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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik Desa Membangun Tahun 2021 merupakan salah 

satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak terlepas dari peran mahasiswa  dalam bentuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam program pemberdayaan masyarakat. 

Program KKN Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

khususnya anggota kelompok usaha mandiri tentang zakat. Pelaksanaan kegiatannya meliputi 

sosialisasi, pengumpulan dan pendistribusaian tentang zakat, infaq, dan sedekah. Program KKN 

pengabdian ini menawarkan program peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat 

tentang zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Boalemo dan 

Kota Gorontalo. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang zakat 

pada pegawai Instansi dan masyarakat yang berada di Gorontalo, melakukan pengumpulan 

zakat dari pegawai PNS dan masyarakat yang berkewajiban membayar zakat yang berada di 

Boalemo dan Kota Gorontalo. Selanjutnya melakukan pendistribusian zakat melalui program-

program pendistribusian/penyaluran yang berada di Baznas. Keseluruhan kegiatan 

dilaksanakan oleh Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan KKN pengabdian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah. Mengingat 

pada umumnya masyarakat memanfaatkan zakat dalam peningkatkan potensi ekonomi. 

Kata Kunci: Kesadaran dan Berzakat Infak Sedekah 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan atas karunia, rahmat, kesehatan serta hidayahnya sehingga 

kami bisa menyelesaikan laporan akhir program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-

Tematik) Desa Membangun Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2021 yang 

dilaksanakan di Desa Limbato dan Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten 

Boalemo. Sholawat serta salam kita hanturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. 

Kepada Keluarganya, sahabatnya, Tabi’in, Tabi Tabi’in yang insya allah memberikan 

kita syafaat sebagai umatnya yang masih menjalankan sunnah-sunnah beliau. 

Kami sebagai mahasiswa KKN menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini 

masih banyak kesalahan dan kekeliruan dalam proses penyusunan dan jauh dari kata 

sempurna. Dalam penyusunan laporan ini, tentunya ada beberapa pihak yang telah banyak 

membantu dan memberikan arahan kepada kami mahasiswa untuk menyusun laporan ini. 

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada: 

1. Kepala Desa Limbato Bapak H. Ismail Nihe, S.Pd, yang telah memberikan dan 

mengizinkan kita mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa 

Limbato; 

2. Kepala Desa Piloliyanga Bapak Hasan Patamani yang telah memberikan dan 

mengizinkan kita mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa 

Piloliyanga; 

3. Kepada Ibu Dosen Pembimbing Dr. Niswatin, S.Pd.,SE.,M.SA., selaku penanggung 

jawab kegiatan KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbing dan 

mengayomi kami selama kami mahasiswa melaksanakan program KKN Tematik 

4. Kepada Ibu Dr. Heldy Vanni Alam, S.PD.,M.SI., Dosen Pembimbing Lapangan Dua 

yang juga telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan KKN-Tematik 

5. Kepada masyarakat Desa Limbato dan Desa Piloliyanga yang telah menerima kami 

mahasiswa dan juga semua pihak yang turut ikut membantu terlaksananya kegiatan KKN 

Tematik ini. 

Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa KKN Tematik pada proses penyusunan 

laporan ini masih banyak kekurangan sehingga kami meminta saran dan kritikan yang 

membangun kepada seluruh pembaca untuk melengkapi kekurangan pada penyusunan 

laporan ini. Kami berharap semoga laporan ini bisa memberikan manfaat kepada semua 

pihak yang telah membaca laporan ini. 

      Gorontalo,   November 2021 

         

          Pengabdi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada abad ke XVII tepatnya tahun 1785 datanglah 2 (dua) orang Raja yaitu Raja Mayuru 

dan Raja Mouhe yang berasal dari Kecamatan Batuda’a Pantai untuk membuka pemerintahan 

baru sekaligus menyebarkan Agama Islam keberbagai daerah kekuasaannya yang dibantu oleh 

beberapa orang dan bermukim di Kampung Modelomo. Dalam menjalankan misinya 

meluaskan kekuasaanya dan menyebarkan Agama Islam Raja-raja ini mengangkat pembantu 

yang disebut Wali-waliya. Wali-waliya ini diberi tugas membuka kampong baru dalam usaha 

perluasan kekuasaan pemerintahan kedua Raja tersebut. 

