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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan oleh peneliti di atas maka 

dapat di ambil kesimpulan: 

Money Politic adalah perbuatan pembelian suara atau suap, dalam islam di 

namakan riswah. Money Politic yang terjadi di dalam pemilhan kepala desa adalaah 

yang pertama kali terjadi sehingga akan mempegaruhi pilkades selanjutnya yang akan 

menambah buruk pepolitikan Indonesia. Money politic yang terjadi di desa wonua jaya 

hampir sama dengan daerah lain yakni menggunakan uang barang dan jasa adapun 

penyebab money politic terjadi di desa Wonua Jaya di sebabkan bebrapa faktor di 

antaranya faktor ekonomi, ekonomi sangnat mempengaruhi bagi kebutuhan manusia 

sehingga tak jarang orang tergiur untuk melakukanapapun demi memenuhi 

kebutuhanya, kebudayaan atau kebiasan di kalangan masyarakat sosial tentunya tidak 

mau ketinggalan dari yang dapat menguntungkan dirinya sehingga mereka pun mau 

mengikuti dari apa yang baisa terjadi di tengah masyarakat, kuranya pengetahuan 

agama tentunya agama menjadi pondasi dalam berkehidupan agar semua yang di 

kerjakan sesuai denagn syariat jikalau itu tidak ada dalam diri sesoarang maka tidak 

akan memikirkan yang di lakukanya salah atau benar. 

Money Politic baik dalam kacamata hokum positif maupun hukum islam sudah 

pasti di larang, dalam konsep maqashidu syariah di kenal denagan membuang mafsadat 

dan meninggalkan maslahah maka dengan melakukn money politicartinya 
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mendatangankan mafsadat (atau keburukan) yakni dengan tidak terlindunginya harta 

dengn melakukan atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Dengan 

demikian memakan memakai dan mnggunakan hasil politik uang hukumnya haram 

politik uang adalah salah satu perbuatan maksiat yanag mengkibatkan murka allah 

yang angkan menimpa bauakan hanya pelakunya tetapi kepada masyarakat juga. 

5.2 Limitasi Penelitian 

Ada beberapa yang mungkin tidak di temukan dalam penelitian ini atau menjdi 

kelemahan dari penulis di antaranya adalah: 

5.2.1 penulis mungkin belum bisa menggali penyebab mengapa terjadi money politik 

dalam pemilihan kepala desa lebih dalam, dan juga penulis hanya bisa 

menganalisis money politic dari pespektif maqashidu syariah. 

5.2.2 Adanya beberapa faktor penghambat yang menjadi kelemahan dari penelitian ini, 

yakni masalah yang sensitive sehingga ketakutan para narasumber yang membuat 

kurangnya data penelitaan ini 

5.3 Rekomendasi 

5.3.1 Bagi aparat hukum, upayakan agar senantiasa memberantas atau paling tidak 

meminimalisir adanya kecenderungan praktik money politic dalam setiap 

momentum pemilihan kepala desa (pilkades). 

5.3.2 Bagi para calon kepala desa agar senantiasa mawas diri akan segala kelebihan dan 

kekurangannya sehingga dia bisa benar-benar memiliki rasa percaya diri yang 

mantap dan siap untuk bersaing dengan kandidat lainnya secara fair dan jujur, 



58 

 

bahkan juga siap untuk menang dan kalah tanpa harus melakukan cara-cara yang 

kotor seperti money politic. 

5.3.3 Diharapkan bagi segenap lapisan masyarakat untuk rmerealisasikan prinsip 

maqashidu syariah dalam bermsayarakat agar tidak gampang terpengaruh dengan 

iming-iming dan janji-janji muluk dari seorang calon kepala desa. Kenapa? 

Karena ranah politik tak kenal janji  atau imingiming, dan yang ada hanyalah 

sebuah strategi untuk menang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


