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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan penulis, 

maka dapat disimpulkan yaitu: 

1. Pelaksaanaan Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pembayaran zakat 

mal 

BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah salah satu lembaga zakat yang ada di 

Kabupaten Pinrang, dimana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS 

Kabupaten Pinrang dalam pembayaran zakat mal meliputi; Ceramah di mesjid-

mesjid, Khutbah Jum’at, dan ceramah pada tahun baru Islam dengan bantuan 

masyarakat setempat, dan ikut serta dalam acara yang dilakukan oleh kecamatan, 

tidak lupa juga BAZNAS bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau organisasi 

Islam yang ada di Kabupaten Pinrang. Namun,  masih banyak masyarakat yang 

kurang kesadaran dalam hal membayar zakat terlebih lagi sosialisasi yang 

dilakukan selama pandemi ini semuanya terbatas oleh peraturan pemerintah. 

2. Faktor Penghambat dalam mensosialisasikan pembayaran zakat mal sebelum 

pandemi dan selama pandemi 

Pada umumnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang 

memiliki beberapa faktor penghambat dalam melaksanakannya baik itu sebelum 

pandemi maupun selama pandemi. Yaitu pertama; masyarakat hanya paham 

zakat fitrah dibanding zakat, kurangnya minat dalam hal berzakat dan kurangnya 

kesadaran membayar zakat masing-masing Individu, kedua; adanya pembatasan 

waktu sosialisasi dan pembatasan kapasitas peserta minimal 50% dari muatan 
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gedung tempat pelaksanaan sosialisasi, Ketiga program yang dikeluarkan 

pemerintah ditengah pandemi COVID-19 antara lain: Sosial Distancing, pakai 

masker, dan pembatasan waktu kegiatan. 

3. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mensosialisasikan 

zakat mal  

BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam melakukan strategi sosialisasi 

pembayaran zakat yaitu dengan memanfaatkan momen yang ada. Seperti; hari-

hari besar Islam dan melalui media online / radio yaitu, maulid akbar yang 

diadakan disetiap kecamatan, acara tahun baru Islam (1 Muharram) dan 

memberikan himbauan kepada masyarakat melalui radio Susia Simpati FM 

Pinrang.  

B. Saran 

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Pinrang diharapkan untuk lebih giat melakukan 

kegiatan sosialisasi zakat, yang bertujuan untuk mengajak semua masyarakat 

rajin membayar zakat sehingga mereka sadar akan pentingnya berzakat dan 

untuk masyarakat yang telah mengetahui macam-macam zakat agar sekiranya 

mereka dapat melaksanakan kewajibaannya. 

2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada 

peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan selama penelitian di BAZNAS 

Kabupaten Pinrang, dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi sesama. 

3. Bagi masyarakat (muzakki) dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta 

pemahaman mengenai pentingnya mengeluarkan zakat mal. 

Bagi masyarakat (mustahik) dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya 

golongan orang yang menerima zakat agar dapat lebih memanfaatkan zakat yang 

diterima dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya tidak dibelanjakan kepada sesuatu 
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yang bukan menjadi kebutuhan pokok, sementara di sisi lain kebutuhan pokonya 

belum terpenuhi. 


