data yang digunakan yaitu data primer, peneliti memperoleh langsung data 

tersebut dari wawancara dan obeservasi terhadap data yang di lapangan, hasil penelitian 

menunjukan bahwa pengatimalisasi zakat profesi di Kota kendari masih belum baik kareana tidak 

didukung oleh beberapa pihak di antaranya denga kurangnya regulasi dari pemerintah dan 

kurangnya kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat mereka sehingga zakat tidak dapan 

dioptimalkan sebaik mungkin.9 

  Dari beberapa paparan penelitian terdahulu diatas berdasarkan permasalahan, kajian teori 

dan jenis pendekatan penelitian, maka peneliti melihat terdapat GEEP yang sangat baik untuk 

melakukan sebuah penelitian dari segi praktek dan tinjaun hukum zakat profesi yang diterapkan di 

Pemerintah Kota Depok sehingga peneliti memberikan judul pada penelitian ini dengan judul 

                                                 
8 Nasution, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya 

Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus Di Dompet Dhuafa Waspada). Program Studi S2 Ekonomi Islam 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 
9 Nola, I., Aedy, H., & Bachmid, G. (2019). Studi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dibadang Amil 

Zakat Kota Kendari. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), Volume 4(Nomor 1, Februari), Hal. 16-26. 
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“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota 

Depok”. 

F. Metode penelitian  

1. Jenis penelitian 

  Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkapkan gejala konseptual dengan 

menggunakan pendekatan pengumpulan data diperoleh dari sumber langsung dengan mengikuti 

instrument pada penelitian yang disusun.10 Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan 

penelitian yang temuan-temuannya tidak menggunakan langkah pendekatan statistic yang jalan 

perolehan data dengan angka-angka dan hitungan.11 Akan tetapi penelitian kualitatif yaitu dengan 

menggunakan pendekatan pengamatan, wawancara dan dokumentasi sehingga untuk dapat 

memperoleh data yang diteliti diharuskan untuk langsung mengamati studi kasus dilapangan. 

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode analisis deskriptif yaitu metode yang 

digunakan agar mendeskriptifkan atau mengungkapkan fenomena yang ada. Baik fenomena yang 

terjadi berupa bersifat ilmiah ataupun rekayasa dari sumber data.12 Data yang diperoleh dari 

lapangan berupa kata-kata, gambar serta bukan berupa angka-angka.13 Maka pada laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terhadap penyajian 

laporan pada penelitian. 

                                                 
10 Ahmad Tanjeh.  Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta. PT Teras : 2011, hlm. 147. 
11 Gunawan Imam.. Metode Penelitian Kualitatif.  Bandung PT Remaja Rosdakarya : 2013, hlm. 155-157. 
12 Syaodih Nana Sukmadinata.. Metode Pendekatan Pendidikan. Bandung. PT Remaja Rosdakarya: 2013, 

hlm. 81-83. 

 13 Meleong Lexi. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Rosdakarya: 2002, hlm. 64. 
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  Penelitian ini bersifat desktiptif yaitu penelitian yang bersifat memberikan data terhadap 

suatu kondisi setempat atau gejala-gejala sosial yang sedang berkembang ditengah kehidupan 

bermasyarakat sehingga dengan terwujudnya suatu penelitian diharapkan dapat membantu 

gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Objeknya 

suatu peneliti dapat memberikan dampak positif pada suatu instansi yang akan diteliti karena 

mereka mengatahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada lapangan. 

2. Sumber data penelitian 

  Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari para aparatus sipil negara 

yang berada di pemerintah kota depok, dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di 

lokasi penelitian. 

3. Metode pengambilan data 

  Pada suatu penelitian sering terjadi proses pengumpulan data, teknik pengumpulan data 

merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data yang akan 

diperlukan. Dalam proses pengumpulan data akan menggunakan data atau lebih metode. Jenis 

metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data tentunya harus sesuai dengan 

karakter penelitian yang sedang dilakukan. 

