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BAB II

TERMINOLOGI AL-QUR’AN TENTANG POTENSI MANUSIA

A. Potensi Indra Sebagai Elemen Dasar Psikis Manusia

1. Potensi Indra Manusia

Jasad adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme

fisik yang bersifat indrawi. Organisme fisik manusia lebih sempurna di

banding dengan organisme fisik makhluk-makhluk lain. al-Qur’an menjelas

kan, bahwa, manusia mempunyai aspek jasmani, yaitu bentuk yang dapat

diindrai berupa tubuh. Kata al-jism (tubuh) disebutkan dalam al-Qur’an

hanya dua kali. Pertama, dalam bentuk tunggal, yaitu ketika berbicara tentang

Thalut. Kedua, dengan bentuk jamak, yaitu ketika berbicara tentang orang-

orang munafik sebagaimana dijelakan dalam al-Qur’an surat, al-Baqarah : 247.

           
               

                   
 

Artinya: Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya Allah
telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” mereka menjawab:
“Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi
kekayaan yang cukup banyak?” Nabi (mereka) berkata:
“Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya
ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan
pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha
Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.1

1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya:
Karya Utama, 1993), hlm. 50
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Dalam al-Qur’an surat, al-Munafiqun : 4 dijelaskan sebagai berikut:

                
                   

Artinya: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan
kamu kagum. dan jika mereka berkata kamu mendengarkan
Perkataan mereka. mereka adalah seakan-akan kayu yang
tersandar. mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras
ditujukan kepada mereka. mereka Itulah musuh (yang sebenarnya)
Maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan
mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari
kebenaran)?2

Meski demikian, banyak ayat lain yang menunjuk pada hal tersebut,

biasanya diwakilkan pada kata “dunia”, yang menunjukkan pada hal-hal yang

diperlukan jasmani. Secara integral, alat-alat inilah indra pencari data yang

dapat digunakan dengan baik jika dilakukan latihan dan pengasahan bagi

fungsi-fungsinya. Perkembangan fungsi alat-alat indra mengikuti arah

pertumbuhan jasmani yang sehat dengan pemeliharaan. Manusia ditempatkan

di muka bumi di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Di muka bumi

manusia diberi hak memperoleh penghidupan, dan sebagai imbangannya ia pun

dibebani kewajiban, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama makhluk-

Nya di dunia. Dalam hal ini tidak ada pertentangan antara roh dan jasad, tidak

ada pertentangan dunia dan akhirat, dan tidak ada pula hal-hal yang merusak

kelezatan manusia menikmati karunia Allah, sehingga mem bingungkan

perasaan dan merobek-robek perasaan. Upaya memperoleh kedu niaan bukan

2 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan ........., hlm. 810
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suatu kesesatan dari jalan akhirat. Dalam al-Qur’an, manusia adalah

utuh, tak terpisahkan antara jasad dan rohnya, tidak terpisahkan antara mental

dan fisiknya, dan tidak terpisahkan antara urusan keduniaannya dengan urusan

keakhiratannya.

Dengan ilham (inspirasi) yang benar al-Qur’an menyelamatkan

akalmanusia dari cara berfikir yang berlawanan. Tidak saja menghindarkan

akaldari berbagai pertentangan yang ditimbulkan oleh kewajiban dan

tanggung jawabnya, tetapi juga menyelamatkan akalmanusia dari pertentangan

yang membingungkan dalam menghadapi kenyataan adanya dua alam

kehidupan sebagaimana yang diajarkan oleh agama, yaitu kehidupan dunia

dan akhirat.3

2. Macam-macam Indra Manusia

Istilah yang digunakan al-Qur’an dalam menyebutkan indra pen

dengaran adalah al-sam’u. Kata ini dalam al-Qur’an, terulang 185 kali dalam

berbagai bentuk kata (sighat). Secara umum, al-sam’u dalam al-Qur’an

mempunyai dua makna. Pertama istilah tersebut digunakan untuk menggam

barkan sifat Allah, ia merupakan salah satu dari asmā’ al-husnā, yaitu al-sam’

(yang maha mendengar). Hal ini, misalnya, tergambar dalam firman Allah

surat fussilat (41) ayat 36. Istilah yang digunakan al-Qur’an untuk menggam

barkan indra penglihatan adalah al-bashr. Kata ini, dalam al-Qur’an dengan

berbagai sighat, terulang 139 kali. Sebagaimana halnya al-sam’u, kata al-

bashr juga diungkapkan dalam dua arti; pertama al-bashr dalam makna sifat

3 Abbas Mahmud Al- Aqqad, Manusia Diungkap Al Qur-an, terjemah, (Jakarta:Pustaka
Firdaus, 1986), hlm. 35-36
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Allah, yaitu al-bashr (yang maha melihat), dan kedua al-bashr dalam arti

indra yang tuhan berikan kepada manusia. Diantaranya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 01: Ayat-Ayat Indra

No Kata Tempat
Ayat

Bentuk
Kata

Kel. Ayat Makna kata

1. َأْبَصارِِهمْ  Al-baqarah : 20 جمع التكثیر Madaniyah Penglihatan

2.   Fushshilat : 22 اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

3.    Muhammad : 23 جمع التكثیر Madaniyah Penglihatan

4.     Al-Ahqaaf : 26 جمع التكثیر Makkiyah Penglihatan

5.   Al An'aam : 110
اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

6.   Al Israa : 36 اسم مفرد Makkiyah Penglihatan

7.   Fushshilat : 20 اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

8.    Yaasiin : 66
فعل مضارع Makkiyah Melihat

9. َأْبَصارِ  Al Ahzab : 10 التكثیرجمع  Madaniyah Penglihatan

10.   As Sajadah 9 اسم مفرد Makkiyah Penglihatan

11. َأْبَصارِ  An Nuur : 44 جمع التكثیر Madaniyah Penglihatan

12. َأْبَصارِ  An Nuur: 43 جمع التكثیر Madaniyah Penglihatan

13. َأْبَصارِ  An Nuur : 37 جمع التكثیر Madaniyah Penglihatan

14.     Maryam : 38 جمع التكثیر Makkiyah Penglihatan

15.     Al Kahfi : 26 جمع التكثیر Makkiyah Penglihatan

16.  لسَّْمعَ ا Al Mulk : 23 اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

17. َأْبَصارِ  Al An'aam : 103 جمع التكثیر Makkiyah Penglihatan

18. لسَّْمعَ ا An Nahl : 78 اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

19. لسَّْمعَ ا Yunus : 31 اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

20. َأْبَصارِِهمْ  Al-baqarah : 20 جمع التكثیر Madaniyah Penglihatan
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21 آذانهم Al-Kahfi: 11 جمع التكثیر Makkiyah Telinga

22     Al-Anfaal : 44 اسم مفرد Madaniyah Penglihatan

23     Al-Anfaal : 44 اسم مفرد Madaniyah Penglihatan

24    Yunus : 31 اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

25 َسْمِعِهمْ  al-Baqarah: 7 اسم مفرد Madaniyah Pendengaran

26   Al-Ahqaaf : 26
اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

27    Al-Ahqaaf : 26 جمع التكثیر Makkiyah Pendengaran

28    Al-Ahqaaf : 26 اسم مفرد Makkiyah Penglihatan

29    Asy Syu'araa 223 جمع التكثیر Makkiyah Pendengaran

30    An-Nisaa’:56 اسم مفرد Kulit

31   Al-An'am :7 اسم مفرد Madaniyah Pendengaran

32    Ali Imran: 13 اسم مفرد Madaniyah Penglihatan

33   Ali Imran: 13
اسم مفرد Madaniyah Penglihatan

34    Al Mu’min:19 اسم مفرد Makkiyah Penglihatan

35     Al-Maidah:83 اسم مفرد Madaniyah Penglihatan
mereka

36     At-Taubah:92
اسم مفرد Madaniyah Penglihatan

37     At-Taubah:92
اسم مفرد Madaniyah Penglihatan

38  
 

al-a’raf: 195 اسم مفرد Makkiyah Telinga

39    al-a’raf :195 فعل مضارع Makkiyah Pendengaran

40     Al-Qamar :19
اسم مفرد Makkiyah Penglihatan

41     Al-Qamar :49
اسم مفرد Makkiyah Penglihatan

42   Ibrahim:42
اسم مفرد Makkiyah Penglihatan
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43   al-Balad: 9 اسم مفرد Makkiyah Lidah

44      Al-Fath: 11 اسم مفرد Madaniyah Mengucapkan

45   Taha: 27 اسم مفرد Makkiyah Lidahku

46   Al Baqarah: 171
فعل مضارع Makkiyah Pendengaran

47    al-Balad: 8 اسم مفرد Makkiyah Penglihatan

48     Al Mulk : 3
اسم مفرد Makkiyah Pendengaran

49  Al Hujuraat: 18
اسم مفرد Madaniyah Pendengaran

50  Maryam : 38
جمع التكثیر Makkiyah Pendengaran

51    Maryam : 38
جمع التكثیر Makkiyah Pendengaran

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Al-Qur’an telah meperbin

cangkan dengan jelas mengenai manusia mencakupi pula indra, sebagai alat

bagi manusia untuk mencerap informasi yang ada diluar dirinya. indra yang

diperbincangkan itu adalah pendengaran (al-sam’), penglihatan (al-bashr),

raba dan indra rasa (al-dhuq) lengkap dengan fungsinya.

Fungsi penglihatan ini dijalankan oleh mata dan hal-hal yang berkaitan

dengannya. Allah berfirman dalam surah al-a’raf ayat 195 menegaskan:

                 
             

Artinya: Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat
berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat
memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia
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dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar?
Katakanlah: “Panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan
sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya (untuk mencelakakan)-
ku. tanpa memberi tangguh (kepada-ku)”.4

Mata dan alat-alat yang terdapat padanya menjalankan fungsinya

mencerap suatu gambar, sehingga seseorang mendapatkan informasi melalui

hal yang dicerap oleh indra penglihatan ini mengenai keadaan atau sifat

sesuatu. Indra penglihatan dalam melaksanakan fungsinya memerlukan

cahaya; tanpa ada cahaya, indra ini tidak dapat bekerja atau tidak dapat

mencerap gambaran sesuatu, baik cahaya yang terdapat pada alat-alat indra

tersebut ataupun cahaya yang terdapat diluarnya.

                  
Artinya: Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan

cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam
kegelapan, tidak dapat melihat5.

Ayat ini dengan tegas menjelaskan, bahwa manusia tidak dapat melihat

dalam kegelapan (fi zulumat laa yubsirun). Maka oleh karena itu, indra

penglihatan perlu kepada cahaya yang dapat memantulkan warna gambar

seuatu dan melalui pantulan cahaya tersebut, ia mencerap sesuatu yang

dipantulkan. Dengan demikian, agar terjadi penglihatan, paling tidak perlu

pula ada tiga hal, yaitu daya tangkap yang terdapat pada mata, gambar suatu

objek dan cahaya yang dapat memantulkan gambar tersebut kepada mata.

Meski demikian, banyak ayat lain yang menunjuk pada hal tersebut,

4 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya:
Karya Utama, 1993), hlm. 237

5 Departemen Agama Republik Indonesia, Ibid., hlm.4
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biasanya diwakilkan pada kata “dunia”, yang menunjukkan pada hal-hal yang

diperlukan jasmani. Adapun perangkat jasmani yang dapat digunakan sebagai

alat indrawi bagi penyelesaian tugas hidup manusia adalah :

a) Al-Syumm, yaitu alat yang dipakai untuk mencium sesuatu.

b) Al-lams, adalah alat yang dipakai untuk meraba, seperti tangan, kulit dan

sebagainya.

c) Al-Sama’, alat yang dipakai untuk mendengarkan.

d) Al-Abshar, alat untuk melihat.

Pendengaran” yang dimaksudkan al-Qur'an jelas adalah pendengaran

untuk mengerti apa yang di sampaikan, mengerti peringatan-peringatan Allah

yang diperdengarkan, bukan dalam konteks mendengarkan suara yang sifat

estetika seperti musik. “Pendengaran” yang seperti ini di olah oleh satu bagian

otak yaitu “otak-kiri”. Tidak seperti “penglihatan” yang diolah simultan baik

oleh otak-kiri dan otak-kanan, “Pendengaran” dalam kaitannya mengolah

“pembelajaran, nasihat dan peringatan”, diolah oleh otak bagian kiri.

Pembicaraan al-Qur'an mengenai indra sentuhan menggunakan istilah

al-mass. Yang pertama al-Qur'an menggunakannya 61 kali dalam berbagai

sighat, sedangkan yang terakhir terulang 5 kali. Kedua tersebut, secara harfiah,

berarti menyentuh dengan kulit, mencampuri dan menimpa. Makna yang

pertama seperti yang tergambar dalam firman Allah “aw lamastum al-nisa

(atau kamu menyentuh wanita) dan:
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Artinya: Jika Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka
dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-
orang kafir itu berkata: “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.”6

Ayat pertama memperbincangkan hal yang dapat membatalkan wuduk,

yaitu lãmastum al-nisã’ (menyentuh wanita tanpa lapis). Dan ayat kedua

menggambarkan pula yang ditulis di atas kertas yang dapat dipegang (al-lams)

oleh orang-orang kafir dengan tangan mereka. Maka dengan demikian,

kulitlah yang menjadi pusat bagi indra sentuhan. Tetapi, pada umumnya ayat-

ayat yang berbicara tentang al-lams adalah mempunyai arti menimpa (asãba),

oleh sebab itu perbincangannya tidak ada kaitan dengan kulit, seperti yang

terlihat dalam firman Allah dalam surah yunus ayat 12:

                  
            

Artinya: Dan apabila manusia ditimpa bahaya Dia berdoa kepada Kami
dalam Keadaan berbaring, duduk atau berdiri7,.

