
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Adapun Konsep Pemikiran Al ‘Ijâzul Al ‘Ilmi  (Mu’jizat Ilmiah ) Harun 

Yahya dalam Pemberdayaan  Masyarakat Islam dengan cara memeduakan 

Fakta – Fakta Ilmiah dari berbagai macam keilmuan sehingga semakin 

memnambah keimanan, menmabah keyakinan dan spritual dan inetelketual 

yang kuat  kepada Allah SWT. Harun Yahya menguunakan metode sains 

dalam pemberdayan  Masyarakat Islam dengan menghadirkan bukti ilmiah 

yang mana tujuanya adalah mengungkap tentang eksistensi dan keesaan 

Allah SWT Makhluk hidup tidak tercipta secara kebetulan tetapi sengaja 

diciptakan oleh Allah. Harun Yahya banyak mengutip hasil eksperimen 

dari para ahli paleontologi, biologi molekuler, fisika , bahkan astronomi 

dengan tujuan untuk menunjukkan fakta penciptaan versi Harun Yahya. 

Kutipankutipan hasil riset para ilmuwan tentang kajian asal-usul 

kehidupan merupakan ciri khas dari metode analisis dalam karya-

karyanya. Harun Yahya meperlihatkan bukti ilmiah mengenai rancangan 

menakjubkan pada desain makhluk Allah dimuka bumi ini sebagai 

penguatan intelektual dan Spritual atau aqidah, semua makslhuk ciptaan 

Allah dengan desain sempurna yang dimiliki makhluk di dunia ini 

membuktikan adanya keajaiban penciptaan dan menghantarkan pada 

eksistensi atau keberadaan Allah SWT pemilik ilmu dan kekuasaan tanpa 

batas. Temuan-temuan sains tersebut dikutip dan dianalisis sedemikian 

rupa sehingga agar dapat dikaji secara sistematis dalam teori Harun Yahya. 

Harun Yahya menyatakan bahwa makhluk hidup tidak tercipta secara 

kebetulan tetapi sengaja diciptakan oleh Allah. 

2. Adapun pesan Dakwah ilmiah yang terkandung Al ‘ijâz   Al‘ilmi Harun 

Yahya dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Mempunyai Tahapan 

Tahapan :  
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a) Mengajak Masyarakat agar berfikir secara mendalam terhadap hal-

hal sederhana di sekitar kita demi meningkatkan spritul kepada 

semua penciptaan Allah ta’ala dan menjadikan kita makhluk yang 

bersyukur kepada Allah Ta’ala. Menunjukkan bahwa hal-hal 

sederhana di sekitar kita memiliki keistimewaan dan kemampuan 

penciptaan yang tak tertandingi. 

b) Mangajak agar msyarakat banyak merenungkan tentang penciptaan 

Allah Ta’ala bimuka bumi ini yang pada akhirnya mengajak 

masyarakat untuk semakin menguatkan keimanan dan beribadah 

kepada Allah Subhanahu Wata’ala.   

c)  Menunjukkan dengan pendekatan Sains bahwa benda-benda 

tersebut telah dikontrol dan dirancang sedemikian rupa oleh dzat 

yang Maha Mengetahui dan Maha Sempurna. 

 

B. Rekomendasi 

Dari Hasil Kajian Terhadap Konsep  I’jaazul I’lmi  Harun Yahya Dalam 

Analisis Pemberdayaan Spritual  Masyarakat Islam maka penulis dapat 

memberikan saran dan rekomendasi kepada beberapa fihak, sebagai berikut:  

1. Kepada Pemerintah agar dapat membantu pengadaan pasilitas sebagai 

bentuk optimalitas Da’wah Islamiah baik dipengajian, baik diperkantoran, 

maupun diinstansi pemerintahan sehingga Khazanah keilmuan islam lebih 

bisa meluas dan dikembangkan dalam segala aspek kehidupan serta 

memiliki spiritual yang kuat. 

2. Kepada semua Ormas, tokoh masyarakat dan agama termasuk masyarakat, 

Penguatan nilai-nilai Spritual melalui penemuan ilmiah agar semakin kuat 

terus dipupuk sehingga dapat membangkitkan membangkitkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Allah dimnapun kita berada dan dalam kondisi 

apapun, 

3. Kepada akademika IAIN Raden Intan Lampung agar dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut, untuk melengkapi kajian agar lebih mendalam dan 

implementatif. 




