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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang  seksama terhadap ayat-ayat yang

membahas tentang Potensi, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan

bahwa Potensi yang dimiliki oleh manusia yang terdapat dalam al-Qur’an yaitu:

Pertama; Potensi Indra berupa pendengaran (asl-sam’), penglihatan (al-

bashr), raba penciuman, dan indra rasa (al-dhuq). Potensi yang diberikan Allah

yang berupa Potensi Indra berupa pendengaran (asl-sam’), penglihatan (al-

bashr), raba, penciuman, dan indra rasa (al-dhuq) dianugerahkan sebagai sarana

untuk belajar yang bertujuan supaya manusia menjadi makhluk yang bersyukur

dan berterima kasih kepada-Nya. Kedua, Potensi akal, berupa, mengingat

(dzakara), memahami (faqiha), mengetahui (‘alima), memperhatikan (tadab

bara), berpikir (tafakkur) dan Ulu al-bab. Ketiga, Potensi Kalbu adalah, qalb,

shadr, lubb, dan fu’ād.

Adapun Pengembangan Potensi indra, berupa pendengaran (asl-sam’)

pendengaran merupakan pemeliharaan pengetahuan yang diperoleh dari orang

lain. Penglihatan merupakan pengembangan pengetahuan dengan hasil

observasi dan   penelitian yang berkaitan dengannya. Cara pengembangan potensi

indrawi (pendengaran dan penglihatan), potensi pendengaran digunakan untuk

mendengarkan nash-nash ayat  al-Qur’an dan Hadits, yaitu dalil-dalil yang

dapat didengar yang menjelaskan mengenai perintah agama, sedangkan potensi

penglihatan pengem bangannya dengan cara digunakan untuk melihat keajaiban
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dan keunikan makhluk-makhluk Allah sehingga dengan potensi pendengaran

dan penglihatan yang telah berkembang itu manusia-manusia mengenali

lingkungannya dan mempertahankan hidupnya serta dapat berin teraksi dengan

sesama manusia.

Potensi ini perlu dikembangkan secara psikis menuju pembentukan

akhlak al-karimah. Jalannya potensi rasa/indrawi perlu dikendalikan oleh orang

tua agar tidak menyimpang dari kendali akidah Islamiyah. Potensi rasa yang

ada  dalam  setiap diri   anak harus dikembangkan melalui usaha pendidikan

yang tepat. Ia diarahkan untuk membiasakan diri untuk bisa merasakan atau

menghayati  tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan ini, perasaan anak akan

menjadi semakin halus. Selain itu, orang tua ataupun pendidik akan dimintai

pertanggung jawaban. Perasaan anak juga perlu dibimbing dan diarahkan supaya

senantiasa terdasari oleh akidah Islamiah, sehingga nantinya diharapkan suara

hatinya terus menerus memancarkan nilai- nilai kemurnian akidah Islamiah, dan

pada gilirannya dengan terbiasanya perasaan terarahkan pada objek yang

positif menurut pandangan akidah dan terjauh dari objek yang negatif niscaya

akan terbentuk sebuah karakter muslim yang benar-benar terpatri menjadi

sebuah kepribadian pada diri anak. Pengembangan potensi akal, berupa,

mengingat (dzakara), memahami (faqiha), mengetahui (‘alima), memperhatikan

(tadabbara), berpikir (tafakkur) dan Ulu al-Abab. Potensi harus dikembangkan

adalah potensi akal pikiran (otak). Potensi akal digunakan untuk memahami

sesuatu dan membedakan antara yang baik dan yang buruk menjelaskan antara

yang bermanfaat dan yang madharat, maka dari itu pengalaman dan pengetahuan
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untuk manusia semakin bertambah dan berkembang menuju kesempurnaan.

Potensi akal ini membedakan antara makhluk Allah yang bernama manusia

dengan makhluk lain. Potensi ini perlu dikembangkan melalui pendidikan,

sehingga potensi yang ada tidak statis. Ia akan berkembang dari hari ke hari

menuju kedewasaan berpikir. Ia dapat menelaah, merenungi dan menghayati

segala hal yang dihadapi termasuk pula dapat merenungi segala gejala alam.

