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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah,  

bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”  

(QS. Al-Baqarah: 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan segenap kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada 

orang-orang yang aku cintai dan aku sayangi, yang selalu hadir mengiringi hari-

hariku dalam menghadapi perjuangan disaat suka maupun duka. Kupersembahkan 

bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendo’akan disetiap ruang dan 

waktu dalam kehidupan khususnya buat : 

1. Bapak Kasir dan Ibu Sarimi tercinta, yang selalu memberiku kasih sayang 

yang tiada berujung, semoga Allah selalu menjaga kalian. 

2. Untuk Saudara-saudara Ku tercinta ( Lasmin-Sari, Sugiyanto-Iin, Tristanto-

Rini), hanya dengan kesabaran kalianlah, aku bisa bertahan hingga akhir 

perjuangan ini. 

3. Untuk Keponakan-keponakan Ku tersayang (Firman, Isma, Ersa dan Andika), 

terima kasih semangatnya. 

4. Kakak Ku tersayang Heri Riyanto, yang selalu memberiku semangat. 

5. Sahabat-sahabat terbaik ku EIC 2012, khususnya Anik yang selalu memberiku 

semangat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 



vii 

ABSTRAK 

 

Desa Trembulrejo adalah salah satu desa yang terletak di Kec. Ngawen 

Kab. Blora yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan 

beragama Islam. Namun mengenai pembayaran zakat pertanian, petani yang 

membayar zakat pertanian jumlahnya masih kecil. Seharusnya Desa Trembulrejo 

memiliki potensi yang cukup besar untuk membayar zakat pertanian, mengingat 

semua warga petani beragama Islam dan mayoritas warga masyarakat berprofesi 

sebagai petani. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1.) Bagaimana 

persepsi masyarakat petani Desa Trembulrejo tentang zakat pertanian? 2.) 

Bagaimana dampak persepsi masyarakat petani Desa Trembulrejo terhadap 

perilaku berzakat? Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana persepsi masyarakat petani Desa Trembulrejo tentang zakat pertanian 

dan bagaimana dampak persepsi masyarakat petani Desa Trembulrejo terhadap 

perilaku berzakat. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 1.) 

jenis penelitian adalah penelitian lapangan 2.) sumber datanya adalah primer dan 

sekunder 3.) teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 

dokumentasi 4.) analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penulis 

mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung data yang diperoleh 

dari lapangan, baik berupa lisan/tulisan. 

Persepsi dari masyarakat petani Desa Trembulrejo mengenai zakat 

pertanian yang diambil dari 15 petani adalah 86,66% yang mengetahui hukum 

membayar zakat pertanian adalah wajib dan hanya 40% yang mengetahui 

besarnya nisab dan persentase atau besarnya zakat yang harus dibayarkan. 

Dampak persepsi masyarakat petani Desa Trembulrejo terhadap perilaku berzakat 

adalah: 1.) Petani yang mengetahui hukum, nisab dan persentase dari zakat 

pertanian ada yang membayar zakat dan ada yang tidak membayar zakat 

pertanian, mereka yang tidak membayar beralasan sebagian hasil panen dipinjam 

oleh saudara, untuk membayar hutang, untuk memenuhi kebutuhan, untuk 

membiayai anak sekolah dan mereka yang membayar zakat, karena belum ada 

amil di desa tersebut mereka membagikan beras kepada warga sekitar rumah yang 

mereka anggap kurang mampu. 2.) Petani yang mengetahui hukum namun tidak 

mengetahui nisab dan persentase dari zakat pertanian ada yang tidak membayar 

dengan alasan sebagian hasil panen dipinjam oleh saudara, untuk membayar 

hutang, untuk memenuhi kebutuhan, untuk membiayai anak sekolah dan ada 

membayar zakat namun tidak sesuai nisab atau bisa disebut sedekah, mereka yang 

membayar zakat juga membagikan beras kepada warga sekitar, namun karena 

tidak mengetahui nisab dan persentase mereka membagikan beras sesuai dengan 

kemampuan mereka. 3.) Petani yang tidak mengetahui hukum, nisab dan 

persentase dari zakat pertanian tidak membayar zakat. 

 

Kata Kunci: Persepsi, Perilaku, Zakat Pertanian 
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