Maka dibukalah kampung-kampung baru diantara lain : Kampung Pentadu Barat, 

Modelomo, Hungayonaa dan Ayuhulalo. Saat itu nama kampung disebut Kimala. Kimala-

kimala baru ini dipimpin rangkap oleh Wali-waliya dalam menjalankan tugasnya. Akibat 

adanya perangkapan jabatan ini maka kedudukan Wali-waliya menjadi tidak menetap pada 

suatu Kimala, tapi sering berpindah dari Kimala satu ke Kimala lainnya. Misalnya dari Kimala 

Modelomo dan Pentadu ke Kimala Ayuhulalo atau sebaliknya. Perpindahan yang sering 

dilakukan ini dalam Bahasa Gorontalo disebut Lilimbata. Atas dasar inilah maka wilayah yang 

dilintasi oleh Wali-waliya dari Kimala Modelomo ke Kimala Ayuhulalo oleh penduduk 

setempat dinamakan Limbata.  

Kata Limbata ini lama-kelamaan karena pengaruh bahasa daerah berubah menjadi 

LIMBATO, hingga pada akhirnya wilayah ini ditetapkan menjadi satu desa yang berdiri sendiri 

dan diberi nama LIMBATO. Kurang lebih 90% masyarakat limbato sendiri adalah PNS tetapi 

dari survei yang dilakukan ternyata masih banyak masyarakat yang belum membayarkan zakat 

maal sendiri kebanyakan zakat yang dibayar masyarakat limbato adalah zakat fitrah.  

Fenomena ini, tidak hanya berada di desa Limbato tetapi juga hasil survey di desa 

Piloliyanga. Desa ini letaknya bersebelahan dengan desa Limbato. Masyarakat desa Piloliyanga 

dominan sebagai petani dan pemilik UMKM.  

ZIS adalah singkatan kata dari zakat, infaq, dan sadaqah. Zakat sendiri temasuk dalam rukun 

islam yang keempat, yang dimana zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan 

oleh orang yang beragama islam pada harta yang dimilikinya dan diberikan kepada golongan 

yang berhak menerimanya. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta pokok yang dimiliki 

seseorang secara ikhlas dan tanpa ada paksaan berapa banyak yang akan harus mereka 

keluarkan. Sedekah adalah memberikan seseorang yang tidak hanya berwujud harta. Sedekah 

bisa berupa tenaga, waktu maupun berupa uang. 
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Riset Niswatin pada tahun 2017 menemukan bahwa potensi ZIS di Gorontalo begitu besar 

namun realisasinya masih kecil. Hal ini didasarkan karena kesadaran masyarakat untuk berZIS 

masih rendah. Oleh karena itu, melalui program KKN tematik membangun desa dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesadaran dalam berZIS khususnya di desa limbato dan Piloliyangan 

kecamatan Tilamu Kabupaten Gorontalo.  

1.2 Target 

Melalui pelaksanaan KKN Tematik UNG tahun 2021 ini, yang menjadi target dalam 

kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ZIS serta pentingnya ZIS 

dalam mengoptimalisasi kesejahteraan masyarakat, kemudian dengan adanya program ini 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah muzakki di BAZNAS Boalemo serta dapat 

meningkatkan jumlah penerima ZIS melalui peningkatan muzzaki di Baznas. 

 

1.3 Tujuan 

1.Meningkatkan pengetahuan masyarakat Kabupaten Boalemo Khususnya Desa Limbato 

terhadap berZIS. 

2.Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk berZIS. 

3.Dapat menjalin kerjasama antara instansi pemerintah maupun stakeholder yang terkait 

dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri 

Gorontalo. 

4.Mendukung Visi dan Misi yang terdapat pada BAZNAS yang berada di Boalemo. 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Target 

1. Meningkatkan   pemahaman   masyarakat mengenai ZIS melalui  penyuluhan di 

Boalemo 

2. Optimalisasi kesejahteraan masyarakat melalui ZIS 

3. Meningkatkan jumlah muzakki di baznas Gorontalo 

4. Meningkatkan jumlah penerima ZIS melalui peningkatan muzakki di baznas 

 

2.2 Luaran 

1. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat tentang 

kesadaran ZIS di Gorontalo. 

