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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari uraian di atas, bahwa konsep pendidikan Ḥasan Al-Bannā 

merupakan pemahaman yang berangkat dari teori dasar pendidikan Islāmiyah 

yang bersumberkan dari Al-Qur`anul Karim dan Sunah Rasūl-Nya, 

menapaktilasi perjalanan sahabat dan tabi’in, serta para pembaharu Islām dan 

para tokoh Islām. Seluruh proses pendidikan yang dilakukan oleh Ḥasan Al-

Bannā diselaraskan dengan tujuan pendidikan yang terdapat didalam Al-

Qur`an  dan As-Sunah. Ḥasan Al-Bannā sangat menginginkan terbentuknya 

generasi Muslim yang memahami Islām secara benar dan murni, meyakininya 

secara mendalam, mempraktikannya dalam diri sendiri dan keluarganya, 

berjuang meninggikan kalimat-Nya, menerapkan syari’atnya dan menyatukan 

umatnya. Untuk  itu, ia selalu memperhatikan seluruh aspek dari ajaran Islām. 

Dengan cara ini, Ḥasan Al-Bannā meyakini betapa pentingnya pendidikan 

Islāmiyah untuk kemaslahatan umat. Keyakinan tersebut ia tuangkan dalam 

tujuan pendidikan Islāmiyah tertinggi, yaitu untuk menjadikan manusia 

sebagai insān kāmil (paripurna) dengan meyakini bahwa Islām adalah sebuah 

sistem yang mutlak, universal dan komperhenshif yang mampu mengatur 

seluruh aspek kehidupan manusia. Ḥasan Al-Bannā menginginkan agar 

manusia menjadi pribadi Muslim yang utuh dan mampu mengembangkan 

seluruh potensi yang dimilikinya. Sehingga muncullah semangat mempelajari 

Islām secara mendalam dengan jalan penguatan akhlak Islāmiyah. Rahasia 

inilah yang menjadi unsur penggerak untuk menyebarkan ruh keislāman yang 

dinamis di seluruh lingkungan manusia, baik di lingkungan keluarga, kerabat, 

teman sejawat, maupun masyarakat umum. Sehingga ruh Islām mampu 

memberikan warna di lingkungan tersebut. Dalam hal ini Ḥasan Al-Bannā 

sejalan dengan ahli-ahli pendidik modern yang menginginkan hal yang sama.   
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Tonggak pendidikan Islāmiyah yang menjadi landasan dalam mewujudkan 

tujuan tersebut adalah Prinsip Rabbaniyah, Prinsip Alamiyah, Prinsip 

bersumber kepada Al-Qur`andan Sunah Rasul Allah, Prinsip Komperhenshif, 

Prinsip insāniyaħ, Prinsip Integralitas, Prinsip memanfaatkan sarana dan 

prasarana, Prinsip Śabat (teguh), Prinsip Ukhuwah, Proporsional atau 

Seimbang, Prinsip Aktif dan Membangun (Konstruktif) dan Prinsip 

“mengutamakan kerja daripada seruan dan propaganda”. 

Di sisi lain, tujuan pendidikan Islāmiyah tidak akan tercapai tanpa sebuah 

metode. Dalam mewujudkanya, Ḥasan Al-Bannā menggunakan metode usrah 

yang didalamnya mencakup beberapa metode, yaitu : metode cerita dan 

ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab atau dialog, metode hukuman 

dan ganjaran, metode perumpamaan atau metafora, metode amar ma’ruf nahyī 

munkār, metode pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan, metode  

mengambil ibrāh dengan tadabur alam seperti mengadakan riḥlaħ śaqafiyah 

(semacam studi tur) dengan mengunjungi berbagai peninggalan sejarah, 

pabrik-pabrik, dan sebagaianya, mengadakan wisata bulan purnama, 

mengadakan wisata sungai dengan berdayung sampan, mengadakan wisata 

gunung, bukit, taman dan sebagainya, mengadakan wisata sepeda, puasa 

bersama sehari dalam sepekan, atau sehari dalam dua pekan, shalat shubuh 

bersama di mesjid sekali sepekan, berusaha untuk dapat mabīt (bermalam) 

bersama sekali sepekan atau sekali dalam dua pekan. Secara keseluruhan 

metode yang digunakan oleh Ḥasan Al-Bannā sesuai dengan metode-metode 

yang digunakan oleh ahli-ahli pendidikan modern. Motode tersebut berperan 

sebagai strategi dalam mewujudkan tujuan pendidikan Islāmiyah. 

Kemudian, dalam konsep pendidikan Islāmiyah Hasan Al-Bannā. Seorang 

Muslim harus menjadikan dakwah sebagai perhatian yang paling utama,  

menjadikan dakwah sebagai kisaran kehidupannya dan tujuan akhir segala 

upayanya.  Ḥasan Al-Bannā mempunyai waṣāil (perangkat) yang harus 

dipegangi dan dilaksanakan. Perangkat umum yang selalu dipegang erat dan 

tidak mungkin berubah itu adalah iman yang dalam, takwīn (pembentukan 
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pribadi Muslim) yang jeli dan amal yang berkesinambungan. Perangkat 

tersebut akan berfungsi dengan baik ketika disertai materi-materi yang terdiri 

aspek iman, ilmu, amal, dan akhlak. Keempat aspek tersebut mempunyai 

ikatan yang saling berkaitan dengan perangakat umum yang harus dipegang 

erat oleh seorang Muslim. Selain itu, materi Al-Qur`an, materi pengetahuan 

umum dan cinta tanah air, materi bahasa Arab, materi Sejarah Islām, Sejarah 

Nasional, Pembinaan Kebangsaan, serta Sejarah Peradaban Islām menjadi 

materi prioritas juga dalam tarbiyah Ḥasan Al-Bannā. 

B. Rekomendasi 

Secara keseluruhan pendidikan Islāmiyah yang inginkan oleh Ḥasan Al-

Bannā adalah mewujudkan putra-putri terbaik umat ini untuk memiliki 

pemikiran yang merdeka, berhati bersih, berjiwa jernih, berakhlak lurus, 

berperangai baik dan mempunyai semangat tinggi dalam menegakan agama 

Allāh.  

Keterkaitannya dengan itu semua, penulis mempunyai saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dalam melaksanakan 

kegiatan pendidikan, hendaknya memasukkan paham-paham pikiran 

pendidikan Ḥasan Al-Bannā dalam kurikulum madrasah atau sekolahnya  

karena pola pikir Ḥasan Al-Bannā mengajarkan keseimbangan dunia dan 

akherat yang sesuai dengan budi pekerti. 

2. Bagi praktisi pendidikan hendaknya berpikiran dan berprilaku seperti 

kerangka konsep pendidikan Ḥasan Al-Bannā dalam mendidik anak 

didiknya karena pola pikir Ḥasan Al-Bannā sejalan dengan perkembangan 

dunia pendidikan. 

3. Bagi penulis berikutnya, supaya menyempurnakan kembali hasil 

penelitian yang penulis lakukan, karena masih banyak nilai-nilai 

pendidikan yang belum terungkap dalam tulisan ini, oleh karenanya, bagi 
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penulis supaya melengkapi berikut aplikasinya dalam dunia pendidikan 

secara nyata. 

 