Hal ini berarti, bahwa sentuhan itu tidak hanya dirasakan oleh kulit,

tetapi dirasakan pula oleh semua aspek yang terkait dengan unsur manusiawi,

sama ada fisik maupun psikis. Kulit dapat menangkap informasi yang sampai

kepadanya dan menyampaikan informasi itu kepada diri manusia, sehingga dia

6Ibid., hlm.172
7 Ibid., hlm. 281
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dapat merasakan panas atau dingin-dan lain sebagainya- sesuatu yang

tersentuh, sama ada hal itu menyenangkan ataupun sebaliknya . Dari beberapa

penelitian menyebutkan, kulit manusia adalah organ perasa paling sensitif

terhadap panas dan dingin. Pusat sensifitas panas terletak di lapisan kulit. Jika

lapisan kulit dilepas, tubuh tidak akan lagi merasa sakit. Jenis rasa sakit yang

paling keras adalah rasa yang ditimbulkan oleh panas atau terbakar, sebab

pusat dan syaraf perasa panas terpengaruh dan secara berkesinambung. Hal

tersebut dijelaskan Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi :

                    
       

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak
akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit
mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain,
supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa’: 56)8

Ayat ini menggambarkan keadaan orang dalam neraka pada hari kiamat

nanti. Kulit mereka mengelupas dibakar oleh api, kemudian kulit itu diganti

dengan kulit yang lain agar melalui kulit itu mereka merasakan azab neraka.

Bahkan menurut al-Qur'an, bahwa hal yang dicerap kulit dapat bertahan lama

dan ia tidak hanya berguna bagi kepentingan hidup manusia, tetapi lebih jauh

ia berguna untuk kesaksian pada hari kiamat nanti bersama dengan indra

lainnya seperti penglihatan dan pendengaran9.

8 Ibid., hlm.113
9 Ibid., hlm. 686
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Indra rasa yang berpusat dilidah tergambar dalam ayat yang

menceritakan kisah Adam dan Hawa memakan buah terlarang. al-Qur'an

menegaskan:

                  
Artinya: Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi

keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya
dengan daun-daun surga10

Adam dan istrinya memakan buah terlarang yang ditawarkan Iblis

kepadanya, maka sebagai akibat dari perbuatannya itu, mereka berdua terusir

dari syurga. Secara tidak langsung, ayat ini menjelaskan bahwa indra rasa itu

berpusat dilidah. Tetapi kata dhãqa, sebagai istilah yang digunakan al-Qur'an

bagi “rasa”, tidak banyak kaitannya dengan lidah. Dari 61 kata dhãqa dalam

berbagai bentuk kata, hanya terdapat dua ayat saja, yang secara tidak langsung,

terlihat kaitannya dengan lidah; yaitu ayat 22 surah al-a’raf (7) di atas dan ayat

24 surah al-Naba’ (78), yaitu:

      
Artinya: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula

mendapat) minuman.11

Ayat ini menggunakan istilah dhuq (merasakan), yaitu merasakan

minuman dan kesejukan. Pusat merasakan minuman terletak di lidah dan pusat

10 Ibid., hlm. 205
11 Ibid., hlm 865
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merasakan kesejukan terletak dikulit, kemudian kelezatannya

dirasakan oleh seluruh aspek manusiawi.

Selain dari kedua-dua ayat ini, dhuq dalam ayat yang lain digambarkan

pula sebagai suatu rasa yang akan dirasakan oleh manusia secara pribadi, sama

ada rasa itu menyenamgkan ataupun tidak menyenangkan. Ia tidak hanya

berpusat dilidah saja, tetapi berpusat pada seluruh aspek yang terkait dengan

manusia, sama ada rohani ataupun aspek jasmani. Perbincangan al-Qur'an

mengenai ini dapat dilihat dalam surah al-sajadah ayat 21:

                
Artinya: Dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab

yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat),
Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar).

Allah memberikan azab kepada orang-orang yang fasik didunia ini

mereka pun merasakan azab tersebut. Azab itu adalah berupa musibah, seperti

kekalahan yang mereka alami dalam perang badar12. Maka oleh sebab itu, rasa

azab tidak hanya merupakan sesuatu yang dirasakan oleh lidah saja, tetapi

dirasakan pula oleh seluruh unsur keperibadian seseorang. Ayat di atas

menggambarkan rasa tidak senang. Man’aqla rasa senang dapat pula dilihat

dalam firman-Nya:

                 
    

12 Ibnu kathir, ‘imad al-Din Abi al-fida’ Ismail. Tafsir al-Qur’an al-‘azim jilid III,
(Bandung: shirkah Nur Asia, t.th), hlm. 462
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Artinya; Apabila Allah merasakan rahmat-Nya kepada manusia, maka mereka
bergembira dengan rahmat itu13.

Selain dari al-dhuq, perbincangan Al-Qur’an mengenai indra rasa juga

menggunakan istilah al-ta’m. Istilah ini, dalam berbagai bentuk kata, berulang

48 kali. Secara harfiah, al-ta’m berartia ‘aqla (makan) atau adhaqa

(merasakan). Dari kata al-ta’am terbentuk kata al-ta’am yang berarti sesuatu

yang dimakan 14 . Maka dengan demikian ta’am sebagai kata kerja dapat

diterjemahkan kepada “merasakan makanan”. 15 Oleh sebab itu dapat

dikatakan, bahwa rasa, dengan istilah al-ta’am, adalah sebagai indra yang

berpusat dimulut atau lidah. Sebab, makan itu suatu perbuatan dan rasa yang

dilakukan oleh mulut atau lidah. al-Qur’an menjelaskan:

               
                 

Artinya: Tidak ada dosa bagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal
saleh karena memakan makanan yang dahulu, apabila mereka
bertaqwa16.

13 Departemen Agama Republik Indonesia, Ibid., hlm.575.
14 Ibn Manzur, Jamal al-Din muhammad bin Mukram. Lisan al-Arab (Beirut: Dār

al-Shādir, 1992), Jiilid XIII, hlm. 363
15 Kadar Muhammad Yusuf, Analisis Qur’an Terhadap Pemikiran Ibn Sina dan AL-

ghazali mengenai dimensi Rohani dan Pembentukan Perilaku, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),
hlm. 44

16 Al-Qur’an 5:93, Ayat ini tidaklah bermaksud bahwa “orang mukmi halal makan apa
saja yang dia suka “, karena hal ini bertentangan dengan larangan yang terdapat dalam ayat
lainnya. Ayat ini hanya khusus berlaku bagi sahabat yang telah meminur khamar, dimana mereka
sudah meniggal sebelum khamar diharamkan. Al-wahidi menyebutkan, bahwa barra’ bin ‘Azib
berkata: Ramai para sahabat Nabi yang telah meninggal, mereka itu pernah meminum khamar.
Setelah khamar diharamkan, orang-orang bertanya kepada Nabi “bagaimana drngan sahabat-
sahabat kita yang telah meninggal , padahal mereka pernah meminum khamar? Maka untuk
menjawab pertanyaan ini turun ayat 93 surah al-Maidah ini (al-wahidit.th:142). Jadi, yang berlaku
dalam pemahaman ayat ini adalah kaedah al-ibratu bi khusus al-sabab la bil umum al-lafaz.
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Maksudnya, orang-orang mukmin boleh merasakan makanan jika

mereka bertaqwa. Jadi, walaupun secara langsung al-Qur’an tidak menje

laskan bahwa indra rasa itu berpusat dimulut atau lidah, tetapi secara tidak

langsung al-Qur’an menyatakannya. Hal yang diperbincangkan di atas adalah

indra zahir. Indra ini berfungsi membantu unsur rohani mencerap informasi

eksternal meterial. Ia tidak mencerap makna hal tersebut tanpa bantuan indra

zahir ini. Maka jiwa perlu kepada pendengaran dan penglihatan zahir. Kedua-

kedua hal itu menyampaikan kepadanya. Selanjutnya ia mengolah gambar dan

makna-makna dari informasi itu, sehingga menjadi ilmu kemudian menjadi

kekuatan baginya perlunya al-nafs kepada indra tergambar dalam firman Allah

surah al-sajadah (32) ayat 9. Dengan demikian, indra adalah jendela atau

pintu ilmu bagi al-nafs; tanpa indra al-nafs tidak mendapatkan ilmu dari

realitas eksternal meterial. Sebab, manusia lahir tidak membawa pengetahuan

(la ya’lamuna shay’a). Maka tuhan membekalinya dengan indra pendengaran

dan penglihatan serta af’idah 17 . Melalui indra-indra ini, manusia dapat

megetahui atau memiliki ilmu tentang sesuatu. Disini terlihat betapa eratnya

kaitan al-nafs dengan indra; al-nafs, yang merupakan unsur immaterial

manusia, berhajat kepada indra zahir yang merupakan unsur materialnya.

Mendengaran atau melihat sesuatu adalah berarti mencerap gambarannya.

Dari gambar yang dicerap muncul makna. Dan berdasar kan makna, sesuatu

itu dapat difahami, sama ada hal-hal yang brkaitan dengan sesuatu itu saja

ataupun kaitannya dengan makna-makna lain. Hal yang terrakhir ini dapat

17 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan......, hlm. 375
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dilakukan oleh al-nafs berdasarkan gambar dan makna tadi. Maka dengan

demikian, setakat ini, sesuatu yang tidak didengar atau dilihat berarti tidak

dapat dipahami. al-Qur’an mengisharatkan:

      
Artinya: Sesungguhnya seburuk-buruk binatang (makhluk) disisi Allah adalah

orang-orang yang pekak dan tuli, yang tidak mengerti sesuatu.18

Jadi, pemahaman erat kaitanya dengan indra. Kekeliruan dalam

melihat atau mendengar dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami.

Berdasarkan perbincangan di atas dapat pula ditegaskan, bahwa fungsi indra

manusia berbeda dengan fungsi indra hewan lainnya. Bagi yang terakhir ini,

indra berfungsi untuk mencerap gambar dan makna sesuatu bagi kepenting

jasmani. Maka ketika ia mendengar atau melihat sesuatu, ia hanya dapat

mengetahui sejauh mana keterkaitan sesuatu itu dengan keperuan jasmaninya,

sama ada positif ataupun negatif. Ia tidak mempunyai perhatian terhadap hal

yang tidak mempunyai hubungan dengan jasmaninya. Dan ia juga tidak dapat

menangkap makna yang lebih dalam dari hal-hal ia dengar atau lihat. Maka al-

Qur'an mengecam seseorang yang melihat seperti penglihatan hewan19.

Perbincangan al-Qur'an mengenai indra zahir adalah bersama dengan

indra batin. Artinya, dalam diri manusia terdapat dua pendengaran,

penglihatan, rasa dan dua sentuhan; pertama pendengaran, penglihatan, rasa

dan sentuhan sebagai indra zahir, dan kedua pendengaran, penglihatan, rasa

18 Ibid., hlm. 242
19 Ibid., hlm. 233



58

dan sentuhan sebagai indra batin. Nabi juga mengisharatkan demikian, dia

mengatakan:

ما من عبد إال وفى وجهه عينان يبصر بهما أمر الدنيا وعينان فى قلبه يبصر 
بهما أمر األخرة. فاذا اراد بعبد خيرا فتح عينيه اللتين فى قلبه فأبصر بهما ما 

ام غلى قلوب ”وعده بالغيب. واذا اراد به غير ذالك تركه على ما فيه ثم قرأ
اقفالها                                                                                 

Artinya: Setiap hamba mempunyai dua mata dimukanya, yang dapat melihat
hal duniawi dengannya, dan dua mata dihatinya, yang dapat melihat
ukhrawi dengannya. Apabila Allah menghendaki seorang hamba itu
baik, maka Allah bukakan kedua-dua mata hatinya sehingga dia
dapat melihat hal yang ghaib kemudian mempercayainya. Dan
apabila tuhan mengehndaki seseorang hamba selain itu, maka dia
membiarkan hamba tersebut dalam kedaan sedemikian rupa.
Kemudian Nabi membaca ayat am’ala qulubi aqfaliha20.

Hadits ini juga menggambarkan, bahwa hal yang dicerap oleh indra

batin berbeda dengan hal yang dicerap oleh indra zahir21. Banyak hal yang

dicerapkan oleh batin yang tidak bisa dicerap oleh indra zahir, seperti

seseorang melihat atau mendengarkan fenomena alam; berdasarkan indra

zahir, orang akan memahami fenomena itu sebagai suatu sistem yang saling

berkaitan antara satu dengan yang lain, man’aqla indra batin dapat menangkap

20 Hadists ini diriwayatkan oleh al-daylani yang berasal dari Mu’adh (al-Hindi t.th:
Hadits ke-3043).

21 Istilah indera zahir dan batin dalam perbincangan ini tidaklah seperti dalam
persepektif Ibn Sina dan Al-Ghazali. Sebab dalam persefektif kedua tokoh ini, indera zahir adalah
anggota badan seperti kekuatan yang ada pada mata, dan indera batin merupakan kekuatan
pencerapan yang terdapat pada al-nafs al-haywaniyyah yang berpusat diotak. Sedangkan indera
zahir dalam perspektif al-Qur’an adalah kekuatan yang ada pada jasmani, baik yang terdapat pada
anggota badan ataupun yang terdapat pada al-nafs al-haywaniyyah. Adapun indera batin adalah
kekuatan –kekuatan kalbu yang dapat menyerap makna sesuatu melebihi dari hal yang dicerapkan
oleh indera zahir. Kadar M. Yusuf, Indra Manusia Menurut al-Qur’an dan Psikologi
Kompensional: Suatu Kajian Perbandingan (Human Sense in the Qur’an and Comventional
Psyehology: A Comparative Study), Jurnal Hadhari 6 (2), Universitas Kebangsaan Malasyia, 2013,
hlm. 56-57
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lebih jauh dari itu. Yaitu, bahwa semua ini merupakan suatu sistem ilahiyah

sehingga melahirkan suatu keyakinan dan sikap yang mulia.

