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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang fenomena uang dalam pilkades, 

Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Jombang Periode 2013-2018. Maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berbagai strategi yang dilakukan oleh para kandidat, yaitu strategi 

pembagian uang dihari pemilihan didasarkan pada efektifitas yaitu 

melalui serangan fajar dengan pertimbangan mengetahui kekuatan 

dan kelemahan lawan sebelumnya. Strategi politik uang merupakan 

bukti sikap permissive masyarakat, dan uang merupakan sumber 

kekuasaan di desa. Hal ini disebabkan perilaku rasional masyarakat.

Di samping aktor dalam fenomena politik uang terdiri dari 2 (dua) : 

Aktor Tunggal (Calon Kandidat) dan Aktor Kolektif (Tim Sukses).

2. Fenomena bebotoh merupakan sinyal yang baik bagi seseorang yang 

mempunyai kepentingan individu dalam pilkades. Pilkades 

merupakan momentum perputaran uang di desa. Pilkades adalah 

sebuah bentuk momen bagi masyarakat untuk mendapatkan uang 

dengan cara berjudi. Variasi model yang digunakan oleh bebotoh 

yaitu diantaranya: Pertama, Model pertama menggunakan nominal 

jumlah uang, Sedangkan Kedua, Model kedua menggunakan kuota 

jumlah kertas suara pemilihan yang diperoleh oleh kandidat untuk 

menjadi pemenang.
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B. Saran

1. Bahwa kejadian-kejadian seperti perbuatan politik uang itu sebenarnya 

bisa dihindari sedikit demi sedikit dan bahkan dihilangkan yaitu 

dimulai dari kesadaran diri kita sendiri untuk mempraktikkan atau 

memberi contoh tentang perilaku dan perbuatan yang baik sesuai 

dengan peraturan undang-undang yang berlaku dinegara kita ini. 

Sedangkan dari pemimpin dan pemerintahan sendiri memberikan 

contoh sikap, perilaku perbuatan dan pemahaman kepada masyarakat 

agar masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bersifat positif 

contohnya dalam hal pilkades, pilkada mapun pilpres bisa memilih 

pemimpin sesuai dengan hati nuraninya sendiri tanpa ada faktor yang 

tidak baik didalamnya dengan harapan pemimpin yang sudah dipilih 

masyarakat tersebut bisa menjalankan apa yang  sudah menjadi tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dan yang 

terpenting amanah kepada semua masyarakat.

Sedangkan permasalahan bebotoh itu bisa dihindari dan bisa 

dihilangkan jika munculnya kesadaran dari orang-orang yang 

melakukan perbuatan tersebut, selain itu munculnya kesadaran pada 

masyarakat desa demi keamanan sehingga perbuatan yang tidak baik 

bisa dihindari dan dihilangkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa 

menyempurnakan atau menjadikan sebuah pertimbangan dikarenakan 

hasil dari penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. 
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Maka dari itu penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya 

dengan tema yang sama bisa memperbaiki dengan lebih baik dengan 

kreativitas dan inovatifnya sendiri seperti pandangan Agama Islam 

tentang Money Politic, Atau Fenomena Money Politic Semakin 

Meraja Lelah.


