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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang disajikan dan penelitian yang telah peneliti 

lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut  

1. Tanggapan masyarakat terhadap penggunaan jasa dukun yang dilakukan calon 

Kepala Desa adalah bahwa masyarakat ada yang menyetujui dan ada pula yang 

tidak menyetujui dengan berbagai alasannya. Bagi masyarakat yang menyetujui 

dengan penggunaan jasa dukun itu termasuk bentuk dari usaha calon lurah, dan 

tentunya untuk memperoleh kemenangan. Sedangkan dari pihak yang tidak 

menyetujui dengan menggunakan jasa dukun itu termasuk bentuk kecurangan dan 

itu pun perbuatan terlarang.  

2. Penggunaan Jasa Dukun dalam pencalonan Kepala Desa dipandang dari aqidah 

Islam yaitu:  

a. Motivasi menggunakan jasa dukun yaitu, ingin memperoleh suara terbanyak 

dan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. 

b. Kepercayaan terhadap dukun, peramal dan sebagainya yang membabi buta, 

tanpa disertai dengan keimanan yang kuat dapat merusak aqidah Islamiyah. 

Bahkan, bagi yang percaya penuh terhadap ramalan, orang pintar atau dukun 

dapat menyebabkan kemusyrikan. 

c. Di dalam Al-qur’an dan hadits, orang yang pergi ke dukun, sihir, peramal dan 

sejenisnya sudah termasuk menyalahi syari’at Islam, dan pelakunya bisa 

digolongkan sebagai musyrik atau bisa saja shalatnya tidak diterima selama 

empat puluh (40) malam. 

 

B. Saran-saran 

Setelah menganalisa tentang penggunaan jasa dukun dalam pemilihan Kepala 

Desa di Desa Karangrejo, penyusun dapat memberi saran yang dipandang perlu 

disampaikan disini. 
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Penggunaan jasa dukun dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Karangrejo, 

hanya merupakan salah satu kepercayaan masyarakat. Masih ada beberapa 

penggunaan jasa dukun yang mungkin bisa diteliti dan dikembangkan, antara lain 

seperti jasa dukun pawang hujan, dukun ramal, orang pintar dan lain sebagainya. 

Masyarakat yang percaya terhadap jasa dukun dianggap sebagai penasehat, 

orang yang istimewa, perlu diarahkan menurut tuntunan ajaran Islam yang 

semestinya.  

Umat Islam jangan sekaligus percaya dengan ucapan sang dukun, semua 

nasehat hendaknya diteliti lebih dahulu apakah sesuai dengan ajaran Islam atau 

bertentangan.  

 

C. Penutup  

Alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucapkan rasa syukur yang sedalam-

dalamnya kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari akan kekurangan dan ketidaksempurnaan dari penyusunan 

skripsi ini. Apabila masih banyak kekurangan maka kelemahan tersebut semata-mata 

karena keterbatasan dari sang penulis. Oleh karena itu masukan dan himbauan dari 

pembaca sekalian sangat penulis harapkan. 

Semoga penulis dapat mengambil pelajaran untuk lebih meningkatkan diri di 

masa sekarang dan di masa yang akan datang demi mencapai sebuah kebenaran dan 

penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat khususnya pada diri 

penulis sendiri dan umumnya kepada pembaca sekalian. 

Tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada kedua orang tuaku yang 

telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil dan do’a sehingga penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis dapat berserah diri dengan harapan 

mudah-mudahan akan mendapatkan hidayah dan taufiq-Nya. Amin3X Ya Rabbal 

alamin…. 
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