
 

 

ABSTRAK 

Nisa Mubarokatin: Hubungan Sedekah Dengan Sikap Zuhud (Studi Kasus 

Terhadap Komunitas Baper Berseri). 

Ditengah-tengah budaya hedonis dan  matrealistis ini  sulit rasanya 

menemukan  mereka yang  benar-benar Take it for granted menginvestasikan 

hartanya di jalan Allah, Problem tersebut terjadi karena pendewaan  mereka 

terhadap materi dan keringnya spiritualias yang dimiliki. Sedekah yang ditunaikan 

dari sebagian harta terbaik, akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang rendah 

hati dan belajar hidup bersahaja. dengan gemar bersedekah berarti 

mengoptimalkan  keberadaan harta benda, menghindari sikap hidup foya-foya, 

hura-hura, boros sekaligus mubadzir. 

Secara istilah sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang   

yang berhak  menerimanya dengan  ikhlas dan  niat hanya mencari Ridha Allah 

Swt, zuhud adalah  tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan idak 

terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu, membatasi ambisi-

ambisi duniawi, bersyukur atas setiap anugerah yang Allah berikan, dan 

menghindari apa yang telah diharamkan oleh Allah 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

korelasi, yaitu metode yang digunakan dalam menganalisis hubungan antara 

beberapa variabel menggunakan uji statistik. 

Hubungan (korelasi) antara sedekah dengan sikap zuhud erat positif yaitu 

0,576 yang berarti semakin tinggi nilai sedekah maka semakin tinggi pula nilai 

sikap zuhud,Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

hubungan yang moderat atau sedang dari perilaku shadaqah terhadap sikap zuhud 

komunitas Baper Berseri, berdasarkan besarnya nilai determinasi R square sebesar 

0,001=30,8% dan sebanyak 60,2% faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap 

zuhud pada anggota komunitas Baper Berseri. 

Mayoritas anggota komunitas Baper Beseri berada dalam klasifikasi tinggi 

yaitu sebanyak 28 orang atau 94% dikategorikan ke dalam sedekah tinggi, 

sedangkan sisanya sebanyak dua orang atau 6%  dikategorikan kedalam 

klasifikasi sedekah rendah dari jumlah populasi 30 orang. Sedangkan Mayoritas 

anggota komunitas Baper Berseri berada dalam klasifikasi sebanyak 10 orang atau 

33% dikategorikan  ke dalam sikap zuhud sedang, sedangkan sisanya sebanyak 20 

orang atau 67%  dikategorikan  kedalam  kalsifikasi zuhud tinggi 
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