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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari rangkaian bab-bab sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

1. 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. 

2. Dampak persepsi masyarakat petani Desa Trembulrejo terhadap perilaku 

berzakat adalah: 

a. 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. 

b. 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. 

c. Petani yang tidak mengetahui hukum, nisab dan persentase dari zakat 

pertanian tidak membayar zakat.  
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B. Saran 

1. Baiknya ulama Desa Trembulrejo memberikan penjelasan mengenai zakat 

pertanian, baik itu melalui pengajian rutinan setiap bulan di Masjid atau 

mushola maupun mengajar ngaji anak-anak petani tersebut. 

2. Baiknya ulama bekerja sama dengan lembaga pemerintah desa membentuk 

amil atau lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian, 

mengingat adanya potensi zakat pertanian yang cukup besar di desa 

tersebut dan pentingnya manfaat zakat yang mensejahterakan masyarakat. 

C. Penutup 

Pada akhirnya penulis senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada 

Allah SWT, dengan ucapan “Alhamdulillahi Robbil „Alamin” atas rahmat 

yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, terutama 

pembimbing yang dengan penuh keikhlasan serta kesabaran telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak 

kekurangan serta kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan 

demi tercapainya perbaikan dan kesempurnaan. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua khususnya bagi pembaca.  

 