Jadi, dalam diri manusia itu terdapat pendengaran zahir dan

pendengaran batin, penglihatan zahir dan penglihatn batin, rasa zahir dan rasa

batin dan sentuhan zahir dan sentuhan batin. Tetapi, rasa dan sentuhan batin

tidak mesti bersal dari hal yang dicerap oleh rasa dan sentuhan zahir; ia boleh

saja berasal dari pendengaran dan penglihatan. Maka jiwa seseorang boleh

merasa dan sentuhan oleh hal yang dia dengar atau yang dia lihat.

Hal yang dicerap oleh pendengaran zahir semestinya dicerap pula oleh

pendengaran batin, demikian pula penglihatan. Hewan hanya memilki

pendengaran atau penglihatan zahir, sehingga ia tidak dapat mencerap makna

yang tersirat dari hal-hal yang didengar dan dilihatnya. Tuhan telah

membekali manusia dengan indra batin, sehingga seharusnya dia dapat

mencerap makna yang lebih luas dari hal yang dia dengar dan lihat. Inilah

makna ayat 23 surah al-rum (30):

                  
        

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu diwaktu
malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari
karuni-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.22

Dalam ayat 23 surah Qaf (50) ditegaskan pula:

22Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan......, hlm. 573
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Artinya: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

peringatan bagi orang-orang yang mempunyai kalbu atau yang
menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikanya.23

Artinya, semua manusia dapat mendengar dan melihat fenomena alam

yang tejadi pada dirinya dan alam ser. Tetapi pada umumnya pendengaran itu

hanya pendengaran jasmani. Hanya orang-orang mukmin atau yang berhati

tulus sajalah yang dapat mendengar dan melihat makna yang dikandungi

fenomena alam dengan mata dan telinga jiwanya. Sehingga mereka dapat

memahami semua itu sebagai tanda kebesaran tuhan.

Berdasarkan analisa ini, maka jelaslah bahwa terdapat hubungan yang

erat antara indra jasmani dengan indra rohani, seperti yang terlihat dalam

gambar berikut:

Gambar.01 :Intraksi indra rohani dengan indra jasmani dalam menyerap
informasi eksternal

23 Ibid., hlm. 749.

Indra  Rohani

-pendengaran

-penglihatan

-dll
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-pendengaran
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eksternal
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Dalam surat Al-Munafiqun, ayat 4 dijelaskan yang berbunyi:

                
                   

Artinya: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan
kamu kagum. dan jika mereka berkata kamu mendengarkan
Perkataan mereka. mereka adalah seakan-akan kayu yang
tersandar. mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras
ditujukan kepada mereka. mereka Itulah musuh (yang sebenarnya)
Maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan
mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari
kebenaran)?24

Setiap makhluk hidup di bumi diciptakan berdampingan dengan alam,

karena alam sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Karena itu

setiap makhluk hidup, khususnya manusia harus dapat menjaga keseimbangan

alam. Untuk dapat menjaga keseimbangan alam dan untuk dapat mengenali

perubahan lingkungan yang terjadi, Tuhan memberikan indra kepada setiap

makhluk hidup.25

Indra ini berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik

yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Indra yang ada pada makhluk

hidup, memiliki sel-sel reseptor khusus. Sel-sel reseptor inilah yang berfungsi

untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan fungsinya,

sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu interoreseptor dan eksoreseptor.

Interoreseptor ini berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang

terjadi di dalam tubuh. Sel-sel interoreseptor terdapat pada sel otot, tendon,

24 Ibid., hlm. 810
25 Kadar M. Yusuf, Indra Manusia ........., hlm. 56
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ligamentum, sendi, dinding pembuluh darah, dinding saluran pencernaan,

dan lain sebagainya. Sel-sel ini dapat mengenali berbagai perubahan yang ada

di dalam tubuh seperti terjadi rasa nyeri di dalam tubuh, kadar oksigen

menurun, kadar glukosa, tekanan darah menurun/naik dan lain sebagainya.

Eksoreseptor adalah kebalikan dari interoreseptor, eksoreseptor ber

fungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar

tubuh. Yang termasuk eksoreseptor yaitu:

1) Indra penglihat (mata), indra ini berfungsi untuk mengenali perubahan

lingkungan seperti sinar, warna dan lain sebagainya.

2) Indra pendengar (telinga), indra ini berfungsi untuk mengenali perubahan

lingkungan seperti suara.

3) Indra peraba (kulit), indra ini berfungsi untuk mengenali perubahan

lingkungan seperti panas, dingin dan lain sebagainya.

4) Indra pengecap (lidah), indra ini berfungsi untuk mengenal perubahan

lingkungan seperti mengecap rasa manis, pahit dan lain sebagainya.

5) Indra pembau (hidung), indra ini berfungsi untuk mengenali perubahan

lingkungan seperti mengenali/mencium bau26

3. Fungsi Indra Dalam Kehidupan

Indra ini berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik

yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Indra yang ada pada makhluk

hidup, memiliki sel-sel reseptor khusus yaitu sebagi berikut:

a. Indra Penglihat (Mata)

26 Ibid., hlm. 61
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Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan

warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi

termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata (rongga tempat mata

berada), kelopak, dan bulu mata.

a) Bola mata

Gambar 02:  Mata Manusia

Bola mata dikelilingi oleh tiga lapis dinding. Ketiga lapis dinding

ini, dari luar ke dalam adalah sebagai berikut:

 Sklera, merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna

putih buram (tidak tembus cahaya), kecuali di bagian depan bersifat

transparan yang disebut kornea. Konjungtiva adalah lapisan transparan

yang melapisi kornea dan kelopak mata. Lapisan ini berfungsi

melindungi bola mata dari gangguan.

 Koroid, berwarna coklat kehitaman sampai hitam. Koroid merupakan

lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan

oksigen terutama untuk retina. Warna gelap pada koroid berfungsi

untuk mencegah refleksi (pemantulan sinar). Di bagian depan, koroid

membentuk badan siliaris yang berlanjut ke depan membentuk iris

yang berwarna. Di bagian depan iris bercelah membentuk pupil (anak
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mata). Melalui pupil sinar masuk. Iris berfungsi sebagai diafragma,

yaitu pengontrol ukuran pupil untuk mengatur sinar yang masuk.

Badan siliaris membentuk ligamentum yang berfungsi mengikat lensa

mata. Kontraksi dan relaksasi dari otot badan siliaris akan mengatur

cembung pipihnya lensa.

 Retina, merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Pada seluruh

bagian retina berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya

membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Bagian

yang dilewati urat saraf optik tidak peka terhadap sinar dan daerah ini

disebut bintik buta. 27

Adanya lensa dan ligamentum pengikatnya menyebabkan rongga

bola mata terbagi dua, yaitu bagian depan yang terletak di depan lensa

berisi carian yang disebut aqueous humor, dan bagian belakang yang

terletak di belakang lensa berisi vitreous humor. Kedua cairan tersebut

berfungsi menjaga lensa agar selalu dalam bentuk yang benar.

b) Kotak mata

Kotak mata pada tengkorak berfungsi melindungi bola mata dari

kerusakan. Selaput transparan yang melapisi kornea dan bagian dalam

kelopak mata disebut konjungtiva. Selaput ini peka terhadap iritasi.

Konjungtiva penuh dengan pembuluh darah dan serabut saraf. Radang

konjungtiva disebut konjungtivitis. Untuk mencegah kekeringan,

konjungtiva dibasahi dengan cairan yang keluar dari kelenjar air mata

27 Ibid., hlm. 61
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(kelenjar lakrimal) yang terdapat di bawah alis. Air mata mengandung

lendir, garam, dan antiseptik dalam jumlah kecil. Air mata berfungsi

sebagai alat pelumas dan pencegah masuknya mikro organisme ke dalam

mata.

c) Otot mata

Ada enam otot mata yang berfungsi memegang sklera. Empat di antaranya

disebut otot rektus (rektus inferior, rektus superior, rektus eksternal, dan

rektus internal). Otot rektus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan,

ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dua lainnya adalah otot obliq atas

(superior) dan otot obliq bawah (inferior).

b. Indra Pendengar (Telinga)

Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi/mengenal

suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh.

Suara adalah bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda

lainnya, dalam sebuah gelombang. Walaupun telinga yang mendeteksi

suara, fungsi pengenalan dan interpretasi dilakukan di otak dan sistem saraf

pusat. Rangsangan suara disampaikan ke otak melalui saraf yang

menyambungkan telinga dan otak (nervus vestibulokoklearis).

Ada tiga bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar,

telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran

bunyi, dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga
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dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsang

bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah.28

Gambar 03:  Telinga Manusia

Gambar Struktur telinga pada manusia

a) Telinga luar

Telinga luar meliputi daun telinga (pinna), liang telinga (meatus

auditorius eksternus), dan saluran telinga luar. Bagian daun telinga

berfungsi untuk membantu mengarahkan suara ke dalam liang telinga dan

akhirnya menuju gendang telinga. Rancangan yang begitu kompleks pada

telinga luar berfungsi untuk menangkap suara dan bagian terpenting adalah

liang telinga. Saluran ini merupakan hasil susunan tulang rawan yang

dilapisi kulit tipis. Di dalam saluran ini terdapat banyak kelenjar yang

menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen atau kotoran telinga.

Bagian saluran yang memproduksi sedikit serumen yang memiliki rambut.

28 Ibid., 57
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Pada ujung saluran terdapat gendang telinga yang meneruskan suara ke

telinga dalam.29

Daun telinga manusia mempunyai bentuk yang khas, tetapi bentuk ini

kurang mendukung fungsinya sebagai penangkap dan pengumpul getaran

suara. Bentuk daun telinga yang sangat sesuai dengan fungsinya adalah

daun telinga pada anjing dan kucing, yaitu tegak dan membentuk saluran

menuju gendang telinga.

b) Telinga tengah

Bagian ini merupakan rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan

udara agar seimbang. Telinga tengah meliputi gendang telinga, 3 tulang

pendengaran yaitu martir (malleus) menempel pada gendang telinga,

tulang landasan (incus), kedua tulang ini terikat erat oleh ligamentum

sehingga mereka bergerak sebagai satu tulang, dan tulang sanggurdi

(stapes) yang berhubungan dengan jendela oval. Muara tuba eustachi yang

menghubungkan ke faring juga berada di telinga tengah. Getaran suara

yang diterima oleh gendang telinga akan disampaikan ke tulang

pendengaran. Masing-masing tulang pendengaran akan menyampaikan

getaran ke tulang berikutnya. Tulang sanggurdi yang merupakan tulang

terkecil di tubuh meneruskan getaran ke koklea atau rumah siput.30

c) Telinga dalam

Bagian ini mempunyai susunan yang rumit, terdiri dari labirin tulang dan

labirin membran. Ada lima bagian utama dari labirin membran, yaitu:

29Ibid., hlm. 60
30 Ibid, hlm. 58
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 Tiga saluran setengah lingkaran

 Ampula

 Utrikulus

 Sakulus

 Koklea atau rumah siput

Sakulus berhubungan dengan utrikulus melalui saluran sempit.

Tiga saluran setengah lingkaran, ampula, utrikulus dan sakulus merupakan

organ keseimbangan, dan keempatnya terdapat di dalam rongga

vestibulum dari labirin tulang.

Koklea mengandung organ Korti untuk pendengaran. Koklea

terdiri dari tiga saluran yang sejajar, yaitu: saluran vestibulum yang

berhubungan dengan jendela oval, saluran tengah dan saluran timpani

yang berhubungan dengan jendela bundar, dan saluran (kanal) yang

dipisahkan satu dengan lainnya oleh membran. Di antara saluran

vestibulum dengan saluran tengah terdapat membran Reissner, sedangkan

di antara saluran tengah dengan saluran timpani terdapat membran basiler.

Dalam saluran tengah terdapat suatu tonjolan yang dikenal sebagai

membran tektorial yang paralel dengan membran basiler dan ada di

sepanjang koklea. Sel sensori untuk mendengar tersebar di permukaan

membran basiler dan ujungnya berhadapan dengan membran tektorial.

Dasar dari sel pendengar terletak pada membran basiler dan berhubungan

dengan serabut saraf yang bergabung membentuk saraf pendengar. Bagian

yang peka terhadap rangsang bunyi ini disebut organ korti.
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c. Indra Peraba (Kulit)

Kulit merupakan indra peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk

sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Reseptor untuk rasa sakit

ujungnya menjorok masuk ke daerah epidermis. Reseptor untuk tekanan,

ujungnya berada di dermis yang jauh dari epidermis. 31 Reseptor untuk

rangsang sentuhan dan panas, ujung reseptornya terletak di dekat epidermis.

Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan

tulang.

Kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan

dalam atau lapisan dermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh

darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas empat lapis sel yaitu:

 Stratum germinativum berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya.

 Stratum granulosum yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit

menjadi keras dan kering. Selain itu sel-sel dari lapisan granulosum

umumnya menghasilkan pigmen hitam (melanin). Kandungan melanin

menentukan derajat warna kulit, kehitaman, atau kecoklatan.

 Stratum lusidum merupakan lapisan yang transparan.

 Stratum korneum merupakan lapisan yang paling luar.

Gambar 04:  Kulit Manusia

31 Ibid., hlm. 62
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Gambar Penampang kulit manusia beserta reseptor-reseptornya

Penyusun utama dari bagian dermis adalah jaringan penyokong yang

terdiri dari serat yang berwarna putih dan serat yang berwarna kuning. Serat

kuning bersifat elastis/lentur, sehingga kulit dapat mengembang.

Stratum germinativum mengadakan pertumbuhan ke daerah dermis

membentuk kelenjar keringat dan akar rambut. Akar rambut berhubungan

dengan pembuluh darah yang membawakan makanan dan oksigen, selain itu

juga berhubungan dengan serabut saraf. Pada setiap pangkal akar rambut

melekat otot penggerak rambut. Pada waktu dingin atau merasa takut, otot

rambut mengerut dan rambut menjadi tegak. Di sebelah dalam dermis

terdapat timbunan lemak yang berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi

bagian dalam tubuh dari kerusakan mekanik.

d. Indra Pengecap (Lidah)

Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang

dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan.

