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Alguran dan Hadits
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P
emberian akal kepada manusia 
tidak lain agar manusia memahami, 
menyadari, dan mengerti dunia 

yang diciptakan oleh gggh SWT. Di 
akherat pun m anusi^flsan dimintai 

; pertanggungjawaban terhtidap akal yang 
dipergunakan di dunia. Akal diberikan 
kepada manusia dengan fungsi supaya 
manusia dapat berpikir dan menghasilkan 

| buah pikiran yang luar biasa. Akal sudah 
seharusnya dipergunakan untuk berpikir 
untuk keberadaan dan keesaan Allah 
sehingga akal memiliki nilai.

Dengan otak kita berpikir. Marilah kita 
kenali terlebih dulu bagaimana susunan 
otak manusia sebagai rahmat terbesar 
Allah SWT. Otak yang diciptakan Allah 
terdiri atas 200 miliar neuron (sel otak), 

[ yang mampu menampung 100 miliar 
bite informasi (bisa dibandingkan dengan 
memori laptop kita) .Kecepatan berpikir 
hingga 300 mil/jam. Konfigurasi 100 
triliun hubungan yang mungkin, kapasitas 
4.000 pikiran dalam 24 jam. Berat otak 
manusia adalah 2% dari berat badan 
orang dewasa. Otak menerima 20% 
curah jantung dan memerlukan 20% 
pemakaian oksigen tubuh dan sekitar 
400 kilo kalori energi setiap harinya. 
Otak merupakan jaringan yang paling 
banyak memakai energi dalam seluruh 
tubuh manusia, terutama berasal dari 
metabolisme oksidasi glukosa.

I  Sistem limbik merupakan bagian 
otak yang berkaitan dengan emosi dan 
insting. Dalam struktur hirarki otak, 
sistem limbik berada di tengah antara 

j diensefalon (batang otak) dengan serebrum.
: Sistem limbik memiliki fungsi sebagai 

pengendali emosi, perilaku instingtif, drives, 
motivasi dan perasaan. Bangunan sistem 
limbik adalah amigdala, scptum/dinding,

| hipokampus, girus singulus, thalamus 
j anterior dan hypothalamus. Lamsudin 

(2012), mengungkapkan fungsi spesifik 
i dari bagian-bagian sistem limbik: 

Menurut Syaikh Muhammad bin 
shalih Al-Utsaimin, hubungan otak, 
akal, dan kalbu adalah bahwa kalbu 

; adalah tempatnya akal, pemahaman, dan 
| pengaturan sebagaimana difirmankan oleh 

Allah. ‘Tidakkah mereka berjalan di atas 
muka bumi lalu mereka memiliki kalbu 
yang memahami ayat Allah dengannya. 
Karena yang buta bukanlah mata, tetapi 
yang buta adalah kalbu-kalbu yang ada 
di dalam dada”( QS al Hajj: 46). Otak 
mengirimkan segala informasi yang

diterima ke hati, sedangkan hatilah 
yang memerintahkan atau melarang. 
Seolah-olah otak adalah sekretaris yang 
mempersiapkan segala sesuatu lalu 
memberikannya kepada, kalbu. Akal 
dan kalbu berhubungan dengan otak 
karena jika otak rusak, pikiran dan akal 
menjadi rusak.

Berpikir adalah tugas manusia dalam 
mengembang tugas khalifah fil Ardh di 
dunia ini. Kemampuan berpikir (tafakkur) 
ini, sudah dipersiapkan sedemikian oleh 
Allah SWT, sehingga manusialah yang 
ditunjuk bukan malaikat ataupun mahkluk 
lainnya. Kegiatan tafakkur berlangsung 
melalui tiga tahap.

Informasi yang menembus konsepsi 
melalui imajinasi indra atau informasi 
intelektual abstrak.

Memberi perhatfarflebih mendalam 
dan seksama terhaddp informasi tersebut 
dengan mengenali ciri estetika dan 
kesempurnaan penciptaannya. Bada 
gilirannya akan mendorong ketakjuban 
dan apresiasi.

Mendorong berpikir tentang pendpta 
agung. Hal ini mendorong pada keyakinan 
lebih kuat dan pengetahuan yang lebih 
baik tentang sifat-sifatNya.

Beberapa istilah lain dalam Akjuran 
tentang tafakkur antara lain nazhar 
(memperhitungkan, memikirkan, 
memerhatikan), tabashshur (memahami), 
tadabbur (merenungkan), tafaqquh 
(memahami sepenuhnya, menangkap, 
sungguh-sungguh mengerti), tadzakkur 
(mencamkan dalam pikiran atau hati), 
i’tibar (belajar, mengambil atau memetik 
pelajaran dari sejarah bangsa lain dan 
pengalaman orang lain serta tidak 
mengulangi kesalahan mereka), ta’aqqul 
(menggunakan pikiran dengan benar) 
dan tawassum (membaca tanda-tanda/ 
yang tersirat).

Semakin banyak kata yang digunakan 
dalam Alquran, maka akan semakin penting 
makna tersebut dalam kehidupan. Akjuran 
mendorong berpikir dan berefleksi karena 
hal itu membimbing kita agar beriman 
kepada Allah SWT. Seorang mufasir, 
al Razi, membahas dan menguraikan 
istilah terkait dengan berpikir ketika 
membahas tentang pengetahuan(‘ifrn).
Ia menunjukkan ada 30 sinonim untuk 
istilah tersebut, di antaranya menyusun, 
memersepsi, merasakan, menghafal, 
mengingat, menemukan kembali, 
mengenal, memahami, mengerti, bernalar, ~ j 
menangkap, bersikap bijak, yakin, intelektual, 
berpikir, bersifat, intuitif, cerdas, paham 
benar, ilusi, memperhitungkan, bersifat >. 
imajinatif, firasat, tenang dan berhati- 
hati, brilian, keahlian, gagasan, pendapat, 
berpandangan ke depan, dan abduksi 
(silogisme yang di dalamnya premis 
minor tidak disertai bukti).

Akjuran sendiri sebagai perkataan 
Allah yang turun melalui wahyu 
pada Rasulullah SAW ternyata bisa 
dikelompokkan dalam beberapa gaya 
berpikir. Gaya berpikir Akjuran ini 
merupakan stimuli yang merangsang 
manusia untuk membalasnya dengan 
berpikir.


