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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai bab keempat, maka

dapat dimbil kesimpulan:

1. Menurut adz-Dzakiey, prophetic intelligence adalah potensi atau

kemampuan berinteraksi, menyesuaikan diri, memahami dan mengambil

manfaat dan hikmah dari kehidupan langit dan bumi, ruhani dan jasmani, lahir

dan batin, serta dunia dan akhirat, dengan senantiasa mengharap bimbingan

Allah SWT melalui nurani. Prophetic intelligence dapat terwujud manakala

ruhani orang itu sehat, karena kesehatan ruhani sebagai sumber prophetic

intelligence. Cara untuk membangun kesehatan ruhani sebagai dasar

prophetic intelligence sebagai berikut: pertama, proses penyadaran diri (1.

pemahaman ilmu tauhid; 2. memahami Ilmu Peribadahan yang bersifat

vertikal serta nilai-nilai filosofisnya (a. membiasakan membaca al-Qur'an;

b. Zikir dan do'a; c. menjalankan salat malam di samping tentunya salat

fardu). Kedua, proses penyucian ruhani (melalui pertaubatan). Ketiga,

proses pengembangan kesehatan ruhani (meningkatkan kualitas dan

kuantitas ibadah).

2. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam konsep Hamdani Bakran adz-

Dzakiey tentang prophetic intelligence. Kelebihan konsep Hamdani

Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic intelligence yaitu pertama,
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kekacauan kehidupan yang dialami sekarang ini dijawab secara lugas oleh

Hamdani dalam konsepnya. Kedua, pembentukan generasi masa depan

yang agamis dan memiliki inteligensi kenabian yang sangat dibutuhkan

pada saat sekarang ini dijawab dan di konsep olehnya.

3. Tujuan pendidikan Islam adalah membina dan mengarahkan potensi akal,

jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan

yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan

kekhalifahannya di muka bumi. Tujuan pendidikan Islam seperti ini

memiliki hubungan yang erat dengan konsep Hamdani Bakran adz-

Dzakiey tentang prophetic intelligence. Namun pada prinsipnya adz-

Dzakiey dengan konsep Prophetic Intelligencenya bertujuan membangun

manusia yang cerdas, sehat ruhani serta jasmaninya. Atas dasar itu,

konsep PI ini sedikit banyak telah memberi sumbangsih dalam

meningkatkan dan memajukan proses pembelajaran di sekolah,

memajukan bangsa dan negara serta mengatasi manusia dari krisis

keruhanian baik dalam dataran horisontal maupun vertikal.

B. Saran-saran

1. Konsep Prophetic Intelligence yaitu di cetus oleh Hamdani Bakran Adz-

Zakiey pada dasarnya belum mendapatkan istilahnya yang tepat, kalau

tidak boleh dikatakan masih mencari jati dirinya yang mencakup

keseluruhan dimensi inteligensi, untuk itu Adz-Zakiey diharapkan dapat
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merampungkan konsep ini sehingga konsep ini mampu mencakup seluruh

istilah dimensi universal.

2. Konsep Prophetic Intelligence endiri merupakan suatu konsep yang

berlandaskan ajaran Nabi Muhammad SAW, untuk itu bagi orang Islam

konsep ini layak dijadikan suatu upaya alternatif dalam pendidikan budi

pekerti terutama bagi orang tua dan pendidik.

3. Berkaca pada keberhasilan Rasulullah SAW dalam mendidik para

sahabatnya, Prophetic Intelligence ini juga pada prinsipnya mempunyai

tujuan untuk membangun manusia yang cerdas, sehat rohani serta

jasmaninya. Berdasarkan tujuan tersebut orang tua dan guru sebagai

pendidik generasi agam dan bangsa diharapkan dapat mempelajari konsep

ini secara komprehensif sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan

dengan mudah dapat di capai


