
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menganalisa dari penelitian tentang pengaruh gaya hidup 

masyarakat terhadap pembayaran zakat pada dusun Dabag, desa Condong Catur, 

amaka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gaya hidup berpengaruh terhadap pembayaran zakat yang ditunjukkan 

dengan hasil analisis regresi dengan uji t. Hasil tersebut diketahui bahwa 

P-value <5%. ini menunjukkan bahwa gaya hidup berpengaruh secara 

signifikan (0,00) yang jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi 1 ini 

dapat dipakai untuk memperediksi pembayaran zakat atau dengan kata lain 

variabel gaya hidup berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

pembayaran zakat.  

2. Hasil uji T (menguji pengaruh secara parsial) menunjukan bahwa variabel 

aktivitas tidak berpengaruh signifikan dengan pembayaran zakat yang 

ditunjukan pada nilai t hitung sebesar1,060dengan sig. t sebesar 0,297 (p 

>0,05) mengatakan bahwa hipotesis diterima, variabel minat tidak 

berpengaruh signifika terhadap pembayaran zakat yang ditunjukkan 

padanilai t hitung sebesar1,320dengan sig. t sebesar 0,196 (p >0,05) 

mengatakan bahwa hipotesis diterima, dan variabel pendapat berpengaruh 

signifikan terhadap pembayaran zakat yang ditunjukkan pada nilai t hitung 

sebesar2,446dengan sig. t sebesar 0,020 (p <0,05) mengatakan bahwa 

hipotesis ditolak. Dari ketiga atribut tersebut, hanya variabel pendapat 

yang mempengaruhi secara signifikanterhadap pembayaran zakat.  

B. Saran 

Setelah megetahui hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yang 

membangun bagi penelitian dan pengembangan pembahasan selanjutnya. Adapun 

saran tersebut adalah: 

1. Melihat hasil penelitian, bahwa gaya hidup masyarakat berpengaruh 

terhadap pembayaran zakat di dusun Dabag, desa Condong Catur sebesar 
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50,3%, maka bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang 

sama dengan metode analisis atau dimensi yang berbeda misalnya adalah 

melakukan penelitian dengan variable-variabel yang belum diteliti pada 

penelitian ini. 

2. Mengingat betapa pentingnya pengaruh gaya hidup masyarakat dalam 

segala bidang, khususnya pada pembayaran zakat yang menjadi perhatian 

peneliti, maka penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kepala masyarakat 

untuk menemukan regulasi dan kebijakan terbaik yang harus diambil 

guna memicu masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. 


