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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan
dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu
itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.(Q.S.at-Taubat:103) (Depag RI, 2006 : 162)
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ABSTRAK
Judul penelitian ini adalah Hubungan Menonton Program Acara Chatting
bersama Yusuf Mansyur di ANTV dengan Motivasi Bersedekah Harta Warga
Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Tujuan Penelitian ini
adalah untuk mengetahui hubungan menonton program acara Chatting bersama
Yusuf Mansyur di ANTV terhadap motivasi bersedekah masyarakat Desa
Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data
menggunakan Questionaire (Angket) dan metode dokumentasi, penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif, yang menekankan analisa pada data numerikal
(angka) yang diperoleh dengan metode statistik. Sedangkan teknik analisis penulis
menggunakan analisis pendahuluan, analisi uji hipoteisis dan analisis lanjut.
Dalam hal ini analisi yang digunakan mengguji hipoteisi adalah menggunakan
rumus korelasi product momen.
Berdasarkan angket yang terkumpul pada penulis, bahwa Hubungan
Menonton Program Acara Chatting bersama Yusuf Mansyur
di ANTV
berhubungan dengan Motivasi Bersedekah Harta Warga Desa Tenggeles
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dan menunjukkan hubungan yang positif.
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis korelasi product
moment diperoleh hasil dihasilkan nilai t hitung = 3.688 kemudian hasil tersebuit
dicocokkan dengan t tabel untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya,
yaitu: thitung = 3.688 dibandingkan dengan ttabel = (0.01:60) = 2.660 dan ttabel =
(0.05: 60) = 2.000. karena thitung >0.05= 3.688 > ttabel 0.01= 2.660 dan ttabel 0.05 =
2.000, hasil tersebut menunjukkan variabel x dan y adalah Signifikan yaitu
terdapat hubungan signifikan antara menonton program acara chatting bersama
Yusuf Mansyur terhadap motivasi bersedekah masyarakat Desa Tenggeles
Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dua tingkat
signifikasi 5% dan 1% yang penulis temukan hipotesis diterima yakni terdapat
hubungan signifikan antara menonton program acara Chatting Bersama Yusuf
Mansyur terhadap motivasi bersedekah masyarakat Desa Tenggeles Kecamatan
Mejobo Kabupaten Kudus. Artinya semakin tinggi terdapat menonton program
acara Chatting Bersama Yusuf Mansyur semakin baik pula motivasi bersedekah
masyarakat Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
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