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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis angkat dalam skripsi ini dan 

analisa yang penulis lakukan mengenai persepsi jamaah majelis taklim 

terhadap partisipasi politik ulama dalam Pilkada tahun 2013 kota Palangka 

Raya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

a. Berdasarkan survei, jamaah majelis taklim setuju ulama terlibat Pilkada 

walikota tahun 2013 kota Palangka Raya, dengan beberapa alasan, seperti, 

ulama masuk dalam politik, ulama itu harus bersih, jangan korupsi, jujur, 

mempunyai integritas, kredibilitas, dalam berpolitik. 

b. Untuk permasalahan ulama menjadi tim sukses, responden setuju, ulama 

menjadi tim sukses, dengan alasan, demi kepentingan umat ,membentengi 

Islam, bila calon yang dipilih nanti berhasil menjadi Walikota. Akan tetapi, 

responden bertanggapan negatif terhadap ulama yang menjadi jubir salah 

satu kandidat, ini dibuktikan dengan hasil survei tidak setuju 73.68 % dan 

sangat tidak setuju 8.42 % terhadap ulama yang menjadi jubir kandidat 

walikota tahun 2013 lalu. 

c. Mengenai fatwa ulama untuk memilih dan mencoblos kandidat walikota, 

jamaah bertanggapan negatif, yakni tidak setuju, karena jamaah 

bertanggapan ada motivasi lain yang dikehendaki oleh ulama, seperti 
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keperluan ekonomi, masalah sosial, dan lain-lain. Akan tetapi lain halnya 

persepsi jamaah majelis taklim setuju terhadap ulama yang 

mensosialisasikan pilkada walikota tahun 2013 kota Palangka Raya, 

mensosialisasikan untuk jangan golput, memilih pemimpin yang beriman, 

ikut berpartisipasi, mendukung calon pilkada. 

d. Berhubungan dengan memilih pemimpin yang muslim yang dianjurkan oleh 

ulama, jamaah majelis taklim setuju, memilih pemimpin yang muslim, 

seakidah, tetapi dilihat lagi untuk visi misinya dalam memimpin kota 

Palangka Raya, bila baik untuk kepentingan Islam, maka dipilih saja. Akan 

tetapi jamaah majelis taklim sepakat untuk tidak memilih pemimpin non 

muslim. 

B. Saran 

Pada akhir pembahasan skripsi ini penulis bermaksud memberikan saran 

kepada para pembaca untuk sama-sama dijadikan sebagai bahan evaluasi, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kepada umat Islam hendaknya memahami lebih dalam tentang pengetahuan 

agama sehingga tidak terjadi pemahaman yang tidak sempurna terhadap 

ajaran-ajarannya, khususnya terkait permasalahan politik Islam; 

2. Kepada setiap umat Islam hendaknya berupaya untuk dapat berperan serta 

dalam dunia perpolitikan dan pemerintahan agar tidak tertinggal oleh umat 

lain. 
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3. Kepada seluruh umat Islam hendaknya tidak memandang negatif kepada 

para ulama yang terjun ke dunia politik selama mereka benar-benar 

mengemban tugasnya sebagai da’i dan politisi. 

4. Kepada seluruh umat Islam, khususnya para politisi hendaknya selalu 

berpegang teguh pada al Quran dan Hadis serta mengamalkan dan 

mengaplikasikan dalam setiap aktivitas sehingga tidak keluar dari ketetuan 

dan moralitas Islam. 

5. Kepada peneliti yang akan datang yang berminat dalam bidang yang sama, 

agar melakukan penelitian secara lebih berhati-hati dalam bidang 

metodologi penelitian, khususnya dalam populasi serta teknik analisis yang 

tepat pada penelitian yang akan dilakukan. 

 