Lidah dikenal sebagai indra pengecap yang banyak memiliki struktur tunas

pengecap. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam

rasa. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara
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Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan (papila). Tonjolan itu

dapat dikelompokkan menjadi tiga macam bentuk, yaitu bentuk benang,

bentuk dataran yang dikelilingi parit-parit, dan bentuk jamur. Tunas

pengecap terdapat pada parit-parit papila bentuk dataran, di bagian samping

dari papila berbentuk jamur, dan di permukaan papila berbentuk benang.32

Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada

tulang hyoideus, tulang rahang bawah dan processus styloideus di tulang

pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik.

Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut

papila. Terdapat tiga jenis papila yaitu:

1) Papila filiformis berbentuk seperti benang halus.

2) Papila sirkumvalata berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang

lidah.

3) Papila fungiformis berbentuk seperti jamur.

Gambar 05:  Lidah Manusia

Gambar Struktur lidah dan pembagian daerah perasanya

32 http:// unila.ac.id./gnuggroho/fiel.../sistemkordinasi –dan alat Indra Manusia, 2017
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Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri

dari dua sel yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai

reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Bagian-bagian

lidah:

1) Bagian depan lidah, fungsinya untuk mengecap rasa manis.

2) Bagian pinggir lidah, fungsinya untuk mengecap rasa asin dan asam.

3) Bagian belakang/pangkal, fungsinya untuk mengecap rasa pahit.33

Lidah memiliki kelenjar ludah, yang menghasilkan air ludah dan enzim

amilase (ptialin). Enzim ini berfungsi mengubah zat tepung (amilum) menjadi zat

gula. Letak kelenjar ludah yaitu: kelenjar ludah atas terdapat di belakang telinga,

dan kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah.

e. Indra Pembau (Hidung)

Saat manusia baru lahir indra penciumannya lebih kuat dari manusia dewasa,

karena dengan indra ini bayi dapat mengenali ibunya. Indra penciuman manusia

dapat mendeteksi 2000 - 4000 bau yang berbeda. Indra pembau manusia berupa

kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir

bagian atas. Reseptor pencium tidak bergerombol seperti tunas pengecap.

Gambar 06:  Hidung Manusia

33 Kadar M. Yusuf, Indra Manusia ........., hlm. 63



73

Gambar Struktur indra pembau

Hidung manusia di bagi menjadi dua bagian rongga yang sama besar yang di

sebut dengan nostril. Dinding pemisah di sebut dengan septum, septum terbuat dari

tulang yang sangat tipis. Rongga hidung di lapisi dengan rambut dan membran

yang mensekresi lendir lengket.

1) Rongga hidung (nasal cavity) berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke

tenggorokan menuju paru paru. Rongga hidung ini di hubungkan dengan bagian

belakang tenggorokan. Rongga hidung di pisahkan oleh langit-langit mulut kita

yang di sebut dengan palate. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel

reseptor atau ujung- ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul

bersama dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di dalam

rongga hidung bagian atas. dapat membau dengan baik.

2) Mucous membrane, berfungsi menghangatkan udara dan melemba bkannya.

Bagian ini membuat mucus (lendir atau ingus) yang berguna untuk menangkap

debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru.

Untuk melihat dengan jelas tentang sitem kordinasi dan fungsi alat indra

manusi dapat dilihat pada gambar dibawab ini:

Gambar 07: Sistem kordinasi Indra Manusia
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Pada gambar 7 tersebut terlihat dengan jelas sistem kordinasi fungsi indra

manusia. Ketika Kesemua sitem tersebut bekerja sesuai dengan sistemnya. Ketika

indra mendapat rangsangan akan di tranfer ke indra manusia (anggota tubuh),

kemudian akan diteransper ke otak dan diposes di pusat saraf selanjutnya di oper lagi

ke otak selanjurnya masuk ke jantung manusia dan kemudian diproses dan diberikan

tanggapan.  Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 08:  Fungsi Sistem kordinasi Indra Manusia

Rangsangan

Tanggapan

Reseptor

Neuoron

Neuoron

Pusat Saraf

Efektor
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Pada gambar 8 tersebut terlihat dengan jelas fungsi sistem kordinasi indra

manusia. Indra mendapat rangsangan akan di tranfer ke indra manusia (anggota

tubuh), kemudian akan diteransper ke otak dan diposes di pusat saraf

selanjutnya di oper lagi ke otak selanjurnya masuk ke jantung manusia dan

kemudian diproses dan diberikan tanggapan.

B. Potensi Akal Sebagai Dimensi Insaniyah Psikis Manusia

1. Potensi akal Manusia

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang potensi akalterlebih dahulu

memahamkan tentang akal. Dalam struktur manusia, terdapat satu potensi

yang dinyatakan dengan beberapa kata, yaitu ratio (Latin), reason (Inggris dan

Perancis), nous (Yunani), verstand (Belanda), vernunft (Jerman), al-

akal(Arab), buddhi (Sansekerta), dan akal budi (satu perkataan yang tersusun

dari bahasa Arab dan bahasa Sansekerta).34

Mengenai istilah “aql”, tidak jelas sejak kapan menjadi kosa kata

dalam bahasa Indonesia. Yang  pasti, ia diambil dari bahasa Arab, yaitu

‘aqla-ya’qilu-‘aqlan dan sudah digunakan oleh orang Arab sebelum dating

nya agama Islam, yang berarti kecerdasan praktis (practical intelli gence)

yang ditunjukkan seseorang dalam situasi yang berubah-ubah.35

Secara etimologis, “aql” yang berasal dari bahasa Arab al-akal berarti

rabth (ikatan, tambatan), ‘uqul (akalpikiran), fahm (paham, mengerti), Kalbu

(hati), al-hijr (menahan), an-nahy (melarang), dan al-man’u (mencegah).

34 Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam; Pokok-Pokok Pikiran tentang
Paradigma dan Sistem Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. 1, hlm. 15.

35 Taufiq Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ Antara Neuro Sains dan Al-Qur’an, (Bandung:
Mizan, 2002, hlm. 197.
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akaljuga bisa berarti cahaya Robbani, yang dengannya jiwa dapat

mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh indra.36 Sedangkan kata

kerja (fi’il) ’’aqla bermakna habasa yang bermakna mengikat atau menawan.

Dalam Kamus Ilmu al-Qur’an disebutkan bahwa kata akalsearti dengan

‘aql, wisdom atau reason, yang mempunyai tugas berpikir atau memikirkan

atau menghayati dan melihat atau memperhatikan alam semes ta. 37 Keba

nyakan ahli tafsir mengartikan akaltidak hanya dengan arti pikiran semata,

tetapi juga perasaan.38

Secara kata ‘aql mempunyai aneka makna, diantaranya al-hijr atau al-

nuhā yang berarti kecerdasan. Sedangkan kata kerja (fi’il) ‘aqala bermakna

habasa yang berarti mengikat atau menawan. Oleh sebab itu seorang yang

menggunakan ‘Aqlnya disebut dengan āqil yaitu orang yang dapat mengikat

dan menawan hawa nafsunya.39 Dalam al-Qur’an terdapat kurang lebih 49 kata

akalsecara variatif yang tersebar dalam 30 surat. Kecuali satu, semuanya

berbentuk fi’il mudlori’. Secara rinci dapat dipaparkan sebagai berikut:

a) Kata هاعقلو terdapat sekali dalam al-Qur’an surat,  al-Baqarah/2: 75.

b) Kata نعقل terdapat sekali dalam al-Qur’an surat, Al-Mulk/67: 10.

c) Kata یعقلھا terdapat sekali dalam al-Qur’an surat, Al-Ankabut/29: 43

d) Kata ونلتعق terdapat sebanyak 24 kali dan dikemas dalam redaksi yang

36 Louis Ma’luf, Al-Munjidu fil-Lugati wal-A’lam, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), hlm.
520. Lihat juga Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Alfaz wa al-‘Alam al-Qur’aniyyat (Kairo:
Dar al-Fikr al-Arabi, 1968), hlm. 351.

37 Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2006), Cet. 2, hlm.
27.

38 Kaelany HD, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: Bumi Aksara,
2005), Cet.2, hlm. 223.

39 Baharuddin, Pradigma Psikologi IslamiStudi tentang elemen psikologi dari Al-
qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.115
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berbeda-beda, yakni:

1. Kata لعلكم تعقلون sebanyak 8 kali. 40

2. Kata ان كنتم تعقلون sebanyak 2 kali, yaitu dalam al-Qur’an surat, Ali

Imran/3: 118 dan al-Qur’an surat, Asy- Syu’ara’/26: 28.

3. Kata افال تعقلون  sebanyak 13 kali.41

4. Kata افلم تكونوا  تعقلون hanya sekali, yaitu dalam al-Qur’an surat, .

Yasin/36: 62.

e) Kata یعقلون disebut sebanyak 22 kali dalam redaksi yang berbeda-beda.

1. Kata یعقلون  sebanyak 10 kali.42

2. Kata الیعقلون sebanyak 11 kali.43

3. Kata افال یعقلون hanya sekali, yaitu dalam al-Qur’an surat, . Yasin/36:

68.

Menurut Yusuf Qardhawi, term تعقلون digunakan al-Qur’an agar dapat

memikirkan ayat-ayat yang telah Allah SWT jelaskan, dan term یعقلون bersifat

menetapkan dan mengingkari. Sedangkan penggunaan dalam redaksi pertan

yaan negative (istifham inkari) bertujuan memberikan dorongan dan

membangkitkan semangat, dan penggunaan redaksi الیعقلون adalah sebagai

cercaan terhadap mereka yang tidak memanfaatkan akalatau menafikannya

40 QS. Al-Baqarah/2: 73 dan 242, QS. Al-An’am/6: 151, QS. Yusuf/12: 2, QS. An-
Nur/24: 61, QS. Al-Mu’min/40: 67, QS. Az-Zukhruf/43: 3 dan QS. Al-Hadid/57: 17.

41 QS. Al-Baqarah/2: 44 dan 76, QS. Ali Imran/3: 65, QS. Al-An’am/6: 32, QS. Al-
A’raf/7:169, QS. Yunus/10: 16, QS. Hud/11: 51, QS. Yusuf/12: 109, QS. Al-Anbiya’/21: 10 dan
67, QS. Al- Mu’minun/23: 80, QS. Al-Qashash/28: 60 dan QS. Ash-Shaffat/37: 138.

42 QS. Al-Baqarah/2: 164, QS. Ar-Ra’d/13: 4, QS. An-Nahl/16: 12 dan 67, QS. Al-
Hajj/22:46, QS. Al-Furqan/25: 44, QS. Al-Ankabut/29: 35, QS. Ar-Rum/30: 24 dan 28, QS. Al-
Jatsiyah/45: 5.

43 QS. Al-Baqarah/2: 170 dan 171, QS. Al-Maidah/5: 58 dan 103, QS. Al-Anfal/8:
22, QS. Yunus/10: 42 dan 100, QS. Al-Ankabut/29: 63, QS. Az-Zumar/39: 43, QS. Al-
Hujurat/49: 4 dan QS. Al-Hasyr/59: 14.
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sehingga mereka statis, taqlid buta dan ingkar.44

Tabel 02: Ayat-Ayat Akal

No Kata Arti Tempat Ayat Bentuk Kata Kel. Ayat

1 هاعقلو Memahami QS. 2: 75 فعل ماض Madaniyah

2 ونلتعق Berpikir Q.S. 2: 44 فعل مضارع Madaniyah

3 ونلتعق Mengerti Q.S. 2: 73 فعل مضارع Madaniyah

4 ونلتعق Mengerti Q.S. 2: 76 فعل مضارع Madaniyah

5 ونلتعق Memahami Q.S. 2: 242 فعل مضارع Madaniyah

6 ونلتعق Berpikir Q.S. 3: 65 فعل مضارع Madaniyah

7 ونلتعق Memahami Q.S. 3: 118 فعل مضارع Madaniyah

8 ونلتعق Memahami Q.S. 6: 32 فعل مضارع Makkiyah

9 ونلتعق Memahami Q.S. 6: 151 فعل مضارع Madaniyah

10 ونلتعق Mengerti Q.S. 7: 169 فعل مضارع Madaniyah

11 ونلتعق Memikirkan Q.S. 10: 16 فعل مضارع Makkiyah

12 ونلتعق Memikirkan Q.S. 11: 51 فعل مضارع Makkiyah

13 ونلتعق Memahami Q.S. 12: 2 فعل مضارع Madaniyah

14 ونلتعق Memikirkan Q.S. 12: 109 فعل مضارع Makkiyah

15 ونلتعق Memahami Q.S. 21: 10 فعل مضارع Makkiyah

16 ونلتعق Memahami Q.S. 21: 67 فعل مضارع Makkiyah

17 ونلتعق Memahami Q.S. 23: 80 فعل مضارع Makkiyah

18 ونلتعق Memahami Q.S. 24: 61 فعل مضارع Madaniyah

19 ونلتعق Mempergunakan ‘Aql Q.S. 26: 28 فعل مضارع Makkiyah

20 ونلتعق Memahami Q.S. 28: 60 فعل مضارع Makkiyah

21 ونلتعق Memikirkan Q.S. 36: 62 فعل مضارع Makkiyah

22 ونلتعق Memikirkan Q.S. 37: 138 فعل مضارع Makkiyah

23 ونلتعق Memahami Q.S. 40: 67 فعل مضارع Makkiyah

24 ونلتعق Memahami Q.S. 43: 3 فعل مضارع Makkiyah

25 ونلتعق Memikirkan Q.S. 57: 17 فعل مضارع Madaniyah

26
لعقن

Memikirkan Q.S. 67: 10 فعل مضارع Makkiyah

27 لھاعقی Memahami Q.S. 29: 43 فعل مضارع Makkiyah

44 Yusuf Qardhawi, Al-Qur’an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, terj.
AbdulHayyie Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 19-24.
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28 ونلعقی Memikirkan Q.S. 2: 164 فعل مضارع Madaniyah