Tugas potensi akal tersebut akhirnya adalah melakukan kegiatan  berfikir,

yaitu berfikir untuk menghasilkan karya nyata melalui bahasa, logika, intuisi,

kreativitasnya. Jadi, otak manusia adalah sumber kekuatan manusia untuk

menghasilkan karya melalui proses berfikir. Anugrah akal ini hendaknya

digunakan untuk berpikir. Di sinilah, ada naluri akal, yaitu ingin tahu yang

harus ditunjang dengan kemampuan bertanya, memiliki kreativitas serta inovasi

dalam mengembangkan pertanyaan juga memiliki frame dalam mengembangkan

pertanyaan. Dengan mengembangkan pertanyaan akan didapatkan berbagai

pengetahuan, teknologi, kemampuan mengatur serta hukum baik dari Allah

maupun yang disusun manusia. Berbicara tentang akal banyak sekali

hubungannya dengan logic analitic serta sistematic (tidak masuk diakal/tidak

logic), meningkatkan kemampuan akal sama juga dengan meningkatkan

intelektual.

Berkembangnya potensi akal anak harus didasari oleh nilai-nilai fitrah

Islamiah yang telah dibawa sejak lahir. Jangan sampai dengan berkembangnya

pemikiran anak justru menyabut nilai-nilai akidah yang telah diikrarkan

dihadapan Allah sebelum ia lahir ke dunia. Potensi pikir perlu terus menerus
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dikembangkan. Tetapi  objek yang dipikirkan hanyalah hal-hal yang di luar

dzat Allah. Jangan sampai memikirkan tentang bagaimana dan macam apa

dzat Allah. Karena dengan memikirkan segala kejadian alam ini, akidah akan

semakin menancap kuat dalam hati dan dengan mencoba memikirkan dzat

Allah akan rusaklah diri dan akidah seseorang. Dengan demikian, pihak

orang tua dan pendidik berkewajiban dalam rangka membimbing dan

mengembangkan jalan pemikiran anak ke arah yang benar.

Pengembangan potensi kalbu berupa qalb, shadr, lubb, dan fu’ād, Potensi

berikutnya yang perlu dikembangkan adalah potensi hati (qalb) anak, potensi ini

bila dikembangkan sanggup menghancurkan karat-karat keburukan karena

adanya  pengaruh perspektif yang cemerlang atau disebabkan keberhasilan yang

luar biasa atau karena terkalahkannya yang kuat oleh yang lemah dan lain

sebagainya. Pengembangan potensi ini dapat digunakan untuk menentukan

segala permasalahan, karena potensi ini diciptakan untuk mengetahui hakekat

sesuatu dan ilmu yakin. Potensi kalbu (qalb) ini banyak sekali hubungannya

dengan etika (moral, keindahan, seni, estetika). Mengenai potensi kalbu (qalb)

ini, setiap detik bisa berubah. Apakah ini mengenai motif, sifat, tujuan,

kebutuhan, perasaan, nilai, naluri hati, maka pendidikan keimananlah yang

akan menetapkan ini semua, sehingga tidak mudah berubah.

Ketiga potensi indra, akal, dan kalbu memiliki hubungan yang erat dan

saling saling ketergantungan dan tak dapat dipisahkan dan harus dikembangkan

secara bersamaan pada Pendidikan Dasar, sebab jika dilakukan secara terpisah

akan menghasilkan peserta didik yang cerdas tapi tidak berakhlak dan tidak
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memiliki sikap sosial yang baik, bila dikebangkan hanya dua potensi Indra, dan

akal saja, maka akan lahir peserta didik yang cerdas, dan memiliki sikap sosial

yang baik, tapi tidak berakhlak. Namun apabila dikembangkan secara bersamaaan

ketiga ptensi (Indra, Akal, dan Kalbu), maka akan lahir peserta didik yang insan

kamil. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan manusia yang taqwa potensi yang

dimiliki manusia harus dikebangkan dengan pendekatan, metode, teknik dan

strategi, yang diberikan sesuai dengan materi  ketiga potensi (Indra, Akal, dan

Kalbu) tersebut, baik akal, indra dan Kalbu, secara bertahap dan berkesinam

bungan.

