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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan  
Penelitian ini sendiri bertujuan guna mengetahui adanya 

pengaruh dari pengaruh tingkat pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat terhadap minat muzakki membayar zakat pertanian di 
Desa Pulokulon Kabupaten Grobogan. Sampel yang digunakan 
sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Hasil dari pengujian statistik pengetahuan menyatakan bahwa 

tingkat pengetahuan berpengaruh positf dan signifikan terhadap 
minat muzakki membayar zakat pertanian di Desa Pulokulon 
Kabupaten Grobogan, karena semakin tinggi tingkat 
pengetahuan masyarakat tentang zakat maka semakin tinggi 
pula minat mereka untuk membayar zakat. 

2. Hasil dari pengujian statistik kesadaran menyatakan bahwa 
kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
muzakki membayar zakat pertanian di Desa Pulokulon 
Kabupaten Grobogan, karena semakin tinggi kesadaran 
masyarakat maka semakin tinggi pula minat mereka untuk 
membayar zakat. 

3. Hasil dari pengujian statistik variabel pengetahuan dan 
kesadaran menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan dan secara simultan antara pengetahuan dan 
kesadaran secara bersama-sama terhadap minat muzakki 
membayar zakat pertanian.  

Maka keputusannya adalah menerima hipotesis yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan secara 
simultan antara tingkat pengetahuan dan kesadaran bersama-sama 
terhadap minat muzakki membayar zakat pertanian. Hal ini 
disebabkan apabila tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
tinggi maka akan tinggi pula minat masyarakat untuk membayar 
zakat. Dari kedua variabel tersebut variabel yang pengaruhnya 
paling tinggi adalah kesadaran. 

 
B. Keterbatasan Penelitian  

Meskipun pada penelitian ini penulis  telah mengupayakan 
semaksimal mungkin, akan tetapi penulis sadar masih banyaknya 
keterbatasan didalam penelitian ini yaitu meliputi: 
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1. Penelitian ini sendiri hanya meneliti pengaruh tingkat 
pengetahuan dan kesadaran terhadap minat muzakki membayar 
zakat pertanian. Masih terdapat banyak variabel-variabel 
lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap minat 
muzakki membayar zakat pertanian, sehingga memiliki 
kontribusi penelitian yang kurang luas. 

2. Apabila hasil dari penelitian ini sendiri kelak dijadikan sebagai 
acuan, maka perlu adanya suatu pertimbangan karena adanya 
keterbatasan. Hal ini harus sangat diperhatikan dengan tujuan 
agar penelitian yang diperoleh lebih bermanfaat lagi dan bisa 
menghasilkan data yang optimal. 

 
C. Saran-saran 

Berdasarkan hasil yang di peroleh dalam penelitian, 
pembahasan, serta kesimpulan , maka saran yang dapat 
disampaikan ialah: 
1. Bagi Para Petani  

Bagi para petani hendaknya agar lebih meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran tentang membayar zakat pertanian 
karena hukum zakat adalah wajib bagi yang sudah mencapai 
nisab, khususnya para petani di Desa Pulokulon Kabupaten 
Grobogan harus memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang 
zakat pertanian. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya 
kesadaran untuk berzakat yang muncul dari diri sendiri, 
sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat 
dan masyarakat akan lebih patuh untuk membayarkan zakatnya 
pertania. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Bagi penelitian berikutnya yang mengusung topik yang 

serupa dengan penelitian ini diharapkan agar lebih 
menyempurnakan penelitiannya misalnya dengan memberi 
tambahan variabel yang belum dicantumkan didalam penelitian 
ini. Mengingat kemampuan dalam menerangkan masih 
terbilang belum mumpuni.  

 