29 ونلعقی Mengetahui Q.S. 2: 170 فعل مضارع Madaniyah

30 ونلعقی Mengerti Q.S. 2: 171 فعل مضارع Madaniyah

31 ونلعقی Mempergunakan ‘Aql Q.S. 5: 58 فعل مضارع Madaniyah

32 ونلعقی Mengerti Q.S. 5: 103 فعل مضارع Madaniyah

33 ونلعقی Mengerti Q.S. 8: 22 فعل مضارع Madaniyah

34 ونلعقی Mengerti Q.S. 10: 42 فعل مضارع Makkiyah

35 ونلعقی Mempergunakan
‘Aql

Q.S. 10: 100 فعل مضارع Makkiyah

36 ونلعقی Berpikir Q.S. 13: 4 فعل مضارع Madaniyah

37 ونلعقی Memahami Q.S. 16: 12 فعل مضارع Makkiyah

38 ونلعقی Memikirkan Q.S. 16: 67 فعل مضارع Makkiyah

39 ونلعقی Memahami Q.S. 22: 46 فعل مضارع Madaniyah

40 ونلعقی Memahami Q.S. 25: 44 فعل مضارع Makkiyah

41 ونلعقی Ber akal Q.S. 29: 35 فعل مضارع Makkiyah

42 ونلعقی Memahami Q.S. 29: 63 فعل مضارع Makkiyah

43 ونلعقی Mempergunakan
akal

Q.S. 30: 24 فعل مضارع Makkiyah

44 ونلعقی Ber akal Q.S. 30: 28 فعل مضارع Makkiyah

45 ونلعقی Memikirkan Q.S. 36: 68 فعل مضارع Makkiyah

46 ونلعقی Ber akal Q.S. 39: 43 فعل مضارع Makkiyah

47 ونلعقی Ber akal Q.S. 45: 5 فعل مضارع Makkiyah

48 ونلعقی Mengerti Q.S. 49: 4 فعل مضارع Madaniyah

49 ونلعقی Mengerti Q.S. 59: 14 فعل مضارع Madaniyah

Setelah mengetahui istilah-istilah akaldalam al-Qur’an, di sini penulis

akan menunjukkan maksud akaldalam al-Qur’an. al-Qur’an tidak menyebut

akalsebagai potensi dan substansi dalam diri manusia, dimana beberapa proses

olah pikir berlangsung darinya. Namun, jika melihat makna yang dimaksud

kannya, al-Qur’an memuat istilah al-albab (bentuk jamak dari lubbu yang
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berarti isi atau saripati sesuatu).45

Menurut Al-Biqa’i, albab adalah akalyang memberi manfaat kepada

pemiliknya dengan memilah sisi substansial dari kulitnya. Ia adalah sisi

terdalam akalyang berfungsi menangkap perintah Allah SWT dalam hal-hal

yang dapat diindra dan dapat menyaksikan-Nya melalui ayat-ayat-Nya. Dalam

al-Qur’an dapat menemukan term albab yang terangkai dengan term ulu

(bentuk jamak dari dzu yang berarti mempunyai),51 sehingga menjadi ulul

albab.46 Sehingga ulul albab sering diartikan sebagai orang yang ber akal.

Selain menggunakan term ulul albab untuk merepresentasikan orang yang ber

akal, al-Qur’an juga menggunakan istilah ulin nuha. Nuha adalah bentuk jama’

dari nuhyah, yaitu larangan, kepintaran, ‘Aql. Ulin nuha disebut dalam al-

Qur’an sebanyak 2 kali, yaitu dalam al-Qur’an surat, Thaha/ 20: 54 dan 128.

Orang ber akal diidentifikasikan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

1. Orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah SWT:

          
   

Artinya: Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, Maka
bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang yang mempunyai
‘Aql; (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah
telah menurunkan peringatan kepadamu47.

Ayat di atas menyebutkan bahwa ciri seorang yang mempunyai

45 Yusuf Qardhawi, Al-Qur’an Berbicara tentang Akal dan, Ibid., hlm. 30.
46 Al-Qur’an menyebut term ulul albab sebanyak 16 kali dalam 10 surat, yaitu QS.

Shad: 29 dan 43, QS. Yusuf: 111, QS. Az-Zumar: 9, 18 dan 21, QS. Al-Mu’min: 54, QS. Ibrahim:
52, QS. Al- Baqarah: 179, 197 dan 269, QS. Ali Imran: 7 dan 190-191, QS. Ar-Ra’d: 19, QS. Ath-
Thalaq: 10, QS. Al-Maidah: 100.

47 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan......, hlm. 818
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akaladalah orang yang beriman. Dan di sana juga disebutkan perintah

untuk bertaqwa baginya. Hal ini karena sebaik-baik bekal adalah taqwa.

Firman Allah SWT:

             
    

Artinya: Katakanlah: “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka
Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu
dengan seizin Allah; membenarkan apa (b-b) yang sebelumnya
dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang
yang beriman.48

2. Orang yang selalu ingat kepada Allah SWT serta memikirkan segala

ciptaan- ciptaan-Nya. Firman Allah SWT:

            
               

              
   

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang ber akal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari

48 Ibid., hlm. 34
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siksa neraka.49

3. Orang yang berpikir kritis terhadap semua perkataan, pendapat maupun

teori yang ada. Sehingga dengan demikian, dapat mengetahui mana

yang benar dan tidak. Sehingga pendapat yang benarlah yang diikuti.

Sebagaimana firman Allah SWT:

                  
        

Artinya: Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling
baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang telah diberi
Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai
‘Aql.50

4. Berani mengatakan kebenaran. Firman Allah SWT:

              
      

Artinya: Katakanlah: “tidak sama yang buruk dengan yang baik,
meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka
bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang ber akal, agar
kamu mendapat keberuntungan.51

49 Ibid., hlm. 97. Dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu
Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa orang Quraisy datang kepada orang Yahudi
untuk bertanya: “Mukjizat apa yang dibawa Musa kepada kalian?” Mereka menjawab: “Tongkat
dan tangannya terlihat putih bercahaya”. Kemudian mereka bertanya kepada kaum Nasrani:
“Mukjizat apa yang dibawa ‘Isa AS kepada kalian?” Mereka menjawab: “Ia dapat
menyembuhkan orang buta sejak lahir hingga dapat melihat, menyembuhkan orang berpenyakit
sopak dan menghidupkan orang mati”. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW
dan berkata: “Hai Muhammad, coba berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar gunung Shafa ini
dijadikan emas”. Lalu Rasulullah SAW berdoa. Maka turunlah ayat ini sebagai petunjuk untuk
memperhatikan apa yang telah ada, yang akan lebih besar manfaatnya bagi orang yang

50 Ibid., hlm. 661
51 Ibid., hlm 165
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Orang yang mempunyai akalatau ulul albab akan selalu

menimbang-nimbang segala sesuatu, baik menurut akalatau syari’at.

Dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang terhadap segala sesuatu,

ulul albab akan mendapat keberuntungan dalam kehidupannya di dunia dan

akhirat. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah SWT pasti baik secara

Akal, sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah SWT pasti juga buruk

menurut ‘Aql.52

5. Orang yang menyerahkan permasalahan diluar kemampuannya kepada

Allah SWT dengan berpegang pada al-Qur’an.

Ayat di atas menyebutkan bahwa persoalan-persoalan ghaib tidak

dapat diketahui oleh akalmanusia. Oleh karena itu, seorang ulul albab

akan menyerahkan masalah tersebut kepada Allah SWT dengan berpegang

kepada al-Qur’an.

6. Orang yang memperhatikan ayat-ayat-Nya, baik qauliyah maupun

kauniyah. Firman Allah SWT:

                 
Artinya: Ini adalah sebuah b yang Kami turunkan kepadamu penuh

dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan
supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai
fikiran.53

Diantara ayat-ayat al-Qur’an yang memerintah ulul albab untuk

memperhatikan ayat-ayat qauliyah-Nya yaitu:

                 

52 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasihan Al-Qur’an,
Vol. 3, hlm. 215.

53 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan......, hlm. 651.



84

   
Artinya: (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia,

dan supaya mereka diberi peringatan dengan-Nya, dan supaya
mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha
Esa dan agar orang-orang yang ber akal mengambil pelajaran.54

7. Orang yang dapat mengambil pelajaran dari sejarah. Firman Allah SWT:

             
    

Artinya: Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang
yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah
yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-
orang yang musyrik”.55

8. Orang yang dapat mengambil pelajaran dari hukum-hukum. Firman-Nya:

             
Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup

bagimu, Hai orang-orang yang ber akal, supaya kamu
bertakwa.56

9. Orang yang mengambil pelajaran dari fenomena yang menakjubkan.

Firman Allah SWT

                
Artinya: Dan Kami anugerahi Dia (dengan mengumpulkan kembali)

keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak
mereka pula sebagai rahmat dari Kami dan pelajaran bagi
orang-orang yang mempunyai fikiran.57

54 Ibid., hlm.353
55 Ibid., hlm 334
56 Ibid., hlm. 34
57 Ibid., hlm. 653
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10. Orang yang mengikuti segala perintah dan larangan Allah SWT. Firman

Allah SWT

             
            
          
             
                   


Artinya: Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta?
hanyalah orang-orang yang ber akal saja yang dapat mengambil
pelajaran. (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak
merusak perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-
apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut
kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-
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orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat,
dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka,
secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan
dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat
kesudahan (yang baik).58

11. Orang yang dapat mencapai hikmah. Firman Allah SWT

              
       

Artinya: Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam
tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang
dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah,
ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan
hanya orang-orang yang ber akallah yang dapat mengambil
pelajaran (dari firman Allah).59

Berkaitan dengan ini, Sayyid Husain Nashr menyatakan, ide

pendidikan dalam Islam (khususnya bangsa Arab) dan tujuan akhirnya,

termasuk seseorang yang mendalami ilmu-ilmu fisika, bukanlah untuk

mendominasi Alam dan untuk memperoleh kekuasaan dan kekuatan

eksternal, tetapi bagaimana menguasi diri. Sistem pendidikan tersebut tidak

pernah memisahkan antara pendidikan akaldan roh serta keseluruhan aspek

kemanusiaan. Sistem dimaksud tidak pernah menganggap transmisi pengeta

huan dan kepemilikannya sah tanpa memiliki moral yang layak dan tanpa

memiliki sifat-sifat rohaniah.60

58 Ibid., hlm.339-340
59 Ibid., hlm. 56
60 Azhar Arsyad, et.el., Islam dan Perdamaian Global (Yogyakarta: Madyan Press,

2002), hlm. 172
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Hal di atas memungkinkan untuk mengatakan bahwa “nalar Arab”

diarahkan oleh pandangan normatif terhadap segala sesuatu. Pandangan

normatif adalah kecenderungan dalam berpikir untuk mencari posisi dan

letak sesuatu dalam sistem nilai yang dijadikan sebagai rujukan dan pusat

oleh pemikiran itu. Ini berlawanan dengan pandangan objektif, yang dalam

membahas sesuatu berarti mencari unsur-unsur pembentuk subjektifnya dan

berusaha membongkar substansi yang ada padanya. Perspektif normatif

adalah perspektif reduktif, membatasi segala sesuatu hanya pada aspek nilai.

Adapun perspektif objektif adalah perspektif analitis struktural, menganalisa

sesuatu hingga unsur-unsur dasarnya, guna merekonstruksinya dalam bentuk

yang bisa menampilkan substansinya.

Perspektif reduktif yang membatasi sesuatu hanya pada aspek nilai

tersebut akan ditemui pada kata-kata akalyang tersebar dalam al-Qur’an.

Istilah akalyang muncul dalam al-Qur’an tidak pernah terlepas dari nilai-

nilai Ilahiah, dimana penggunaan akalakan selalu bermuara pada kekuasaan

Allah yang kemudian sebagai tujuan akhirnya adalah bagaimana manusia

mau beriman pada-Nya. Titik tekan aktifitas berpikir (ta‘aqqul) dalam al-

Qur’an sungguh pun dalam ayat-ayat yang membahas alam semesta dan

segala hukumnya bukanlah untuk kepentingan-kepentingan duniawi dalam

rangka peningkatan sains dan teknolologi, melainkan bagaimana manusia

bisa memahami kekuasaan Allah yang tak terbatas, dan kemudian akan

meningkatkan kualitas ketaqwaan dan keimanan kepada-Nya. Dengan begitu,

selaras dengan pendapat al-Syarqawiy, setiap kata akaldalam ayat-ayat yang
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membahas pemasalahan hukum alam, akan berpindah dari pemaknaan

partikular (juz’iy) menuju pemaknaan universal (kulliy). Demikian juga

ketika akalberada dalam ayat yang terkait dengan cerita masa lampau, maka

yang dibidik di situ adalah berita dari masa lampau tentang pembangunan

syariat (tasyri’), akidah dan tauhid.61

Orang-orang ber akal dalam al-Qur’an bukanlah orang-orang yang

mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, tetapi orang-orang yang bisa

memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang berbentuk teks wahyu

maupun ayat-ayat kauniyah (alam semesta), sebagai augerah besar yang

bersumber dari Dzat Yang Esa dan Kuasa. Oleh karena itulah mempercayai

adanya kekuasaan lain dan mengikutinya, dalam al-Qur’an disebut sebagai

orang-orang yang tidak ber akal dan tidak bias memahami. Kaum munafik

dan kafir bukanlah orang-orang yang tidak mempunyai kecerdasan

intelejensi. Mereka secara lahir adalah kelompok orang-orang cerdas dan

mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat. Ini terihat ketika orang-orang

kafir berusaha menolak kebenaran apa yang disampaikan Muhammad SAW.,

mereka mengutarakan alasan-alasan logis yang berangkat dari pengalaman

hidup mereka. Akan tetapi karena mereka tidak mampu memahami

kekuasaan Allah dan mempercayai-Nya, maka mereka dianggap tidak bisa

menggunakan potensi ‘aqlnya. Dan lebih dari itu, ketidakmampuan

mengunakan potensi akaltersebut kemudian menjadikan mereka menempati

kedudukan yang lebih rendah dari binatang. Pengertian di atas selaras

61 Muhammad ‘Abdullāh al-Syarqawi, Sufisme dan Akal, (Bandung: Pustaka
Hidayah, 2003), hlm. 73
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dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Husain Nashr, bahwa ketika para

ilmuwan muslim mempelajari fenomena alam yang begitu kaya, mereka

melakukannya bukan hanya sekedar melunaskan rasa ingin tahu belaka,

melainkan untuk mengamati dari dekat jejak-jejak Ilahi (Vestigia Dei).