B. Implikasi

Implikasi dari Pengembangan Potensi Indra, Akall, dan Kalbu Pada

Pendidikan Dasar Menurut Al-Qur’an adalah terbentuknya  Potensi Indra, Akall,

dan Kalbu dalam diri anak, sehingga dengan Potensi Indra, Akall, dan Kalbu

tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai abid dan khalifah. Dengan

Potensi Indra, Akal, dan Kalbu yang ditanamkan sejak dini pada anak-anak pada

sekolah dasar dengan sendirinya akan menjadi anak yang tumbuh dengan baik

sesuai dengan fitrahnya. Anak yang telah tertanami Potensi Indra, Akal, dan

Kalbu tersebut secara langsung akan dapat mengendalikan keinginan-keinginan

dan dorongan- dorongan yang timbul dalam dirinya. Proses seorang anak

menjadi seorang yang berperilaku karimah atau berkepribadian Islam tersebut

tidak lepas dari lingkungan yang mendukungnya, teladan yang baik dan

pendidikan akhlak, agar si anak dapat hidup bermoral dalam kehidupannya

ketika dewasa. Pengembangan Potensi Indra, Akal, dan Kalbu pada Pendidikan
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Dasar Menurut al-Qur’an adalah proses pendidikan yang bersifat humanisme

teosentris yang menitik beratkan pada penjunjungan tinggi harkat manusia yang

berdasarkan pada ketauhidan. Dengan dikembangkanyan Potensi Indra, Akal,

dan Kalbu menurut al-Qur’an dan Uang-undang No.20 Tahun 2003, maka

terbentuklah manusia yang ideal yaitu manusia yang beribadah dan mampu

menjaga semua ciptaan Allah dimuka bumi. Sehingga pada ujungnya nanti

manusia dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

C. Saran-saran dan Rekomendasi

Sebagai mahluk ciptaan Allah yang bertugas sebagai khalīfah fī al- ardh,

kita sering lalai menyalahgunakan potensi akal yang dianugerahkan kepada kita.

Akal pikiran seringkali digunakan hanya untuk memenuhi keinginan nafsu

semata, mendapatkan kesenangan dan kebahagian- kebahagiaan yang sebenarnya

semu. Hal  inilah yang kemudian mengakibatkan sifat-sifat individualisme,

hedonisme, materialisme dan konsumtifisme yang melanda hampir seluruh

lapisan sosial masyarakat. Setiap orang berjuang dan bekerja keras memburu

materi sehingga tidak ada lagi waktu untuk memenuhi kebutuhan spiritual.

Bahkan untuk itu, banyak yang terpaksa melakukan korupsi, cara-cara yang

tidak terpuji, dan rela mengorbankan hak yang diberikan Allah kepada orang

lain.

Padahal, kalau di menilik pada ayat-ayat al-Quran, akal manusia hanyalah

sebagai  alat bagaimana manusia bisa memahami kekuasaan Allah yang tak

terbatas dan membuatnya sadar akan kelemahannya. Akal seharusnya digunakan

untuk mendekatkan  hubungan kita kepada Allah yang Esa,  dengan melakukan
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berbagai kegiatan peribadatan yang diperintahkan oleh-Nya. Ibadah yang

dimaksud bukan hanya ibadah ritual semata, melainkan uga ibadah-ibadah

kemanusiaan sebagai pelaksanaan misi manusia sebagi khalīfah fī al-ardh.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis dilakukan, maka penulis

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian pendidikan

Nasional diharapkan, menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan

dalam menyusu dan mengembangkan kurikulum pendidikan di Indonesia dan

dan khususnya kurikum pendidikan Islam.

2. Diharapkan kepada pengambil kebijakan menjadikan penelitian ini sebagai

acuan dalam mengembangak potensi peserta didik (Indra, Akal dan Kalbu),

pada tingkat pendidikan dasar, sehingga pesertadidik tumbuh menjadi siswa

yang berkualitas dengan semua potensi yang dimiliki secara sempurna dan

seimbang.

3. Bagi guru pendidikan dasar penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam

mengebangkan potensi pesertadidik dalam pembejaran sehingga pesertadidik

tumbuh menjadi siswa yang berkualitas dengan semua potensi yang dimiliki

secara sempurna dan seimbang.

4. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui materi dan metode yang tepat

dalam pengembangan ketiga potensi (Indra, Akal dan Kalbu), pada peserta

didik dalam pembelajaran .


