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Lampiran 01
KOESIONER ANGKET
A. Pengantar
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak/ibu/ saudara(i)
untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang ada dalam angket ini. Maksud angket ini
adalah untuk mendapatkan informasi secara nyata tentang pengaruh nilai edukatif
pelaksanaan zakat di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
Penelitian ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dalam rangka penyelesaian studi S2,
program studi Magister Pengjajian Islam pada bidang konsentrasi Pendidikan Islam di
Program Pascasarjana UMI Makassar.
Jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin tidak akan berpengaruh pada kondite
kepegawaian, prestasi kepangkatan, status sosial, dan status hukum. Olehnya itu jawaban
yang diberikan sangat diharapkan sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang dialami.
B. Identitas Responden
1. Nama lengkap
2. Umur
3. Pendidikan terakhir
4. Jabatan/Status sosial
5. Alamat

:
:
:
:
:

……………………………………………………………..
……….. tahun
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

C. Petunjuk
1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap
paling sesuai dengan keadaan yang dialami.
2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi komentar sesuai dengan yang
dipahami dan dialami Bapak/Ibu.
D. Pertanyaan

Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai :
(1) Membayar zakat harta adalah kewajiban tertentu bagi seorang muslim, di
kecamatan Maritengngae dalam rangka meningkatkan ketaatan berzakat bagi
seorang muslim telah dilakukan sosialisasi tentang keberadaan BAZ sebagai
tuntutan UU No. 39 tahun 1999, sejauhmana pengaruhnya terhadap ketaatan
berzakat?
a) Memotivasi ketaatan berzakat
b) Termotivasi menggunakan jasa BAZ dalam rangka menyalurkan zakat
c) Ikut berpartisipasi menyampaikan informasi
d) Biasa-biasa saja
e) Sekedar mengetahui
(2) Sejauhmana peran ulama, tokoh agama dan muballig dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan zakat dengan
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan tarap kehidupan
masyarakat yang tergolong miskin?
a) Menerapkan dalam tema-tema khutbah
b) Melalui pengajian rutin majelis ta’lim
c) Melalui seminar dan simposium
d) Melalui penyuluhan di Balai Desa
e) Melalui kegiatan dor to dor
Sejauhmana tingkat peran kepala KUA kecamatan dalam proses pelaksanaan
zakat harta untuk meningkatkan nilai-nilai edukasi di Sejauhmana tingkat
kecamatan Maritengngae?
a) Sangat Baik
b) Cukup Baik
c) Baik
d) Kurang berperan
Bagaimana menghitung kadar harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat?
a) Meminta jasa BAZ untuk menghitungkan besaran zakat yang wajib
dikeluarkan
b) Meminta jasa ulama untuk menghitungkan besaran zakat yang wajib
dikeluarkan
c) Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan sebagai zakat
d) Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam
sebagai salah satu wilayah lumbung padi yang ada di Sulawesi Selatan, tentu
warga masyarakatnya banyak berprofesi sebagai petani, tahukah saudara
bagaimana menentukan kadar zakat yanh harus dikeluarkan dari hasil pertanian?
a) Meminta jasa BAZ untuk menghitungkan besaran zakat yang wajib
dikeluarkan
b) Meminta jasa ulama untuk menghitungkan besaran zakat yang wajib
dikeluarkan
c) Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan sebagai zakat
d) Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam
Bagaimana cara menghitung kadar zakat dari harta perniagaan?
a) Meminta jasa BAZ untuk menghitungkan besaran zakat yang wajib
dikeluarkan
b) Meminta jasa ulama untuk menghitungkan besaran zakat yang wajib
dikeluarkan
c) Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan sebagai zakat
d) Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam
dimana tempat menyalurkan zakat yang terbaik agar terjamin tepat sasaran?
a) Badan Amil Zakat, sebab institusi pengelola zakat yang dikelola pemerintah
b) Lembaga Amil Zakat, sebagai institusi swasta pengelola zakat
c) Pengurus masjid yang sekaligus berfungsi sebagai amil zakat
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d) Menyerahkan langsung kepada kaum fakir miskin sebagai pihak yang paling
berhak
(8) Kadar harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah merupakan ……”
a) harta santunan atau bantuan orang kaya kepada kaum fakir miskin
b) harta yang memang menjadi hak dan milik kaum fakir miskin
c) sarana silaturrahim antara orang kaya dengan fakir miskin
d) sikap rasa iba dari orang kaya kepada kaum fakir miskin
(9) Kasus-kasus apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan zakat harta di
kecamatan Maritengae?”. Apakah terkait dengan ..........
a) Organisasi
b) Manajemen
c) Profesionalisme pengelola
d) Kepercayaan kepada pengelola
e) Transparansi dan akuntabilitas pengurus amil zakat
(10) Di Kantor Urusan Agama kecamatan Maritengae telah terbentuk lembaga konsultasi
zakat harta dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat bagi masyarakat
Maritengae, bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pengelolaan zakat
harta di kecamatan Maritengae?
a) Sangat baik