Fenomena alam bukanlah realitas-realitas independen, melainkan tanda-tanda

(signs/ayāt) Allah, yang dengannya diberi petunjuk akan keberadaan Tuhan,

kasih sayang, kebijaksanaan, dan kepintaran-Nya.62

Makna akalyang demikian ini, kemudian berimbas terhadap konsep

‘ilm, yakni pengetahuan yang dapat diraih dengan proses ta’aqqul. Pada masa

Jahiliyah, ‘ilm bermakna semacam pengetahuan tentang sesuatu, yang berasal

dari pengalaman seseorang dengan persoalan tertentu.‘Ilm bertentangan

dengan zhann, yang berarti hasil dari pemikiran subjektif semata yang tidak

mempunyai landasan kuat sehingga tidak dapat dipercaya. Dalam al-Qur’an,

kata ‘ilm ditempatkan dalam bidang konseptual wahyu ilahi yang baru dan

dihubungkan dengan konsep-konsep yang berbeda. Kini pengetahuan besar

itu berasal dari wahyu Tuhan, yaitu informasi yang hanya diberikan oleh

tuhan itu sendiri. Pengetahuan tersebut memiliki keabsahan objektif yang

mutlak karena berlandaskan pada “kebenaran” haqq Ilahiah sebagai satu-

satunya realitas dalam arti kata sesunguhnya. Dibandingkan dengan

reliabilitas mutlak dari sumber ini, maka sumber-sumer lain pada hakikatnya

tidak dapat diandalkan. Dan bila dilihat dengan kerangka ini, maka kata ‘ilm

lama, yakni bentuk pengetahuan yang diangap masuk akaldan memiliki

62 Mulyadhi Kartanegara, Integrasi Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistik, (Jakarta:
Penerbit Arasy Mizan, 2005), hlm. 21
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landasan kuat di masa jahiliyyah karena berasal dari pengalaman personal

seseorang tentu harus diturunkan peringkatnya ketingkat yang lebih rendah,

yakni zhann.

Banyak sekali bagian yang pada mulanya dipandang sebagai

pengetahuan yang mempunyai landasan kuat di masa jahiliyyah kemudian

harus di pandang sebagai sesuatu yang pada hakekatnya tidak mempunyai

landasan, dalam pengertian semata-mata sebagai hayalan dan persangkaan.

Dalam Surat al-Jātsiyah: 24, digambarkan bagaimana orang-orang kafir

dengan keras kepala menolak untuk beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Mereka berkata dengan tegas, “Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di

bumi ini. Kami mati, kami hidup, kemudian selesai!”, seakan-akan mereka

benar-benar mempunyai pengetahuan tentang tujuan manusia. Sebenarnya

menurut Al-Qur’an, apa yang mereka miliki bukanlah ‘ilm, tetapi semata-

mata hanyalah persangkaan saja, “dan mereka sekali-kali tidak mempunyai

pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga (zhann)

saja”.

Lebih lanjut zhann seringkali disebut dalam al-Qur’an sebagai ittibā’

al-hawā, yang secara harfiah berarti “mengikuti pikiran pribadinya sendiri”,

sehingga dalam bentuk ini bertentangan dengan ‘ilm, yang dalam konteks

seperti itu bukan apa-apa melainkan bimbingan wahyu Ilahi. Hanya Allah dan

Rasul-Nya yang mempunyai otoritas mutlak untuk dapat dipercaya dan

mutlak benar, selain itu adalah para pengikut “pikiran” ahwā’-nya sendiri.

Sehinga pernyataan apapun yang berdasarkan pada ahwā’ disebut ra’yu
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“pendapat prabadi”, yang bermakna pendapat yang tidak mengikuti aturan,

ngawur dan tidak ada landasannya. Perlu diperhatikan bahwa kata ra’yu di

masa itu mengandung bobot yang lebih besar dari pada sekedar

diterjemahkan “pendapat”, karena dihubungkan dengan kufr yang keterla

luan. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa kata akaldan ‘ilm bila

digunakan kedudukannya sebagai istilah dalam al-Qur’an, maka maknanya

adalah pemahaman akan kebenaran risalah Nabi, dan pengeta huan yang

berasal dari sumber yang mutlak dapat dipercaya, yang tidak lain adalah

wahyu Ilahi. Karena itulah istilah dalam al-Qur’an al- rāsikhūna fī al-‘ilm

(Orang-orang yang sangat dalam pengetahuanya), yang menunjukan orang-

orang yang beriman sejati, hanya dapat dipahami dalam pengertian ini.

Sebenarnya kalau ditelusuri, perubahan makna akal dan ‘ilm dalam al-

Qur’an di atas mungkin sekali terjadi akibat peyandaran dua hal tersebut

terhadap Kalbu. Perspektif terhadap kalbu sangat berbeda dengan perspektif

terhadap dimagh (otak). Kalbu identik dengan perasaan-perasaan yang terikat

dengan nilai, sedangkan dimagh mempunyai kecederungan pemikiran rasional

yang sarat dengan analisis kritis. Kalbu bukan membahas ketepatan

perhitungan yang diwakili jawaban benar atau salah, melainkan lebih

mengarah pada norma-norma kesusilaan yang diwakili kata baik atau buruk.

Hal ini bisa lihat dari jawaban nabi SAW. terhadap pertanyaan Wāshibah.

Beliau bersabda: “Bertanyalah pada kalbu-mu. Kebaikan adalah apa-apa yang

membuat tenang jiwa dan kalbu, sedangkan dosa adalah apa-apa yang
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membuat kotor kalbu dan membuat bimbang shadr (dada).”63

Itulah sebabnya, mengapa orang yang tidak bisa memahami kebenaran

wahyu Ilahi bukanlah karena rusak saraf otaknya, melainkan orang yang

tertutup dan terkunci mati kalbu-nya64. Tertutupnya kalbu ini bila mengacu

pada sabda Nabi SAW., akan pahami terjadi karena bertumpuknya perbuatan

dosa yang dilakukan seseorang, bukan karena kajadian-kejadian fisik yang

merusak sistem kecerdasan. Rasululllah SAW.bersabda: “Seorang mukmin

bila dia melakukan melakukan sebuah dosa maka terdapat titik hitam pada

kalbu-nya. Bila ia bertaubat, tidak melakukannya lagi dan ber-istighfār

maka kalbu-nya akan kembali mengkilap. Tetapi bila perbuatan dosa tersebut

bertambah maka titik-titik hitam juga akan bertambah sehingga dengannya

Kalbu akan terkunci.”65

Terkuncinya Kalbu dalam hadits di atas oleh Rasulullah disamakan

dengan “rān dalam al-Qur’an surat, al-Muthaffifīn: 14, “Sekali-kali tidak

(demikian), Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi

63 Lihat: Abū Bakr ‘Abdullāh bin Muhammad, bin Abī Syaibah al-Kuffiy, Musnad Ibn
Syaibah, al-Maktabah al-Syāmilah, edisi II, hlm. 806; Abu ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad
bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998), juz IV, hlm. 228;
‘Abdullāh bin ‘Abd al-Rahman Abū Muhammad al-Dārimiy, Sunān al-Darimiy, (Beirut: Dār al-
Kitāb al’Arabiy, 1407 H.), juz III, hlm. 320.

64 Lihat: QS. al-An’ām: 25; QS. al-Tawbah: 87, 93; QS. al-Isrā’: 46; QS. al-Kahfi:
57; dan QS. al-Munāfiqūn: 3.

65 Abū Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqiy,........, juz V, hlm. 440. Hadits serupa
juga banyak terdapat di kitab-kitab matan hadits. Lihat: Muhammad bin ‘Isā Abū ‘Isā al-
Tirmidziy, al-Jāmi’ al-Shahīh Sunan al-Tirmidziy, (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1987), juz V,
hlm. 404, juz V, hlm. 434; Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwiniy Ibn Mājah, Sunan
Ibn Mājah, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), juz II, hlm. 1418; Abū ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad
bin Hanbal, Op. cit., juz II, hlm. 297; Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Abū Hātim al-
Tamīmiy, Shahīh Ibn Hibbān, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1993), juz III, hlm. 210; Abū ‘Abd
al-Rahmān Ahmad bin Syu’aib al-Nasā’iy, Sunan al-Kubrā, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Ilmiyah,
1991), juz VI, hlm. 110; dan Muhammad bin ‘Abdillāh Abū ‘Abdillāh al-Hakim al- al-Hakim al-
Naisābūriy, al- Mustadrak ‘alā al-Shahihain, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), juz IV, hlm.
562



93

Kalbu mereka”. Secara bahasa rān mempunyai “ghalaba” (mengalahkan),

sehingga “bal rāna ‘alā qulūbihim” bisa diartikan “apa yang telah mereka

kerjakan telah mengalahkan Kalbu mereka sehingga membuatnya tertutup”.

Kata rān dalam ayat ini oleh Ibn ‘Abbās diartikan sama dengan

thaba’a (menutup/tertutup)66, maka “bal rāna ‘alā qulūbihim” bisa disama

kan dengan “thubi‘a ‘alā qulūbihim” dalam al-Qur’an surat, Al-Munāfiqūn:

3, di mana disebutkan bahwa tertutupnya kalbu itulah yang mengakibatkan

seseorang tidak bisa memahami segala sesuatu yang haq dari Allah.

Hal tersebut selaras dengan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan

dari Hudzaifah, “Akan terjadi fitnah terhadap kalbu, maka kalbu mana yang

mengingkarinya akan terdapat sebuah titik putih, dan kalbu mana tidak

mengingkarinya akan terdapat sebuah titik hitam. Kemudian terjadi fitnah

yang lain. Maka apabila kalbu yang ingkar pada fitnah pertama menging

karinya, akan terdapat sebuah titik putih lagi di sana. Dan apabila hati yang

tidak ingkar pada fitnah pertama tidak mengingkarinya, akan terdapat

sebuah titik hitam lagi di sana, maka ia tidak akan mengetahui yang ma’rūf

(dalam versi lain yang haq/benar) dan tidak pula mengingkari yang

munkar.”67 Berangkat dari keterangan di atas, sebagaimana kata akalyang

mengalami perubahan makna, Kalbu sebagai organ tempat disandarkannya

akal juga mengalami hal yang sama. Kalbu sebagai alat ta‘aqqul tidak

terlepas dari nilai-nilai tauhid yang melingkupinya. Orang yang tidak percaya

66 Abu Thāhir bin Ya’qūb, Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās, (Beirut: Dār al-
Fikr, t.th.), hlm. 504.

67 Muhammad bin ‘Abdillāh Abū ‘Abdillāh al-Hākim al-Naisābūriy, Op. cit., juz IV,
hlm.515. Lihat juga: Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Husain al-Qusyairiy al-Naisābūriy, Op. cit., juz
I, hlm. 150-151; Abū ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Op. cit., juz V, hlm. 386, 405.



94

Allah serta risalah yang dibawa Rasul-Nya, dan orang-orang yang

menyekutukan-Nya dianggap telah tertutup kalbu-nya.68 Berkaitan dengan

itu, Ibn Sirīn seperti dikutip oleh al-Syarqawiy, menyatakan bahwa kalbu

adalah sesuatu yang memberitahukan Allah Maha Benar, hari pembalasan

adalah benar, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari

alam kubur.69

akaldalam al-Qur’an tidak pernah muncul dalam bentuk isim (kata

benda) tetapi selalu hadir sebagai fi‘il (kata kerja) 70 dengan bermacam

bentuk derivasinya. Kata akal tersebut, dari 49 kali kemunculannya, semua

nya adalah fi‘il mudlāri‘ kecuali satu kali dalam al-Qur’an surat, al-Baqarah:

75 berbentuk fi‘il mādhi. Bentuk mudhāri‘ kata akal ini memberikan indikasi

bahwa kegiatan ta‘aqqul adalah kegiatan yang berlangsung secara berulang-

ulang.71

Setiap fi‘il dipastikan mempunyai fā‘il yang secara umum berbentuk

isim, baik itu berupa isim zhāhir yang tampak jelas maupun isim dhāmīr

yang tersimpan. Dalam al-Qur’an surat, al-Hajj: 46, fi’il mudhāri’ kata

ya’qilūn mempunyai fā’il berbentuk dhamīr yang diperkirakan (taqdiruhu)

68 Lihat: QS. al-Nisā’: 155; QS. al-Jātsiyah: 23; QS. Yūnus: 74; QS. QS. al-Baqarah:
7; QS. al-Anfāl: 25; QS. al-Tawbah: 87, 93; dan QS. al-Nahl: 108.