2. Terjangkaunya para muzakki dan mustahik melalui penyuluhan. 

3. Meningkatnya peforma ZIS di baznas Gorontalo. 

4. Penyuluhan kepada masyarakat tentang zakat melalui 

pemberdayaan  ekonomi. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Persiapan dan Pembekalan 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik adalah: 

1. Mahasiswa mendaftar secara online di laman http://lpm.ung.ac.id 

2. Mahasiswa wajib membayar biaya pendaftaran Rp. 600.000 

3. Mahasiswa mengantarkan berkas di LPPM UNG 

4. Membuat proposal KKN Tematik 

5. Coaching mahasiswa program KKN Tematik 

 

3.2 Uraian Program KKN 

1. Program inti 

Pelatihan Perhitungan Zakat Maal dan Digitalisasi Marketing pada UMKM di Desa 

Limbato dan Piloliyanga. Program ini bertujuan untuk Untuk Meningkatkan pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat di Desa Limbato tentang pentingnya berZIS. Serta manfaat yang 

diharapakn setelah melakukan kegiatan ini yakni dapat meningkatkan penerimaan ZIS di 

BAZNAS Boalemo yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi pada masyarakat di 

Kabupaten Boalemo, serta  Sasaran yang di tetapkan dalam program ini adalah Masyarakat 

Pelaku UMKM. Program ini sesuai dengan Goals SDGs Pertumbuhan Ekonomi Desa 

Merata untuk program ini sendiri di laksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021. 

 

2. Program Tambahan 

Kelompok Belajar Dusun (Bimbel Bahasa Inggris ) untuk anak – anak di SDN 12 

Tilamuta. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk membantu siswa mengenal dan 

lebih tertarik untuk mempelajari serta mempraktikkan Bahasa Inggris dalam kesehariannya 

yang diharapkan kelak dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berbahasa inggris. Dan 

mendukung program Bupati boalemo yang akan menyekolahkan siswa Sekolah dasar ke 

kamung inggris. 

Manfaat dari program bimbel bahasa Inggris yaitu Pertama, anak tidak akan merasa 

asing dengan bahasa Inggris, Kedua, anak yang menguasai bahasa Inggris dinilai memiliki 

skill lebih yang memudahkannya menjalani masa yang menyenangkan. 

Dampaknya yang diharapkan setelah pelaksaan program ini agar anak usia dini di 

limbato dapat mampu bersaing dengan desa-desa lainnya bahkan dengan anak-anak yang 

di kota dan untuk dampak jangka panjangnya yaitu anak-anak desa limbati dapat bersaing 

pendidikan dengan anak-anak lainnya baik nanti di tingkat sekolah mnengah, atas maupun 

perguruan tinggi bahka dapat mengikuti perkembangan di dunia, Karena bahasa inggris 

http://lpm.ung.ac.id/
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adalah bahasa internasioanal, maka kita dapat lebih mudah mengikuti perlembangan di 

dunia dengan dapat menggunakan bahasa inggris. 

a. Pengajaran Baca Iqro dan Al-Qur’an 

Tujuan program ini  adalah untuk menyiapkan anak didik di desa limbato menjadi 

generasi qur'ani. Dan dapat Mencintai Al-Quran merupakan bagian dari rukun Iman yaitu 

percaya kepada Kitab Allah SWT (Al-Quran) sehingga menjadi pandangan hidup supaya 

terarah berdasarkan Al-Quran dan Hadist. 

Manfaatnya yang diharapkan setelah melaksanakan program ini agar anak-anak di 

desa limbato dapat mengatahui bacaan hijaiyah dan juga tajwid serta tentang fasholatan atau 

tata cara melakukan sholat dengan baik dan benar. Dan mencerdaskan memahamkan agar 

anak-anak yang mengaji bisa membaca dan menguasai ilm-ilmu tentang hukum bacaan Al-

qur’an. 

Dampak dari program ini agar anak-anak di limbato memiliki sifat anak bisa patuh 

dan santun kepada orangtua maupun masyaraat sekitar karena secara tidak lansung belajar 

mengaji dapat membuat anak-anak menjadi lebih peka terhadap sifat ketuhanan sekaligus 

sadar akan keberadaan Zat Yang Mahabesar. Berikut memberikan  dampak kognitif, yakni 

dengan menghafal surat pendek atau membaca ayat Alquran dengan susunan tertentu 

maupun menerjemahkannya, akan memperkuat struktur otak, kemampuan mengingat dan 

daya nalar pun bertambah. Selanjutnya dampak psikomotorik, yaitu dengan membaca 

Alquran melalui penekanan dan lafal tertentu akan memperkuat pernapasan dan kesehatan 

otak serta melancarkan aliran darah. 

b. Sosialisasi vaksinasi Desa Limbato 

Tujuan dari program ini yakni mengajak masyarakat desa limbato dengan cara 

melaksanakan sosialisasi vaksinasi dan memberi wawasan kepada masyarakat khususnya 

di desa limbato agar tidak takut untuk divaksinasi dan juga agar mengetahui dampak positif 

dari vaksinasi. 