  Dalam peneltian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan natural setting (kondisi 

yang alamiah dan teknik pegumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik yang digunakan oleh penelitian dalam perolehan data sebagai berikut:    

 a. Observasi  



 

 

11 

 

  Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi 

objek penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa baik berupa prilaku manusia setempat atau 

fenomena alam yang terjadi.14 

  pengamatan yang dilakukan penelitian harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang 

dilakukan, serta dilakukan secara sistematis memalui perencanaan yang matang. Pengamatan 

dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun prilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan 

dan pengamatan tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan judul.15 Judul dalam penelitian 

merupakan panduan dalam menyusun teori serta panduan untuk pengumpulan data. 

b. Wawancara 

  Penyusunan menggunakan wawancara terpimpin. Dalam wawancara jenis ini pertanyaan 

yang akan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.16 Pada penlitian ini 

menggunakan wawancara untuk memperoleh langsung data yang terjadi dilapangan dengan 

menyiapkan pertanyaan yang akan dibutuhkan pada penelitian. 

c. Dokementasi  

  Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu kejadian 

atau laporan yang ada.17 Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen. 

Seperti dalam buku regristrasi dan arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

kebutuhan penelitian serta mendokumentasikan hasil yang telah didapatkan dilapangan baik 

dengan tulisan atau dengan mengambil gambarnya. 

                                                 
14 Ibid, Ahmad Tanjeh, hlm. 164. 
15 Waluyo Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Bandung  PT Sinar Grafika : 2002, hlm. 95. 
16 Ibid, Ahmad Tanjeh, hlm. 182. 
17 Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Praktek.  Jakarta PT Rineka Cipta. 1998, hlm. 74. 
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4. Metode analisis data penelitian 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisir data memilah-milah serta menjadikan satuan yang dapat dikelola mencari dan 

mengumpulkan data, serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.18 Analisis data terbagi menjadi dua jenis data yaitu 

pertama analisis diskriptif merupakan analisis dengan paparan data secara sistematis dan logis 

disetiap aspek yang diteliti. Kedua, analisis induktif, merupak proses fakta yang khusus atau 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisis yang mempunyai sifat umum.  

  Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data kualitatif yang dapat dilakukan dengan 

tiga alur yang terjadi secara bersamaan. Pertama, redaksi data. Kedua, penyajian data.  Ketiga, 

penarikan kesimpulan data. 

a. Redaksi data 

  Redaksi data adalah bentuk analisis yang , menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasikan sedemikian baik sehingga menghasilkan kesimpulan yang 

baik. Laporan-laporan reduksi dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan mana yang penting 

serta secara sistematis.19 Dan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah suatu makna dari data-data yang telah dimaksudkan kemudian disusun secara 

sistematis. Reduksi data dalam penelitian ini adalah berfokus pada penerapan zakat padi. 

  

                                                 
18 Ibid, Lexy., hlm. 83. 
19 Nasution.,” Metode Penelitian Natiralistik Kualitatif,” Bandung  PT Tarsito : Bandung. 2003, hlm. 118. 
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b. Penyajian data 

  Penyajian data merupakan menemukan pola-pola bermaksud serta memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian data pada 

penelitian ini merupakan penentuan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian 

disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. 

c. Penarikan kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan, selalu mendasarkan dari atas semua data yang diperoleh delam 

kegiatan penelitian, dengan kata lain penarikan kesimpulan merupakan harus didasari pada sebuah 

data bukan berdasarkan angan-angan peneliti.20 Penarikan kesimpulan akan terus dilakukan oleh 

peneliti dimulai dari survei lapangan sampai dengan finishing untuk menyelasaikan penelitian. 

Oleh demikian peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan selama penelitian masih 

berlangsung.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Jamal, Ma’mur. Tuntutan Lengkap Metodelogi Praktis penelitian Pendidikan. Yogyakarta. PT Dive Press 

: 2001, hlm. 172. 

 


