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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh

persepsi sosial dan sikap masyarakat berpengaruh positif yang signifikan

secara bersamaan terhadap minat menabung di BMT Al-Fatah, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh persepsi sosial

masyarakat terhadap minat menabung di BMT Al-Fatah., hal ini dapat

terlihat dari hasil hipotesis yang ternyata nilai t hitung lebih besar jika

dibandingkan dengan nilai t tabel (4,596> 1,985) maka t hitung di daerah

tolak (H0), artinya hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha)

diterima. Sehingga hipotesis pertama Ha diterima, bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara persepsi sosial masyarakat Desa Getas

Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap minat menabung di

BMT Al-Fatah.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sikap masyarakat

Desa Getas Pejaten kecamatan Jati Kabupaten Kudus terhadap minat

menabung di BMT Al-Fatah., hal ini dapat terlihat dari hasil hipotesis

yang ternyata nilai t hitung lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t

tabel (2,298> 1,985) maka t hitung di daerah tolak (H0), artinya hipotesis

nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Sehingga hipotesis

pertama Ha diterima, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara

sikap masyarakat Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

terhadap minat menabung di Bmt Al-Fatah..

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  persepsi dan sikap secara sama-

sama berpengaruh terhadap minat menabung di  BMT Al-Fatah., hal ini

dapat dilihat dari hasil uji anova F test, didapat F hitung sebesar 26,288

lebih besar dari F tabel 3,090 dengan tingkat probabulitas 0,000

(signifikansi) karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05
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B. Keterbatasan

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun ternyata

penelitian ini masih banyak keterbatasan penelitian, meliputi :

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada masyarakat Desa Getas

Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus saja.

2. Kurangnya variabel penelitian yang digunakan hanya variabel

persepsi dan sikap sehingga memiliki kontribusi penelitian yang

kurang luas.

C. Saran – Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan untuk

penelitian selanjutnya meliputi:

1. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama

disarankan untuk lebih meluaskan populasi penelitian, tidak hanya pada

desa tetapi juga bisa lebih meluas seperti kecamatan bahkan kabupaten dan

juga populasi penelitian diperbanyak menjadi satu institute.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel lain

yang dapat mempengaruhi minat menabung masyarakat.

D. Penutup

Atas rahmat, taufik dan hidayah Allah, Alhamdulillah penulisan skripsi ini

dapat penulis selesaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun senantiasa

penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Tiada gading yang tak retak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para

pembaca umumnya. Aaammminnnn,…


