
57

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada awalnya Iqbal menganggap Tuhan sebagai Keindahan Abadi

dengan mengikuti neo-Platonis, dan sebagai sebab yang efisien dan final dari

segala macam cinta, hasrat, dan semua gerak. Tetapi, pada akhirnya terjadi

perubahahan dalam posisinya. Pertama, suatu keraguan, dan, kemudian,

semacam pesimisme yang menjalar ke dalam jiwanya akan makna keindahan

di dunia, dan dengan ini mulailah masa kedua perkembngan mentalnya, yang

berlangsung dari tahun 1908 hingga 1920.

Masa tinggalnya di Eropa, dan kunjungannya ke Spanyol dan Sisilia

memberi kesadaran pada Iqbal tentang kejayaan Islam pada masa lampau dan

menggugah kesadarannya terhadap kesuraman dan kegelapan yang dialami

dunia Muslim. Kesadaran itu juga telah menyalakan hasrat di dadanya untuk

memberi semangat baru kepada kaum muslim. Segera sesudah kembalinya

dari Eropa, ia mengungkapkan hasratnya yang menyala ini dalam puisi yang

saat ini terkenal, yang ditujukan kepada Sir Abdul Qadir.

Seseorang yang berkeinginan untuk membangkitkan kehidupan di

dalam tubuh dunia muslim yang mati itu, hanya dapat melakukannya dengan

menggantikan mistisisme dengan filsafat yang berorientasi pada kekuatan,

kekuasaan, gerak, dan usaha yang supra-manusiawi. Di dalam kehidupan

manusia dan bangsa-bangsa selalu terdapat kekuatan-kekutan sejarah yang

menyediakan landasan bagi perubahan pemikiran dan kehidupannya.
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Demikianlah, kekuatan yang sama telah mendorong pantheisme keluar dari

jiwa Iqbal, dan mengantarkan pemikirannya ke suatu bentuk yang baru. Pada

tahap yang kedua, konsepnya mengarah kepada ego (pribadi). Tuhan

menyatakan diri-Nya bukan kepada yang terindera (seperti masa yang

pertama), melainkan pada pribadi yang terbatas.  Masa ini merupakan masa

pemikiran Iqbal yang lebih tinggi lagi dari yang pertama. Kenapa, karena pada

masa ini, ia mengungkapkan bahwa hanya pribadi lah yang bisa mencapai

Tuhan. Pribadi dalam artian seseorang yang mau dan mampu menyerap Tuhan

ke dalam dirinya-menyerap sebanyak mungkin sifat-sifat-Nya. Hal ini sesuai

dengan hadist yang berbunyi: Takhallaqu bi akhlaqillah “tumbuhkanlah

dalam dirimu sifat-sifat Allah”.

Tuhan adalah Pribadi Mutlak, Ego Tertinggi. Tuhan dianggap sebagai

kemauan abadi dan Keindahan disusutkan menjadi suatu sifat Tuhan, sebutan

yang sekarang mencakup nilai-nilai estetis dan nilai-nilai moral sekaligus.

Disamping keindahan Tuhan, ke-Esaan tampak menunjukkan nilai pragmatis

yang tinggi karena ia memberi kesatuan tujuan dan kekuatan pada individu,

bangsa-bangsa dan manusia sebagai keseluruhan kekuatan yang mengikat,

menciptakan hasrat yang tak kunjung padam, harapan dan aspirasi dan

menghilangkan semua rasa gentar dan takut kepada yang bukan Tuhan.

B. Saran

Diakhir penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran

sebagai berikut :
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1. Kepada Perguruan Tinggi Islam khususnya Universitas Islam Negeri

Suska Riau, penulis berharap agar diadakannya seminar-seminar yang

membicarakan atau membahas tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh

dalam dunia Islam. Hal ini dikarenakan Universitas Islam Negeri Suska

Riau ini mempunyai misi pengembangan Islam, namun kebanyakan

mahasiswa/i nya tidak begitu tahu tentang sejarah Islam begitu juga tokoh-

tokohnya.

2. Para pemikir, cendekiawan Muslim diharapkan agar membuka diskusi-

diskusi yang bertajukkan tentang filsafat, supaya mahasiswa/i lain tahu

filsafat dan kegunaannya. Sehingga tidak ada lagi kesalahfahaman

beberapa kalangan terhadap filsafat tersebut.

3. Diharapkan Pustaka UIN menyediakan buku-buku terjemahan buku klasik,

supaya mahasiswa/i yang memerlukan buku-buku klasik tidak kewalahan

lagi. Karena buku-buku klasik banyak yang berbahasa asing , seperti

bahasa Inggris, Arab, Urdu, Persia, dan lain-lain.

4. Diharapkan juga agar di UIN ini membuat sebuah instansi atau program

yang menerima bakat atau keahlian dari para sarjanawan/i, yang mungkin

belum bisa atau bingung melanjutkan kegiatan kedepannya setelah sarjana.

Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya pengangguran-pengangguran

sarjanawan/i yang banyak terjadi selama ini, khususnya di Riau.