Manfaatnya yang diharapkan setelah malakukan kegitatan yakni Semakin banyak 

orang yang tervaksinasi, kemampuan penularan penyakit menjadi kian terbatas dan 

menciptakan herd atau indirect immunity. Herd immunity melindungi populasi yang tidak 

bisa menerima vaksin, misalnya bayi, orang dengan ganguan daya tahan tubuh dan orang 

yang alergi terhadap vaksin," jelasnya. 

Dampak yang diharapkan setelah mekukan kegiatan ini yakni masyarakat mejadi 

tau akan pentingnya vaksin dan adanya kemauan untuk vaksin,sekaligus megetahui dampak 

positif vaksinasi yaitu salah satu senjata terbaik saat ini untuk melawan penularan Covid-

19. Dan juga cara kerja vaksin. 
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c. Gebyar Seni dan Olahrga (Gasebo) 

Tujuan dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat memberikan imun yang kuat di 

masa covid dan karena jarangnya perkumpulan antar masyarakat di Desa limbato untuk 

berkumpul, maka dengan turnamen volly ini dapat membuat mereka untuk berkumpul dan 

bertemu dengan diwadahi oleh Mahasiswa KKN yang berada di desa limbato. 

Manfaatnya dapat memberikan tubuh jasmani yang sehat dan kuat, dan terciptanya 

lingkungan yang harmonis di desa limbato sekaligus memberikan kesan yang baik 

mahasiswa KKN terhadap masyarakat di desa Limbato. 

Dampak setelah kegiatan ini yaitu terciptanya silaturahim dan hubungan yang baik 

antara mahasiswa, pemuda dan masyarakat di desa limbato dan juga dapat memberikan 

pendapat lebih bagi masyarakat yang memiliki usaha kios maupun pedagang kaki lima. 

 

3.3 Uraian Aksi Program 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada target dan 

tujuan dari kegiatan ini. Keberlanjutan program KKN Tematik UNG tahun 2021 ini dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut:  

1 Pembuatan proposal tentang PENGUATAN PERAN BAZNAS DALAM 

MENINGKATKAN KESADARAN BERZIS BAGI MASYARAKAT DI BOALEMO 

oleh mahasiswa. 

2 Pengajuan proposal ke LPPM Universitas Negeri Gorontalo. 

3 Melakukan rapat penyusunan program kerja yang berkesesuaian dengan proposal yang 

diajukan. 

4 Pemaparan program inti KKN Tematik kepada Dosen Pedamping Lapangan (DPL). 

5 Pemaparan program inti KKN Tematik kepada pemerintah desa. 

6 Pelaksanaan program inti dengan melibatkan masyarakat pelaku UMKM. 

Kondisi masyarakat sebelum adanya pelatihan mengenai perhitungan zakat maal, 

banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara pembayaran serta berapa banyak zakat 

maal yang harus dikeluarkan. Dan sebagian masyarakat hanya mengetahui tentang 

permbayaran zakat fitrah yang dibayarkan saat bulan ramadhan. Setelah adanya pelatihan ini, 

masyarakat telah mengetahui mengenai tata cara pembayaran serta nominal yang dibayarkan 

dalam zakat maal dan harta apa saja yang termasuk dalam kategori yang harus dibayarkan 

dalam zakat maal-nya. 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 Biaya Kegiatan yang Diajukan 

Tabel 1. Rekapitulasi Biaya Program Berdasarkan Tema 

 

NO KETERANGAN JUMLAH 

I BELANJA HONORARIUM  -  

II BELANJA BARANG/BAHAN HABIS PAKAI   

  Pembelian Atribut Mahasiswa KKN Tematik 2021  Rp           4.100.000  

  Fotocopy, konsumsi, dokumentasi dan lain-lain  Rp           2.536.000  

III BELANJA BARANG/JASA NON OPERASIONAL LAINNYA   

  
Bantuan Kegiatan Mahasiswa KKN Tematik 2021 untuk 2 desa (Limbato 
dan Piloliyanga)  Rp           6.000.000  

