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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan menelaah pada pemikiran Hamka yang tertuang pada

bagian terdahulu, bahwa Hamka adalah seorang ulama besar, pujangga,

dan seorang tokoh Islam yang dikagumi di Indonesia dan Nusantara.

Beliau berasal dari Desa Tanah Sirah yang terdapat sungai Batang, ditepi

Danau Maninjau Sumatra Barat pada tanggal 13 Muharram 1362 H atau

bertepatan dengan 16 Februari 1908 M. Melalui karyanya yang sampai

sekarang masih diakui kualitas dan elektabilitasnya menjadikan beliau

sebagai sosok pemikir Islam Indonesia yang layak diapresiasikan terlebih

lagi dalam karya monumentalnya yaitu Tafsir Al-Azhar yang lengkap 30

Juz.

Selain itu karyanya dibidang keilmuan yang lainnya juga tidak bisa

dipandang sebelah mata. Dengan kelebihan jiwa seniman yang ia miliki

membuat Hamka lebih peka dalam menyerap masalah sosial ekonomi pada

masanya itu kemudian dituangkan kedalam karya yang dengan mudah

dapat diterima oleh masyarakat pada masanya.

Dengan berbekal pengetahuan agama yang mempuni yang ia

dapatkan dari pergaulannya semasa hidup dan juga pengaruh pengajaran

orang tua Hamka yang juga merupakan sosok yang berpengaruh dan

ulama besar saat itu menjadikan Hamka kader ulama dimasanya pula.

Selain bergerak dibidang dakwah yang pada masa itu dalam ruang lingkup
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Muhammadiyah, Hamka juga terlibat dalam pergerakan politik aktif

melalui partai Masyumi yang berlandaskan dakwah politik Islam.

Hamka termasuk dalam katagori ulama yang produktif dalam

menuliskan buah fikirannya tidak kurang dari 200 buah buku mungkin

lebih yang diterbitkannya baik melalui majalah Panji Masyarakat yang

dipimpinnya kala itu maupun juga melalui penerbit Bulan Bintang dan

Balai Pustaka.

Gagasan pemikiran Hamka sangat luas dan dalam karya Ilmiah

(Skripsi) yang penulis paparka ini adalah tentang pemikiran Hamka

tentang Konsep Muslim yang Ideal. Menurutnya syarat menjadi muslim

yang ideal itu yang pertama kali ialah harus mempunyai ilmu pengetahuan

yang luas. Sebab dengan pengetahuan yang luas akan memberikan

keyakinan beragama yang mantap dan kuat lalu dari sanalah tumbuh

perasaan yang istiqomah yaitu rasa percaya diri yang kokoh dan teguh

terhadap keimanan yang dimilikinya.

Bekal istiqomah ini belum cukup jika tidak dilengkapi dengan

integritas ilmu dan agama yang selanjutnya akan mencipatakan budaya

dan peradaban Islam yang gemilang. Keistiqomahan, integritas ilmu dan

kemajuan peradaban tidak akan sempurna jika seorang muslim tidak

sampai kepada puncak pengetahuan yaitu jalan tasawuf.

Karena sesungguhnya buah dari ilmu pengetahuan bagi sosok

muslim yang ideal adalah kenikmatan dalam menjalankan dan mematuhi

perintah dan larangan Allah yang dengan itu ibadah yang dilakukan bukan

lagi semata-mata karena rasa kewajiban kepada Allah tapi lebih kepada
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perasaan mahabbah yang melahirkan makrifah kepada Allah sehingga ia

menjadi sebuah kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata.

Muslim yang ideal ialah mereka yang senantiasa merasa dekat dengan

Allah dengan makrifahnya, senantiasa merasakan kehadiran Allah

sehingga dalam melihat dan memendang kepada segala sesuatu yang ada

di alam ini semuanya mengantarkan kepada Tauhid ke-Esa-an Allah.

Seorang muslim yang ideal adalah ia yang benar-benar mengerti

akan agamanya, mempunyai pemahaman ilmu yang benar mulai dari

pokok-pokok agama sampai kepada pemahaman yang paling tinggi

nilainya yaitu mendapatkan derjat ihsan dalam beribadah kepada Allah.

Kesimpulan yang demikian ini penulis ambil dari uraian-uraian Hamka

yang tersebar dalam setiap gagasannya dalam konsep muslim ideal,

dimana ia selalu menekankan pendekatan sufistik dalam tasawuf yang

selalu menganggap urgen tentang intuisi yakni masalah syu’ur (pereasaan).

B. Saran

Sehubungan dengan penelaahan terhadap konsep muslim ideal

menurut Hamka, dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai

berikut;

1) Dengan selesainya penelitian dalam bentuk skripsi ini, tidak berarti bahwa

apa yang telah penulis paparkan tidak perlu dikaji ulang. Dengan

demikian, penelitian ini merupakan upaya  awal yang menuntut

penelaahan lebih lanjut.

2) Kepada pemikir muslim serta orang yang mempunyai tanggung jawab

moral, baik pendidik maupun ulama intelektual, diharapkan dapat
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mempertajam pemahaman Islam yang berlandaskan al-Quran dan Hadis

sehingga kita tidak mengikuti pola-pola pemikiran Barat yang

menyebabkan kekacauan dalam kehidupan manusia, dan merusak

perdamaian dan keadilan. Serta tidak melahirkan generasi islam yang pasif

dan cenderung taklid buta terhadap apa yang telah dirintis dan ditelaah

oleh para ulama sebelumnya.

3) Terhadap lembaga-lembaga pendidikan, khususnya Universitas Islam

kajian tentang konsep muslim ideal menurut Hamka ini perlu ditindak

lanjuti bukan hanya sebagai konsep teori saja tetapi adanya langkah

konkrit sebagai upaya jawaban terhadap krisis identitas sebagai seorang

Muslim yang melanda Indonesia tetapi umat Islam seluruh dunia yang

terlanjur berasumsi bahwa kiblat kemajuan dan peradaban adalah dunia

barat, padahal jika kita benar-benar melihat dalam kacamata Islam yang

kaffah maka tidak ada peradaban yang lebih hebat dan istimewa selain dari

peradaban Islam itu sendiri.


