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     BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan  

Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap 

kesadaran masyarakat kota Palembang. Hubungan religiuisitas terhadap 

kesadaran yang didukung dengan Theory of reasoned action (TRA) yaitu 

norma subjective, dimana norma subjective yang mendalam akan memberikan 

pemahaman bahwa religiusitas yang dimiliki seseorang akan memiliki 

kesadaran yang baik sesuai dengan ajaran yang telah agama berikan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap 

kesadaran masyarakat kota Palembang. Hubungan pengetahuan terhadap 

kesadaran yang didukung dengan Theory of reasoned action (TRA) yaitu 

sikap, bentuk perubahan dari sikap juga merupakan kesadaran berperilaku 

suatu individu akan pengetahuan yang dipahami. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat 

berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang. Hubungan religiusitas 

terhadap minat yang didukung dengan Theory of reasoned action (TRA) yaitu 

sikap, sikap menjadi bagian penting untuk memprediksi dan menjelaskan 

perilaku manusia. Sikap yang baik akan membentuk minat dan mendorong 

seseorang berperilaku baik juga.  
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap 

minat masyarakat kota Palembang. Hubungan pengetahuan terhadap minat 

masyarakat yang didukung dengan Theory of reasoned action (TRA) yaitu 

norma subjective, pengetahuan yang baik akan memberikan pemahaman nilai-

nilai kebaikan sekaligus minat yang memdorong masyarakat tersebut 

berwakaf uang. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap minat 

berwakaf uang pada masyarakat kota Palembang. Hubungan kesadaran 

terhadap minat yang didukung dengan Theory of reasoned action (TRA) yaitu 

sikap dan norma subjective karena minat merupakan kesadaran seseorang 

akan  ketertarikan yang ada pada dirinya dan merupakan dorongan yang 

didasari oleh pemahaman ajaran agama yang dipahami. 

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat 

berwakaf uang melalui kesadaran sebagai variabel intervening.  Hubungan 

religiusitas terhadap minat berwakaf uang yang didukung dengan Theory of 

reasoned action (TRA) yaitu sikap, sikap wakif merupakan wujud ketaatan 

kepada Allah yang tergambar dari sisi religiusitasnya dimana terdapat 

kesadaran masyarakat yang tergerak untuk melakukan wakaf uang secara 

sadar dan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan. 

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap 

minat berwakaf uang melalui kesadaran sebagai variabel intervening.  

Hubungan pengetahuan terhadap minat berwakaf uang yang didukung dengan 
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Theory of reasoned action (TRA) yaitu norma subjective, masyarakat akan 

sadar dan melakukan tindakan yg memiliki nilai positif dari pengetahuan 

sehingga meningktkan minat dalam wakaf  uang. 

B. Saran  

Saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pegawai masyarakat di Kota Palembang. 

Oleh karena itu penelitian selanjutnya dilakukan pada masyarakat tingkat 

provinsi Sumatera Selatan. 

2. Penelitian yang dilakukan hanya menggunkan metode analisis data dengan 

smartPLS. Oleh karena itu penelitian selanjutnya menggunakan metode 

analisis lainya seperti LISREL, AMOS, dan sebagainya. 

3. Penelitian yang dilakukan hanya menguji pengaruh variabel religiusitas, 

pengetahuan, kesadaran, dan minat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya 

menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap minat berwakaf 

uang. 

  


