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ABSTRAK 

 

Refi Fip Niasari, 2017, Pengembangan Sumber Daya Pengurus 

Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Layanan Jasa Zakat, 

Infaq, Sodaqoh Dan Wakaf (ZISWAF) : Studi Pada Lembaga 

Amil Zakat Dompet Amanah Umat Kabupaten Sidoarjo. Skripsi 

Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Persaingan antar lembaga non profit yang bergerak di bidang 

Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Wakaf menjadikan pemilik lembaga harus 

dapat memiliki fokus tersendiri dalam pengelolaan dan penyaluran. 

Pengembangan SDM yang dilakukan oleh lembaga sosial dakwah 

sebagai langkah dan cara untuk meningkatkan kualitas dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengembangan SDM tidak hanya 

secara umum seperti ilmu pengetahuan dan edukasi zakat tetapi 

pengembangan juga harus diikuti dengan peningkatan mutu spiritual 

SDM yang berada di lembaga sosial dakwah. Hal ini menjadi 

keunikan bagi peneliti untuk meneliti bagaimana pengembangan 

sumber daya pengurus yang ada di Lembaga Amil Zakat. Terdapat 

beberapa hal yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :1) 

Pengembangan SDM, 2) Pola/Bentuk Pengembangan SDM, 3) Proses 

Pengembangan SDM, 4) Metode Pengembangan SDM. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan grounded theory. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi 

partisipan. Dalam teknik validitas, peneliti menggunakan triangulasi. 

Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan reduksi data yaitu 

adanya coding dan kategorisasi, kemudian penarikan kesimpulan dari 

data yang telah dianalisa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM 

di LAZDAU menggunakan dua metode yaitu metode on the job 

training dan off the job training. Pengembangan SDM yang dilakukan 

DAU lebih kepada menggunakan cara melalui pelatihan dengan 

mengikuti workshop ataupun seminar. Beberapa tahapan dalam proses 
pengembangan yang dilakukan diantaranya adanya analisa kebutuhan, 

perancangan pelatihan dan evaluasi. Pola/macam pengembangan yang 

diterapkan di DAU yaitu adanya pengembangan secara pengetahuan 

umum dan pengembangan spiritual SDM. Pengembangan SDM di 

lembaga ini sebagai bentuk dari peningkatan kualitas kompetensi 

SDMnya. Untuk itu, perlu adanya program yang sesuai dengan analisa 

kebutuhan kelembagaan. Pengembangan ini dikontrol oleh pelaksana 

program langsung, yaitu HRD DAU. 

 

Kata Kunci : Pengembangan SDM, Proses Pengembangan, Macam 

Pengembangan, Metode Pengembangan SDM 


