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ABSTRAK 

Rifdha Karunia (17030103032), Manajemen Program Nahdaltul Ulama CARE 
Lembaga Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) Kabupaten Konawe. 
Dibimbing Oleh Drs. H. Samsu M.Pd 

 
Penelitian ini membahas tentang Manajemen Program NU CARE 

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten Konawe, 
dengan rumusan masalah : (1) Bagaimanakah gambaran program NU Care- 
LAZISNU di Kabupaten Konawe (2) Bagaimanakah manajemen zakat, infaq dan 
shadaqah NU CARE LAZISNU Kabupaten Konawe (3) Apakah faktor 
pendukung dan penghambat dalam pengelolaan program NU Care. Adapun tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran program NU Care, manajemen 
zakat, infaq dan shadaqah, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan studi 
dokumen. Teknik analisis data dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data, 
Penarikan Kesimpulan, dan Pengecekan Keabsahan Data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) LAZISNU Konawe mempunyai 
program yaitu program pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan biaya 
pendidikan bagi guru dan siswa tidak mampu, program kesehatan yaitu dengan 
memberikan bantuan biaya kesehatan gratis kepada mustahiq, program 
pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada 
para mustahiq dan program siaga bencana yaitu dengan memberikan bantuan 
secara langsung kepada korban bencana. 2) Manajemen program Nu Care di 
LAZISNU Konawe berjalan baik setiap tahun muzakkinya bertambah, dengan 
menerapkan sistem manajemen POAC yaitu Planning (perencanaan) untuk 
menghasilkan manajemen yang optimal, Organizing (pengorganisasian) dilakukan 
untuk membentuk pengurus sesuai dengan keahlian dan tugasnya masing-masing, 
Actuating (penggerakan) pengelolaan dan pendsitribusian sesuai ketentuan dan 
utamanya bermanfaat bagi mustahiq, Controlling (pengawasan) pengawasan 
dilakukan oleh pengurus pusat ke pengurus daerah lalu pengurus daerah ke amil 
dan mustahiq tujuannya untuk mengetahui sejauh mana perkembangan lembaga 
ini dengan sebuah programnya. 3) Faktor pendukungnya yaitu adanya kerja sama 
dengan pihak Alfamidi dan MUI serta pihak lain, adanya antusiasme amil 
melaksanakan tugas, bertambahnya para amil setiap tahunnya dan faktor 
penghambatnya berupa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban 
membayar zakat, serta masih banyaknya penyaluran zakat yang dilakukan secara 
langsung oleh Muzakki. 
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KATA PENGANTAR 

 

Mَةُ َواMَّOPَُم HَIJَ أEَFَِْف ْاAَْB?ِ<َ>ِء  َّSPَوا Tَ>ْUَِP<VَPَْربِّ ا ِZِ [ُUْ\َPْا ]ِِPَا HَIJََو Tَ>ِْI َ̂ EْUُPَْوا

 ُ[Vَْ_ < َّ̀  َوbَْ\?ِِ[ أTَ>ْVِUَaَْ أَ

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT   yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, kekuatan, kesehatan serta kesabaran 

sehingga peneliti mampu menyelesaikan Penelitian ini. Shalawat dan salam tidak 

lupa kita sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 

umat manusia dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Dari alam kegelapan hingga kepada alam yang terang benderang seperti yang kita 

rasakan saat sekarang ini. Beserta keluarga dan para sahabat beliau yang seayun 

langkah dan seiring bahu demi membantu Rasulullah SAW dalam menegakkan 

agama Allah SWT. 

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penelitian dapat diselesaikan dengan judul 

“Manajemen Program Nahdlatul Ulama Care pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, 

dan Sedekah NU (LAZISNU) Kabupaten Konawe” sebagai salah satu syarat 

mengikuti Ujian Munaqasyah pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Peneliti 

menyadari bahwa proses kegiatan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya 

kepada Kedua orangtuaku, Bapak H. Pawennari H, SE. M.Si dan Ibu Hasnawati 

yang dengan tulus mendukung dan mendoakanku tanpa kenal lelah sehingga 



 

 

peneliti dapat menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah IAIN Kendari. 

Tidak lupa pula peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak 

Drs. H. Samsu M.Pd selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, 

masukan dan saran yang sangat berharga kepada peneliti.  

Peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya  dan terima 

kasih juga kepada : 

1. Ibu Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan 

yang mendukung penyelesaian studi peneliti. 

2. Bapak Dr. Nurdin, S.Ag.,M.Pd. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kendari yang telah mengayomi peneliti 

dan memberikan izin serta kemudahan kepada peneliti dalam proses penelitian 

skripsi. 

3. Bapak Aminudin S.Ag., MA. Ketua Program Studi Manajemen Dakwah 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari yang senantiasa sabar 

dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi peneliti dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Kepada dosen penguji Dr. Ros Mayasari, S.Ag., M.si yang tidak pernah bosan 

dan lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti dalam 

penulisan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari 

yang telah memberikan bekal ilmu untuk peneliti selama menjadi mahasiswa 

di IAIN Kendari. 



 

 

6. Tilman, S. Sos., M.M sebagai kepala perpustakaan IAIN Kendari yang telah 

memfasilitasi peneliti selama menyusun Skripsi ini. yang telah memberikan 

banyak motivasi positif, ilmu yang bermanfaat serta menyediakan berbagai 

referensi buku pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan 

tepat waktu.  

7. Bapak Agus Sr. S.Si selaku ketua LAZISNU Kabupaten Konawe yang telah 

berkenan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dilembaga tersebut, 

yang membuat peneliti dapat menambah wawasan tentang zakat, infaq, dan 

shadaqah. 

8. Kakak dan adik saya Richa Karunia, Muhammad Arfah, Hafizah Karunia atas 

doa, dukungan dan semangatnya. 

9. Teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah angkatan 2017, Cika 

Sukmawati, Dian Ayu Lestari, Lia Marliana, NurWakia Mustafa, A. Reni 

Anjani yang telah memberikan sumbangsih, masukan dan doa kepada peneliti 

kalian luar biasa. 

10. Saudara-Saudariku, Muhammad Ubaidillah, Nur Arafah Saputri, A. Mustika 

Aprilia, Evi Sartika, Enik Ismi Mahmudah, Inggrid Fadillah N, yang telah 

membantu, menemani, dan selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan 

Penelitian ini. 

11. Sahabat sekaligus kakak saya Nhurul Amaliyah dan Nhisar aristrina yang 

telah memberikan bantuan, doa, dan dorongan sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. 

12. Sahabat Ex-Science12 Man 1 Konawe yang telah banyak memberikan 

bantuan, saran dan doanya. 



 

 

13. Teman-teman KKN kelompok Relawan Covid yang telah memberikan 

bantuan serta dorongan untuk peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. 

14. Muhammad Akbar selaku alumni Prodi Manajemen Dakwah yang 

memberikan bantuan, saran, dan bimbingannya dalam menyelesaikan 

penelitan ini. 

15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan, dorongan, semangat serta bimbingan sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.  

Semoga Allah swt. Melimpahkan anugrah cinta dan kasih sayangnya 

kepada kita semua. Doa peneliti untuk semua pihak yang telah membantu, 

yaitu “Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan balasan kebaikan yang 

lebih baik”. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih 

jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan sarat sangat peneliti harapkan. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khusunya dan bagi pembaca 

pada umumnya. Amin ya rabbal alamiin. 

 

Kendari, 24 Mei 2021 

 

Rifdha Karunia 
NIM.17030103032 

 