69 Muhammad ‘Abdullāh al-Syarqawiy..........,hlm. 79
70 Lafadz fi’il oleh ulama bahasa menunjukkan arti tajaddud (timbul tenggelam) dan

dibatasi waktu/temporal (taqyīd bi al-waqt/hudūts). Ini berbeda dengan lafadz isim yang
mempunyai dialalh tsubūt (tetap) dan istimrār/dawām (kontinuitas/abadi) Lihat: ‘Abd al-Rahman
al-Akhdhariy, Taqrīrāt al-Jauhar al-Maknūn fi Tsalāstah Funūn, (Kediri: Madrasah Hidayatul
Mubtadi’in, t.th.), hlm. 46-47. Lihat juga: Jalāl al-Dīn al-Suyūthiy, al-Itqān fī Ulūm al-Qur’ān,
(Dār al-Kitāb al’Arabiy, 1999), juz I, hlm. 586

71 Berbeda dengan fi’il mudhāri’, fi’il mādhi menunjukkan sebuah perbuatan yang
timbul tenggelam, terkadang ada dan terkadang juga tidak. Lihat: Mohammad Nor Ichwan,
Memahami Bahasa al-Quran, Refleksi atas Persoalan Linguistik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2002), hlm.70
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adalah orang-orang kafir Mekah (kuffār makkah).72

Dari sedikit deskripsi tentang akaldi atas, dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud akaldalam al-Qur’an yaitu potensi untuk berpikir yang

mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam dosa atau pelanggaran

dan kesalahan. Oleh karena itu, bisa saja seseorang memiliki daya pikir yang

sangat cemerlang, tetapi ia dinilai tidak ber akal, karena ia melakukan aneka

dosa dan pelanggaran. Sejalan dengan makna ini, sebagaimana ketika Al-

Qurthubi menafsirkan al-Qur’an surat, Ath-Thur/52:32, diriwa yatkan bahwa

salah seorang sahabat nabi Muhammad SAW berkata kepada beliau:

“Alangkah ber akalnya si A yang Nasrani itu.” Nabi Muhammad SAW

menjawab: “Tidak! Seorang kafir tidaklah berakal. Tidakkah engkau

mendengar firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Al-Mulk/67: 10

         
Artinya: Dan mereka berkata: “Sekiranya Kami mendengarkan atau

memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk
penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”.73

Seseorang yang tidak menggunakan potensi ‘aqlnya untuk mengha

langinya terjerumus dari dosa, pelanggaran dan kesalahan, al-Qur’an tidak

menamainya orang yang ber akal. Itulah yang juga diakui oleh para penghuni

neraka sebagaimana terbaca dalam al-Qur’an surat Al-Mulk/67: 10 di atas.

Meski demikian, al-Qur’an tidak pernah menyebut “orang yang ber akal”

dengan menggunakan bentuk fa’il dari kata ‘aql. namun, al-Qur’an

menggunakan istilah ulul albab dan ulin nuha.

72 Jalāl al-Dīn al-Suyūthiy dan Jalāl al-Dīn al-Mahalliy, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm li
al- Imāmain al-Jalālain, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 279

73 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan .............., hlm. 823.
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Sebagai potensi untuk berpikir, jangkauan akalsangat luas. Tidak hanya

pada ranah yang empiris semata. Melainkan juga yang abstrak, termasuk yang

metafisika. Namun, cara memikirkan antara yang empiris dan yang abstrak

atau metafisika tidak sama.

Kemudian potensi yang ada pada diri anak yang harus dikembangkan

adalah potensi akalpikiran (otak). Potensi akaldigunakan untuk memahami

sesuatu dan membedakan antara yang baik dan yang buruk menjelaskan antara

yang bermanfaat dan yang madharat, 74 maka dari itu pengalaman dan

pengetahuan untuk manusia semakin bertambah dan berkembang menuju

kesempurnaan. Potensi akalini 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. 75 Tugas potensi otak 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.76

Anugrah akalini hendaknya digunakan untuk berpikir. Di sinilah, ada

naluri ‘aql, yaitu ingin tahu yang harus ditunjang dengan kemampuan bertanya,

memiliki kreativitas serta inovasi dalam mengembangkan perta nyaan juga

74 Wahbah al Zuhaily, al-Tafsīr al-Munīr fi  al-‘Aqīdah.......,hlm 192-193.
75 M. Nipan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan...............,hlm. 50-51.
76 Slamet Wiyono, Manajemen Potensi Diri, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 39.
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memiliki frame di dalam mengembangkan pertanyaan. Dengan mengem

bangkan pertanyaan akan didapatkan berbagai pengetahu an, tekno logi,

kemampuan mengatur serta hukum baik dari Allah maupun yang disusun

manusia. Berbicara tentang akalbanyak sekali hubungannya dengan logic

analitic serta sistematic (tidak masuk di’aql/tidak logic), mening katkan

kemampuan akalsama juga dengan meningkat kan intelektual.77

Dengan potensi akalpikiran manusia, Allah menyuruh manusia untuk

berfikir. Berfikir adalah kegiatan nafsiah memproses energy otak, atau

menghubungkan kapasitas manusia dengan segala apa yang ingin manusia

ketahui. Berfikir merupakan proses dialektis. Artinya selama berfikir dalam

pikiran sendiri terjadi tanya jawab dalam upaya meletakkan hubungan antara

ketahuan dengan objek yang ingin ketahui dengan jelas. Tanya jawab inilah

yang akan mengembangkan pikiran dan selalu berfikir untuk mencari sebuah

jawaban dari pertanyaan. akaltidak akan berhenti berfikir sebelum ia mene

mukan jawaban. Pada umumnya, objek pikir adalah sesuatu yang bersifat

empiris berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan,

percobaan dan pengamatan. Walaupun demikian, berfikir bukan hanya

menjadi alat untuk menambah muatan intelektual, melainkan adalah pelangkap

dari pendidikan seluruh kepribadian manusia.78

Manusia dalam kehidupannya sering menghadapi berbagai problem

yang membutuhkan pemecahan. Semua persoalan hidup yang dihadapi

manusia dan tidak diketahui jawabannya dipandang sebagai problem. Ini

77 M. Dawam Rahardjo, Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab
Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia Abad 21, (Jakarta: Intermesa, 1997), hlm. 39.

78 Sukanto, Dinamika Islam dan Humaniora, (Solo: Indika Press, 1994), hlm. 63.
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terjadi bila manusia mempunyai tujuan tertentu yang ingin direalisasikan.

Namun tidak tahu caranya dan akhirnya gagal yang kemudian melahirkan

sebuah problem dalam kehidupannya. Untuk bisa memecahkaan persoalan

yang dihadapi, ada langkah-langkah tertentu (berfikir) dalam memecahkan

problem.79

Pertama, kesadaran akan adanya problem. Agar manusia bias

sampai pada tujuan atau keinginan yang ingin dicapai, maka kesadaran

akan adanya problem ini merupakan langkah awal dalam proses pemikiran.

Kedua, penghimpunan data mengenai problem yang dihadapi. Agar manusia

mudah untuk menghimpun data, maka data dan informasi yang sesuai

dengan problemnya diambil dan data atau informasi yang tidak relevan

(sesuai) harus ditinggalkan. Penghimpunan data yang relevan dengan problem

manusia, akan memudahkan membantunya dalam memperjelas, memahami

dan membatasi problem itu dengan teliti. Ketiga, penyusunan hipotesis.

Selama data dan informasi sedang dihimpun, pada benak yang bersangkutan

terbesit beberapa kemungkinan jalan keluar atau hipotesa bagi problem

tersebut. Keempat, penelitian terhadap hipotesa. Pendapat sementara

(hipotesa) dilakukan beberapa kali supaya mendapatkan jawaban yang baik

dengan program tersebut. Kelima, pengujian kebenaran hipotesa. Setelah

hipotesa-hipotesa yang tidak layak dijauhkan dan hipotesa yang layak

didapatkan, biasanya manusia akan mengumpulkan berbagai data lain. Menga

dakan pengamatan baru guna mengetahui sejauhmana kebenaran hipotesis

79 Muhammad Utsman Najati, “al-Qur’an wa Ilmu al-Nafs”, terj. Al-Qur’an dan
Ilmu Jiwa, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 152-153.
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tersebut.

Inilah langkah-langkah berfikir yang biasanya diikuti dalam meme

cahkan suatu problem. Langkah-langkah ini sendiri ikuti dalam memecahkan

semua problem dalam kehidupan sehari-hari. Langkah- langkah ini juga

dipakai oleh para ilmuwan yang melakukan percobaan ilmiah dalam labo

ratorium. Menurut kajian para psikolog, manusia yang kreatif dengan

pemikirannya akan mendapatkan ilham. Jenis ilham dalam pemikiran kreatif

sesungguhnya timbul dari akalseseorang ketika ia melakukan aktivitas secara

intens. Maksudnya, ketika seseorang sedang berfikir dan menga bstrasikan

suatu permasalahan dalam waktu yang cukup lama dan belum menemukan

jalan pemecahannya, maka lazimnya sesorang akan mengendapkan permasa

lahaan tersebut dalam beberapa waktu. Hal ini dimaksudkan untuk mengistira

hatkan pikiran dan benak dengan maksud pada saat yang lain ia akan kembali

mengeluh lagi problema yang belum terpecahkaan. Masa istirahat ini oleh

para psikolog disebut dengan masa inkubasi, dimana pada masa ini akan

terjadi perubahan-perubahan penting dalam ruang lingkup pemikiran sese-

orang.80

Pertama, pikiran akan terlepas dari sebagian beban penghambat yang

dirasakan mengganjal dan menjadi penghalangnya. Kedua, pikiran akan

terbebas (sementara) dari perasaan kegagalan yang menimpa dan dirasakan

menghadang, sehingga tidak dapat melanjutkan pemikirannya untuk itu,

setelah beristirahat dan kembali memikirkan permasalahan yang dihadapi,

80 M. Amin Syukur, Intelektualisme Tasawuf Sufi: Studi Intelektualisme Tasawuf al-
Ghazali, (Semarang: Lembkota, 2002), hlm. 96.
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maka pikiran akan lebih jernih dan agar setelah sebelumnya mengalami

pengendoran. Ketiga, dalam pikiran akan terjadi pengorganisasian informasi-

informasi yang membuat makin jelasnya hubungan konsep-konsep atau ide-

ide yang sebelumnya tidak tampak.

Demikian pula akan muncul pikiran-pikiran baru yang dapat membawa

pada jalan pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari pernyataan di atas,

penulis menangkap bahwa akalmanusia bisa berkembang dengan baik, bila

manusia selalu berfikir, kreatif dan mencari solusi-solusi permasalahan. Dari

pemikiran itu, manusia akan menemukan sebuah ide, ide akan diabstraksikan

atau direalisasikan dalam kehidupan, sehingga manusia akan mendapatkan

kepuasan dalam hidup.

Berkembangnya potensi pikir anak harus didasari oleh nilai-nilai fitrah

Islamiah yang telah dibawa sejak lahir. Jangan sampai dengan berkem

bangnya pemikiran anak justru menyabut nilai-nilai akidah yang telah

diikrarkan dihadapan Allah sebelum ia lahir ke dunia. Potensi pikir perlu terus

menerus 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.81 Dengan demikian, pihak

orang tua dan pendidik berkewajiban dalam rangka membimbing dan mengem

bangkan jalan pemikiran anak ke arah yang benar.

81 M. Nipan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan..............., hlm. 51-55.
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Dari sedikit deskripsi tentang akaldi atas, dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud akaldalam al-Qur’an yaitu potensi untuk berpikir yang

mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam dosa atau pelanggaran

dan kesalahan. Oleh karena itu, bisa saja seseorang memiliki daya pikir yang

sangat cemerlang, tetapi ia dinilai tidak ber akal, karena ia melakukan aneka

dosa dan pelanggaran. Sejalan dengan makna ini, sebagaimana ketika Al-

Qurthubi menafsirkan al-Qur’an surat, Ath-Thur/52:32, diriwayatkan bahwa

salah seorang sahabat nabi Muhammad SAW berkata kepada beliau:

“Alangkah ber akalnya si A yang Nasrani itu.” Nabi Muhammad SAW

menjawab: “Tidak! Seorang kafir tidaklah ber akal. Tidakkah engkau

mendengar firman Allah SWT al-Qur’an surat, Al-Mulk/67: 10

         
Artinya: Dan mereka berkata: “Sekiranya Kami mendengarkan atau

memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah Kami Termasuk
penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”.82

Seseorang yang menggunakan potensi akalnya untuk menghalanginya

terjerumus dari dosa, pelanggaran dan kesalahan, al-Qur’an tidak menamainya

orang yang ber akal. Itulah yang juga diakui oleh para penghuni neraka

sebagaimana terbaca dalam al-Qur’an surat, Al-Mulk/67: 10 di atas. Meski

demikian, Al-Qur’an tidak pernah menyebut “orang yang ber akal” dengan

menggunakan bentuk fa’il dari kata ‘aql. Namun, al-Qur’an menggunakan

istilah ulul albab dan ulin nuha.

2. Macam-macam Potensi akal Manusia

Sebagai potensi untuk berpikir, jangkauan akal sangat luas. Tidak hanya

82 Ibid., hlm.823
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pada ranah yang empiris semata. Melainkan juga yang abstrak, termasuk yang

metafisika. Namun, cara memikirkan antara yang empiris dan yang abstrak

atau metafisika tidak sama.