  Biaya Asuransi  Rp              680.000  

  Akomodasi Mahasiswa KKN Tematik 2021  Rp           1.500.000  

  Sewa Penginapan  Rp              660.000  

  Biaya Publikasi artikel Jurnal   Rp              300.000  

IV BELANJA PERJALANAN   

 
Bantuan Transportasi Mahasiswa KKN Tematik 2021 (Keberangkatan 
dan Perpulangan)  Rp           3.400.000  

  Sewa Kendaraan   Rp           5.824.000  

JUMLAH  Rp         25.000.000  

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Jadwal yang dilakukan selama 50 hari mulai dari pembekalan/persiapan kegiatan, 

pelaksanaan program di lokasi, dan seminar hasil/pelaporan dengan rincian kegiatan diuraikan 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Program 

 

No. 

 

Nama Pekerjaan 

September Oktober November 

Minggu ke- Minggu ke- Minggu ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Persiapan dan keberangkatan mahasiswa                

2 Belajar Mengajar mengaji Di Masjid Sitti Rahwi                

3 Mereview realisasi kegiatan RPJMDES & Pendataan 

SDG’s 

               

4 Vaksin Massal A2 Piloliyanga                

5 Muswarah Desa                

6 Pelatihan perhitungan Zakat Maal dan Digitalisasi 

Marketing Bagi UMKM Di Desa Limbato & Piloyanga 

               

7 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  (GERMAS)                

8 Engglis Class                

9 Gerai Vaksin Presisi Polsek Tilamuta                

10 GASEBO CUP (Gebyar Seni dan Olahraga) Desa 

Limbato  

               

11 Kepulangan Mahasiswa                
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan mahasiswa KKN Tematik Desa Membangun  UNG Tahun 2021 di desa 

Limbato dan Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo yang mengangkat judul 

penguatan peran baznas dalam meningkatkan kesadaran berzis (zakat, infaq, sedekah) bagi 

masyarakat di Boalemo bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Boalemo dan Badan 

Amil Zakat Kab. Boalemo mengadakan Pelatihan perhitungan Zakat Maal bagi Pelaku UMKM di Desa 

Limbato dan Piloliyanga.  

Gambar 1 : Pelatihan Perhitungan Zakat Maal dan Digitalisasi Marketing pada UMKM di 

Desa Limbato dan Piloliyanga 
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Gambar 2 : Bukti Dokumentasi Media Sosial atas kegiatan  Pelatihan Perhitungan Zakat 

Maal dan Digitalisasi Marketing pada UMKM di Desa Limbato dan Piloliyanga 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=MAlOg8XnP2c&feature=share 

 

 

https://youtube.com/watch?v=MAlOg8XnP2c&feature=share
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Dengan berkembangnya usaha mikro kecil menengah dengan modal berasal  dari zakat, 

infaq, dan sedekah akan menyerap tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan angka pengangguran 

bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya 

beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sector produksi, 

pertumbuhan sector produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya 

pertumbuhan ekonomi. Zakat, infaq, dan sedekah dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk 

modal usaha bagi usaha mikro. 

Dengan demikian ZIS memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal   

kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat, infaq 

dan sedekah lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat 

Islam. Modal usaha yang diberikan diharapkan terus berputar. Tidak hanya habis dalam 

beberapa hari saja, namun dapat digunakan untuk membantu usaha mereka yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keluarga.  

Adanya zakat, infaq, dan sedekah ini sangat berpotensi, karena dapat dimanfaatkan dan 

didayagunakan sebaik-baiknya oleh para mustahik. Sehingga terbentuk kehidupan masyarakat 

yang harmonis, dengan tatanan social yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan 

kemanusiaan yang bersifat universal. Dengan begitu maka perekonomian mustahik akan sedikit 

terbantu dengan adanya dana bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab Boalemo. 

