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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengkaji dan menganalisa pemikiran dan pandangan Syaikh 

Taqiyuddin an-Nabhani, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Konsep Kerpribadian Islami Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani 

a. Konsep Keribadian Manusia 

Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, kepribadian manusia 

tidak ada kaitannya dengan bentuk tubuh, wajah, keserasian fisik dan hal 

lain sejenisnya. Manusia memiliki keistimewaan disebabkan akalnya, 

sementara baik atau buruknya kepribadian manusia ditunjukkan oleh 

perbuatannya. Perbuatan adalah aktifitas yang dilakukan manusia dalam 

rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya. Perbuatan manusia 

terkait erat dengan mafahimnya serta tidak bisa dipisahkan. Sedangkan 

mafahim adalah pemahaman terhadap fakta/realitas berdasarkan landasan 

tertentu yang diyakini sebagai informasi yang tersimpan di dalam otak. 

Adapun aktifitas pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri berdasarkan 

mafahim yang dimiliki oleh seseorang disebut dengan pola sikap atau 

nafsiyah. Sedangkan aktifitas menghukumi fakta berdasarkan landasan 

tertentu yang diyakini disebut dengan pola berpikir atau aqliyah. 
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Berdasarkan konsep kepribadian di atas, kepribadian didefinisikan 

sebagai “satu kesatuan integrasi dari cara kerja aqliyah dan nafsiyah 

berdasarkan akidah tertentu yang diyakini kemudian melahirkan 

perbuatan”. Definisi ini bersifat umum untuk seluruh definisi kepribadian 

manusia. Inilah definisi kepribadian dan inilah konsep kepribadian 

menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.  

b. Konsep Kepribadian Islami 

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Islam telah memberikan 

solusi terhadap manusia dalam mewujudkan kepribadian islami, yaitu 

dengan menjadikan akidah Islam sebagai landasan berfikir, yang diatas 

landasan tersebut dibangun seluruh pemikirannya serta dibentuk 

pemahamannya dalam memberikan solusi atas perbuatan-perbuatan 

manusia yang timbul dari kebutuhan jasmani dan nalurinya dengan 

hukum-hukum syara’ yang terpancar dari akidah tersebut. Dengan 

demikian setiap orang yang berpikir berdasarkan akidah Islam dan hawa 

nafsunya dikembalikan kepada akidah Islam maka seseorang tersebut 

memiliki kepribadian islami. Ketika akidah Islam yang dijadikan satu-

satunya tolak ukur umum terhadap seluruh pemikiran dalam 

menghukumi fakta, maka terbangunlah pemahaman islami yaitu aqliyah 

Islam. Dan ketika akidah Islam yang dijadikan satu-satunya tolak ukur 

umum dalam pemenuhan dorongan kebutuhan jasmani dan nalurinya 

secara praktis dan riil, maka terbangunlah pola sikap islami yaitu 

nafsiyah Islam. Dengan demikian, ketika seluruh perbuatan seseorang 
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dibangun berdasarkan aqliyah Islam dan nafsiyah Islam maka 

terwujudlah kepribadian islami, yaitu kepribadian yang memiliki ciri 

khas Islam. Berdasarkan hal ini, kepribadian islami didefinisikan sebagai, 

“satu kesatuan integrasi dari cara kerja aqliyah dan nafsiyah berlandaskan 

akidah Islam yang melahirkan perbuatan”. Inilah definisi dan konsep 

kepribadian islami menurut pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.  

c. Unsur-Unsur pembentuk Kepribadian Islami 

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani unsur kepribadian 

manusia terdiri dari, unsur dalam diri manusia dan unsur diluar diri 

manusia. Unsur dalam diri manusia meliputi, panca indera, otak, akal dan 

nafsiyah. Namun keempat unsur ini hanya dapat menghasilkan reaksi 

saja. Oleh karena itu untuk dapat melahirkan sebuah perbuatan tertentu 

pada diri seseorang, dibutuhkan unsur dari luar diri manusia berupa 

fakta/realitas dan informasi awal yang tersimpan didalam otak manusia 

yang meliputi ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang terpancar dari 

akidah. Adapun informasi atau pengetahuan yang dijadikan landasan 

berfikir dalam menghukumi fakta/realitas oleh seseorang menurut Syaikh 

Taqiyuddin an-Nabhani, bersumber dari akidah Islam, akidah sekuler dan 

akidah komunis. Dari akidah inilah terpancar pengetahuan-pengatuan 

yang berupa tsaqofah. Dengan demikian ketika ingin membentuk 

kepribadian islami pada seseorang maka harus menjadikan akidah Islam 

dan tsaqofah Islam sebagai landasannya. 
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2. Metode Pembentukan Kepribadian Islami 

a. Metode pembentukan Kepribadian Secara Umum 

Metode pembentukan kepribadian islami secara umum dapat 

dilakukan dengan tiga metode yaitu, pertama menanamkan akidah Islam, 

kedua menanamkan tsaqofah Islam dan ketiga senantiasa membangun 

keterikatan aqliyah dan nafsiyah dengan akidah Islam dan tsaqofah 

Islam. Pananaman akidah Islam dan tsaqofah Islam dilakukan dengan 

dalil-dalil, baik itu dalil aqli maupun dalil naqli agar terbangun sebuah 

kayakinan yang bersifat pasti sehingga mampu membentuk kepribadian 

islami pada diri seseorang. 

b. Metode Pembentukan Kepribadian dalam Pendidikan 

Metode pembentukan kepribadian islami dalam pendidikan 

dilakukan dengan beberapa tiga metode yaitu: Pertama, menyusun 

kurikulum berdasarkan akidah Islam. Kedua, menjadikan akidah Islam 

sebagai landasan materi pelajaran. Ketiga, menggunakan metode 

talaqqiyan fikriyan dalam proses pembelajaran. Inilah metode 

pembentukan kepribadian islami dalam pendidikan. 

Dengan metode pendidikan di atas, maka lembaga pendidikan akan 

mampu mencetak generasi Islam yang berkepribadian islami dan 

terbebas dari pengaruh tsaqofah asing yang akan meracuni akidah dan 

pemikiran generasi Islam. Metode ini adalah merupakan solusi atas 

permasalahan sistem pendidikan hari ini.   
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Inilah hasil dari penelitian terhadap pembentukan kepribadian islami 

menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk seluruh kaum 

muslimin, baik dalam lingkup keluarga, pendidikan dan negara. Meskipun 

penulis sadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan-kekuranngnya. 

 

B. Saran 

Setelah penulis mengkaji dan menganalisa pemikiran, gagasan dan 

pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep dan metode 

pembentukan kepribadian islami dalam kitab asy-Syakhshiyah al-Islamiyah 

dan kitab-kitabnya yang lain, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut: 

a. Konsep dan metode pembentukan kepribadian islami menurut Syaikh 

Taqiyuddin an-Nabhani, sangat baik sekali untuk dikaji dan dipahami, dan 

kemudian dipraktekkan dalam kehidupan, baik dalam lingkup keluarga 

maupun lembaga pendidikan dan sebagai rujukan Dinas Pendidikan dalam 

menyusun kurikulum pendidikan. 

b. Perlu adanya lagi penelitian yang lebih mendalam terkait dengan konsep 

dan metode pembentukan kepribadian islami menurut Syaik Taqiyuddin an-

Nabhani dalam penerapannya di dunia pendidikan dan lingkungan keluarga 

serta lingkungan masyarakat.  

 

 