b) Baik
c) Tidak baik
d) Kurang baik
e) Biasa-biasa saja
(11) Hal-hal apa saja yang dipertanyakan pada lembaga konsultasi zakat?
a) Fungsi BAZ
b) Tujuan dan visi-misi BAZ
c) Jenis harta dan batas minimalnya yang wajib dizakati
d) Tata cara perhitungan
e) Meminta untuk dihitungkan zakat hartanya
(12) Menurut pengamatan anda bagaimana sikap kepala KUA kecamatan
Maritengae dalam menegakkan kedisiplinan pada saat proses pemungutan dan
penyaluran zakat harta itu?” dengan opsen jawaban;
a) Tegas, artinya siapa saja yang melanggar dikenakan sanksi tanpa melihat
penyebabnya,
b) Tegas dan bijaksana, artinya siapasaja yang melanggar ditegakan aturan,
namun dipelajari terlebih dahulu penyebabnya,
c) Terkadang tidak disiplin kalau orang yang melanggar orang dekat, maka
aturan tidak ditegakan,
d) Pimpinan tidak mau tahu dengan masalah kedisiplinan, karena pimpinan
menyerahkan segala aktivitasnya kepada kekuasaan Allah Swt
(13) Menurut pendapat anda bagaimana sikap masyarakat muslim di kecamatan
Maritengae terhadap ketaatan berzakat harta?”
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a) Patuh dan taat terhadap kewajiban berzakat harta,
b) Biasa-biasa saja tidak ada beban walaupun tidak membayar zakat hartanya,
c) Meminta petugas BAZ kecamatan untuk menghitung
kemudian
mengeluarkan zakat hartanya,
d) Peduli dengan nasib fakir miskin lalu membayar zakat hartanya,
e) Jika ada yang membayar zakat hartanya, iapun turut membayar zakat
hartanya
(14) Upaya peningkatan mutu pelaksanaan zakat harta di kecamatan Maritengae
dalam menghadapi tantangan masa kini/kontenporer, perlu ditopang dengan
sarana yang memadai, misalnya computer, internet, guru professional, dana
yang memadai serta diprogramkan secara sistimatis. Menurut pengamatan anda
apakah sarana tersebut sudah tersedia pada pengelolaan BAZ kecamatan
Maritengae?”
a) Komputer,
b) Internet,
c) Amil/pengurus yang professional,
d) Dana yang memadai,
e) Renstra; visi-misi, tujuan, sasaran dan program kerja
(15) Menurut anda sejauhmana pelaksanaan zakat mengedukasi tumbuhnya
kesetiakawanan sosial masyarakat di kecamatan Maritengngae?
a) Sangat baik.
b) Cukup baik.
c) Baik
d) Kurang baik.
e) Tidak tahu.
(16) Membayar zakat harta adalah kewajiban tertentu bagi seorang muslim di
kecamatan Maritengae dalam rangka meningkatkan ketaatan berzakat bagi
seorang muslim. Sejauhmana tingkat pengaruh nilai edukasi pelaksanaan zakat
harta dalam meningkatkan ketaatan beragama di Maritengngae?
a) Sangat berpengaruh.
b) Cukup berpengaruh.
c) Berpengaruh
d) Kurang berpengaruh.
e) Tidak tahu.
.
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Lampiran 02
PEDOMAN WAWANCARA
A. Wawancara dengan Muzakki
1. Bagaimana cara menghitung jumlah zakat yang wajib ditunaikan?
2. Apakah Bapak menggunakan jasa orang atau lembaga untuk menghitung
kadar zakat yang wajib dikeluarkan?
3. Kemana atau melalui apa zakat Bapak/Ibu salurkan?
4. Siapa saja yang diberikan zakat selama ini dan berapa besaran tiap bagian?
5. Bagaimana strategi/cara penyaluran zakat yang Bapak/Ibu keluarkan?
6. Apa mampaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah mengeluarkan zakat?
B. Wawancara dengan Mustahiq
1. Dari mana saja selama ini Bapak/Ibu menerima zakat?
2. Berapa besaran jumlah zakat yang Bapak/Ibu terima setiap musim zakat?
3. Adakah muzakki tertentu yang menjadi langganan Bapak/Ibu tiap tahunnya?
4. Dari zakat yang diterima diperuntukkan untuk membiayai apa saja dalam
kebutuhan keluarga?
5. Apa mampaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerima zakat?
6. Apakah Bapak/Ibu juga membayar zakat?
C. Wawancara dengan Petugas Amil Zakat dan Pejabat terkait
1. Bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan zakat di kecamatan Maritengngae?
2. Apa yang menjadi hambatan dan pendukung pelaksanaan zakat di kecamatan
Maritengngae?
3. Bagaimana strategi pengumpulan zakat dari para muzakki?
4. Bagaimana bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahiq?
5. Sudahkah tersediah data dan peta potensi zakat hasil inventarisasi muzakki
dan mustahiq?