Pemahaman akuntansi zakat dan tingkat religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat 

pada para pelaku usaha atas zakat perdagangan mereka. keputusan para muzakki untuk mau 

mengeluarkan zakatnya sangat menarik untuk ditelusuri, dimana dilihat dari sisi keimanan yang 

mendasari munculnya kesadaran untuk mengeluarkan zakat tersebut yaitu adanya pemahaman 

dari fikih zakat tersebut, selain itu pengamalan serta janji yang telah Allah jelaskan dalam Al 

Quran menjadi pegangan bahwa zakat merupakan harta yang wajib untuk dikeluarkan. Dilihat 

dari sisi akuntansi, juga berhubungan dengan perilaku akuntansi dan perhitungan serta 

keputusan untuk mengeluarkan zakat tersebut, konsep perhitungan yang benar diperlukan 
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dalam hal menghitung zakat perdagangan ini, karena masih banyaknya pelaku usaha yang 

belum memahami dasar dari perhitungan zakat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil smpel sebanyak 25 responden, yaitu para pelaku UKM Muslim yang ada di desa 

Limbato dan Piloliyanga  Kec. Tilamuta Kab Boalemo. 

Pengabdian ini menggunaan media pelatihan sebagai alat pendataan sehingga dapat 

menunjukkan hasil dari penelitian ini dimana terdapat peningkatan pemahaman  para pelaku 

UKM tentang kesadaran pembayaran zakat Maal,  tetapi ada pengaruh yang cukup besar dari 

tingkat religiusitas terhadap kesadaran para pelaku usaha untuk mau mengeluarkan zakat 

perdagangan mereka. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

ZIS adalah singkatan kata dari zakat, infaq, dan sadaqah. Zakat sendiri temasuk dalam 

rukun islam yang keempat, yang dimana zakat merupakan suatu kewajiban yang harus 

dikeluarkan oleh orang yang beragama islam pada harta yang dimilikinya dan diberikan kepada 

golongan yang berhak menerimanya. Target dalam Program KKN Tematik UNG 2021 yakni 

para pelaku UMKM di desa Limbato dan desa Piloliyanga. 

Setelah dilakukan survey banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat 

maal dan setelah melakukan program yang telah direncanakan pengetahuan masyarakat 

mengenai zakat maal sudah lebih baik dari sebelumnya. 

 

52. Saran 

1. Kedepannya biasa lebih banyak menargetkan masyarakat yang menerima pelatihan terkait 

zakat. 

2. Pelatihan terkait zakat bisa di perluas lagi tidak hanya zakat maal bisa juga di bahas terkait 

zakat profesi dan zakat lainnya. 
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Lampiran-lampiran 

Lampiran 1. SK Dosen Pendamping Lapangan 
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Lampiran 2 : Luaran 1 (LOA Artikel) 
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Lampiran 3 : luaran 2 Dokumentasi Media Sosial pelaksanaan program 

 

 

https://m.rri.co.id/gorontalo/sosial/1222611/kkn-ung-kerjasama-dengan-kemenag-

boalemo-adakan-pelatihan-perhitungan-zakat-maal-bagi-pelaku-umkm 

 

https://sharenews.id/6496/bersama-mahasiswa-kkn-pemuda-limbato-sukses-hibur-

masyarakat/ 

 

https://m.rri.co.id/gorontalo/sosial/1222611/kkn-ung-kerjasama-dengan-kemenag-boalemo-adakan-pelatihan-perhitungan-zakat-maal-bagi-pelaku-umkm
https://m.rri.co.id/gorontalo/sosial/1222611/kkn-ung-kerjasama-dengan-kemenag-boalemo-adakan-pelatihan-perhitungan-zakat-maal-bagi-pelaku-umkm
https://sharenews.id/6496/bersama-mahasiswa-kkn-pemuda-limbato-sukses-hibur-masyarakat/
https://sharenews.id/6496/bersama-mahasiswa-kkn-pemuda-limbato-sukses-hibur-masyarakat/
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https://youtube.com/watch?v=MAlOg8XnP2c&feature=share 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=MAlOg8XnP2c&feature=share


22 
 

 

 

Lampiran 4 : Luaran 4 (produk) Kegiatan GARDU (Gerakan Dua Ribu) di SDN 15 

Tilamuta Kab. Boalemo) 

 

 

 

 

Lampiran 5 :Dokumentasi Pelaksanaan Program Kerja 
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Pelatihan Perhitungan Zakat Maal dan Digitalisasi Marketing pada UMKM di 

Desa Limbato dan Piloliyanga 

 

Bimbel Bahasa Inggris 

 

 

Pengajaran baca iqra dan Al-Qur’an 
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Sosialisasi vaksinasi 

 

GASEBO LIMBATO CUP 
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Kegiatan Mahasiswa di BAZNAS  

 

Kegiatan Mahasiswa di BAZNAS 

 