Kemudian potensi yang ada pada diri anak yang harus dikembangkan

adalah potensi akalpikiran (otak). Potensi akaldigunakan untuk memahami

sesuatu dan membedakan antara yang baik dan yang buruk menjelaskan

antara yang bermanfaat dan yang madharat,83 maka dari itu pengalaman dan

pengetahuan untuk manusia semakin bertambah dan berkembang menuju

kesempurnaan. Potensi akalini 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. 84 Tugas potensi otak tersebut

akhirnya adalah melakukan kegiatan berfikir, yaitu berfikir untuk mengha

silkan karya nyata melalui bahasa, logika, intuisi, kreativitasnya. Jadi, otak

manusia adalah sumber kekuatan manusia untuk menghasilkan karya melalui

proses berfikir.85

Anugrah akalini hendaknya digunakan untuk berpikir. Di sinilah, ada

naluri ‘Aql, yaitu ingin tahu yang harus ditunjang dengan kemampuan

bertanya, memiliki kreativitas serta inovasi dalam mengembangkan perta

nyaan juga memiliki frame di dalam mengembangkan pertanyaan. Dengan

83 Wahbah al Zuhaily, al-Tafsīr al-Munīr fi  al-‘Aqīdah......., hlm. 192-193.
84 M. Nipan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan..............., hlm. 50-51.
85 Slamet Wiyono, Manajemen Potensi Diri, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 39.
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mengembangkan pertanyaan akan didapatkan berbagai pengetahu an, tekno

logi, kemampuan mengatur serta hukum baik dari Allah maupun yang

disusun manusia. Berbicara tentang akalbanyak sekali hubungannya dengan

logic analitic serta sistematic (tidak masuk di’akal/ tidak logic), mening

katkan kemampuan akalsama juga dengan meningkat kan intelektual.86

Dengan potensi akalpikiran manusia, Allah menyuruh manusia untuk

berfikir. Berfikir adalah kegiatan nafsiah memproses energy otak, atau

menghubungkan kapasitas manusia dengan segala apa yang ingin manusia

ketahui. Berfikir merupakan proses dialektis. Artinya selama berfikir dalam

pikiran sendiri terjadi tanya jawab dalam upaya meletakkan hubungan antara

ketahuan dengan objek yang ingin ketahui dengan jelas. Tanya jawab inilah

yang akan mengembangkan pikiran dan selalu berfikir untuk mencari sebuah

jawaban dari pertanyaan. akaltidak akan berhenti berfikir sebelum ia

menemukan jawaban. Pada umumnya, objek pikir adalah sesuatu yang

bersifat empiris berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari

penemuan, percobaan dan pengamatan. Walaupun demikian, berfikir bukan

hanya menjadi alat untuk menambah muatan intelektual, melainkan adalah

pelangkap dari pendidikan seluruh kepribadian manusia.87

Manusia dalam kehidupannya sering menghadapi berbagai problem

yang membutuhkan pemecahan. Semua persoalan hidup yang dihadapi

manusia dan tidak diketahui jawabannya dipandang sebagai problem. Ini

terjadi bila manusia mempunyai tujuan tertentu yang ingin direalisasikan.

86 M. Dawam Rahardjo, Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional: Menjawab
Tantangan Kualitas Sumber Daya Manusia Abad 21, (Jakarta: Intermesa, 1997), hlm. 39.

87 Sukanto, Dinamika Islam dan Humaniora, (Solo: Indika Press, 1994), hlm. 63.
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Namun tidak tahu caranya dan akhirnya gagal yang kemudian melahirkan

sebuah problem dalam kehidupannya. Untuk bisa memecahkaan persoalan

yang dihadapi, ada langkah-langkah tertentu (berfikir) dalam memecahkan

problem.88

Pertama, kesadaran akan adanya problem. Agar manusia bias

sampai pada tujuan atau keinginan yang ingin dicapai, maka kesadaran

akan adanya problem ini merupakan langkah awal dalam proses pemikiran.

Kedua, penghimpunan data mengenai problem yang dihadapi. Agar manusia

mudah untuk menghimpun data, maka data dan informasi yang sesuai

dengan problemnya diambil dan data atau informasi yang tidak relevan

(sesuai) harus ditinggalkan. Penghimpunan data yang relevan dengan problem

manusia, akan memudahkan membantunya dalam memperjelas, memahami

dan membatasi problem itu dengan teliti. Ketiga, penyusunan hipotesis.

Selama data dan informasi sedang dihimpun, pada benak yang bersangkutan

terbesit beberapa kemungkinan jalan keluar atau hipotesa bagi problem

tersebut. Keempat, penelitian terhadap hipotesa. Pendapat sementara

(hipotesa) dilakukan beberapa kali supaya mendapatkan jawaban yang baik

dengan program tersebut. Kelima, pengujian kebenaran hipotesa. Setelah

hipotesa-hipotesa yang tidak layak dijauhkan dan hipotesa yang layak

didapatkan, biasanya manusia akan mengumpulkan berbagai data lain.

Mengadakan pengamatan baru guna mengetahui sejauhmana kebenaran

hipotesis tersebut.

88 Muhammad Utsman Najati, “al-Qur’an wa Ilmu al-Nafs”, terj. Al-Qur’an dan
Ilmu Jiwa, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 152-153.
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Inilah langkah-langkah berfikir yang biasanya diikuti dalam meme

cahkan suatu problem. Langkah-langkah ini sendiri ikuti dalam memecahkan

semua problem dalam kehidupan sehari-hari. Langkah- langkah ini juga

dipakai oleh para ilmuwan yang melakukan percobaan ilmiah dalam

laboratorium. Menurut kajian para psikolog, manusia yang kreatif dengan

pemikirannya akan mendapatkan ilham. Jenis ilham dalam pemikiran kreatif

sesungguhnya timbul dari akalseseorang ketika ia melakukan aktivitas secara

intens. Maksudnya, ketika seseorang sedang berfikir dan mengabstrasikan

suatu permasalahan dalam waktu yang cukup lama dan belum menemukan

jalan pemecahannya, maka lazimnya sesorang akan mengendapkan permasa

lahaan tersebut dalam beberapa waktu. Hal ini dimaksudkan untuk

mengistirahatkan pikiran dan benak dengan maksud pada saat yang lain ia

akan kembali mengeluh lagi problema yang belum terpecahkaan. Masa

istirahat ini oleh para psikolog disebut dengan masa inkubasi, dimana pada

masa ini akan terjadi perubahan-perubahan penting dalam ruang lingkup

pemikiran seseorang.89

Pertama, pikiran akan terlepas dari sebagian beban penghambat yang

dirasakan mengganjal dan menjadi penghalangnya. Kedua, pikiran akan

terbebas (sementara) dari perasaan kegagalan yang menimpa dan dirasakan

menghadang, sehingga tidak dapat melanjutkan pemikirannya untuk itu,

setelah beristirahat dan kembali memikirkan permasalahan yang dihadapi,

maka pikiran akan lebih jernih dan agar setelah sebelumnya mengalami

89 M. Amin Syukur, Intelektualisme Tasawuf Sufi: Studi Intelektualisme Tasawuf al-
Ghazali, (Semarang: Lembkota, 2002), hlm. 96.
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pengendoran. Ketiga, dalam pikiran akan terjadi pengorganisasian informasi-

informasi yang membuat makin jelasnya hubungan konsep-konsep atau ide-

ide yang sebelumnya tidak tampak.

Demikian pula akan muncul pikiran-pikiran baru yang dapat membawa

pada jalan pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari pernyataan di atas,

penulis menangkap bahwa akalmanusia bisa berkembang dengan baik, bila

manusia selalu berfikir, kreatif dan mencari solusi-solusi permasalahan. Dari

pemikiran itu, manusia akan menemukan sebuah ide, ide akan diabstraksikan

atau direalisasikan dalam kehidupan, sehingga manusia akan mendapatkan

kepuasan dalam hidup.

Berkembangnya potensi pikir anak harus didasari oleh nilai-nilai fitrah

Islamiah yang telah dibawa sejak lahir. Jangan sampai dengan berkem

bangnya pemikiran anak justru menyabut nilai-nilai akidah yang telah

diikrarkan dihadapan Allah sebelum ia lahir ke dunia. Potensi pikir perlu

terus menerus 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.90 Dengan

demikian, pihak orang tua dan pendidik berkewajiban dalam rangka

membimbing dan mengembangkan jalan pemikiran anak ke arah yang benar.

Menurut Harun Nasution, dalam bukunya Islam Rasional, mengatakan

90 M. Nipan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan.........., hlm. 51-55.
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bahwa untuk menggambarkan perbuatan berfikir, al-Qur’an bukan hanya

menggunakan kata ‘aqla, tapi juga kata-kata lain91, seperti :

a) Kata dabbara, artinya merenungkan, seperti firman Allah dalam Q.S.

Muhammad : 24

           
Artinya: Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah

hati mereka terkunci?92

b) Kata faqiha, (memahami dengan sungguh-sungguh) digunakan oleh

Al-Qur’an dalam berbagai ayat. Faqiha menunjukkan kualitas dan proses

pemahaman manusia, mislanya dalam al-Qur’an surat, al- A’raf : 179 :

           
          
              

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam)
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi
tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan
mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai
telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-
ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka
lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.93

c) Kata tafakkara, maknanya hampir sama dengan ‘‘aqla yang menunjuk

pada pengertian seluruh kemampuan manusia untuk memahami, termasuk

didalamnya intuisi, ilham dan penghayatan. Dalam al-Qur’an disebutkan

91 Harun Nasution, Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Bandung: Mizan,
1995).hlm.140

92 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan ....., hlm. 734
93 Departemen Agama Republik Indonesia, Ibid., hlm. 233
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dalam al-Qur’an surat, Ali Imran : 191 :

         
              
  

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan
Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha
suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.94

d) Kata nadzara, diartikan memperhatikan, “menunjuk fungsi sekaligus

kapasitas akalsebagai alat untuk memperoleh data yang merupakan bahan

dasar pemikiran”.31 Digunakan oleh al-Qur’an misalnya dalam ayat dalam

al-Qur’an surat al-Ghasiyah : 17:

  
Artinya: Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia

diciptakan.95

Dari telaah berbagai lafadz yang digunakan oleh al-Qur’an dapat

direka makna, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diberi perangkat

oleh Allah agar mampu berfikir dan memberi petunjuk mengenai peranan

akalbagi kegiatan pemikiran manusia.

Dengan kalnya, manusia mengerti, memahami dan mengetahui serta

dapat menemukan hukum-hukum dasar dari alam dan menguasai pandangan

menyeluruh terhadapnya. Pengetahuan yang diperoleh manusia dengan

94 Ibid., hlm 96
95Ibid., hlm.890
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mempergunakan ‘aqlnya, merupakan jalan mencapai masa depan baik di

dunia maupun di akhirat. Karena “aspek pemahaman rasionallah yang

merupakan salah satu mekanisme paling canggih dalam eksistensi manusia di

dunia ini. Jika mekanisme ini dikembangkan secara benar, ia akan membantu

manusia mengenal dirinya sendiri maupun aspek-aspek lain dari alam semesta

yang tidak mungkin dicapai langsung oleh indra tubuh”. 96 Jiwa manusia

mempunyai daya berfikir yang disebut akal. 97 Kemudian akalterbagi

menjadi dua, yaitu :

1) akalpraktis (‘amaliyah) yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat

kongkrit, dan

2) akalteoritis yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak.

Menurut konsepsi Al-Ghazali, akaladalah bagian dari jiwa insaniyah (nafs

nathiqah) yang merupakan daya untuk mengetahui, yang terdiri dari :

1. akal Hayulani (akal bi’l–Quwwah)

akalini suatu daya jiwa mempunyai kesediaan (isti’dad) untuk

menerima hakekat sesuatu yang bebas dari materi. Dengan daya ini,

terbedalah seorang manusia dengan anak hewan.

2. akal Naluri (akal bi’l-m’aqlah)

akalini terjadi setelah manusia mengetahui sejumlah ilmu dasar yang

apriori, seperti yang tampak pada anak ketika ia mengetahui bahwa dua

lebih dari satu, dan seseorang tidak mungkin berada di dua tempat

96 Murtadha Muthahhari, Perspektif Al Qur-an Tentang Manusia dan Agama,
(Bandung: Mizan, 1992), hlm. 126.

97 Istifani, Sejarah Pemikiran Ibnu Sina Tentang Jiwa, Jurnal Ilmiah Mamba’ul,
STAIMUS Surakarta, nomor 1 Tahun I/2001, hlm. 21.
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dalam waktu yang bersamaan.

3. akal Aktif (’aql bi’l-fi’li)

akalini dapat mengetahui beberapa pengetahuan teoritis, sehingga ia

mampu menampilkan kembali bentuk-bentuk rasional yang telah ia

ketahui.

4. akal Mustafad

akalini telah mampu mengetahui pengetahuan hal-hal yang ‘aqli

(Ma’qulat) dan telah mampu berhubungan dengan akalkesepuluh (akal

fa’al).98

akalkesepuluh (akal fa’al) adalah akalterakhir dari ‘aql-’aql samawi,

disebut ruhu’l-qudus atau Jibril, yang melimpahkan nurnya kepada jiwa

manusia, sehingga dapat mengetahui yang nyata dan yang gaib.

Kekuatan akaluntuk mengetahui, menurut Muhammad ‘Abduh,

pada setiap orang mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini

dibagi menjadi dua, yaitu akalkhawwash dan akal‘awwam. akalkhawwash

adalah akalyang dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan, sedangkan

akal‘awwam adalah akalyang tidak bisa mencapai seperti apa yang dicapai

oleh akalkhawwash.

Dengan adanya dua macam akalini, maka fungsi wahyu, jika diterima

oleh akal‘awwam, memiliki fungsi informasi, sedangkan yang diterima oleh

akal khawwash berfungsi sebagai konfirmasi. Maksudnya adalah kalau akal

khawwash melakukan penyelidikan tentang hal-hal yang ingin diketahui,

98 Muhaimin, et.al, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2001), hlm. 15-16. Lihat juga, Istifani, Sejarah Pemikiran Ibnu Sina.. ..., hlm. 122
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maka wahyu berfungsi sebagai alat untuk membenarkan penyelidikan.

Berbeda dengan akal‘awwam ketika melihat wahyu, maka wahyu itu

merupakan informasi pertama kali yang ia ketahui.99 Menurut Ibnu Rusyd,

akal dibagi menjadi tiga: Pertama akal demonstratif (burhaniy) yang memiliki

kemampuan untuk memahami dalil-dalil yang meyakinkan dan tepat,

menghasilkan hal-hal yang jelas dan penting serta melahirkan filsafat. Kedua

adalah akal logik (manthiqiy) yang sekedar mampu memahami fakta-fakta

argumentatif. Ketiga adalah akalretorik (khithabiy) yang mampu menangkap

hal-hal yang bersifat nasehat dan retorik, karena tidak dipersiapkan untuk

memahami aturan berpikir sistematis.100

Sedangkan menurut Al-Kindi, akalsebagai daya berpikir manusia

dibagi menjadi dua, yaitu akal praktis dan akalteoritis.101 Akal praktis adalah

akal yang menerima arti-arti yang berasal dari materi. Sedangkan akalteoritis

adalah akalyang menangkap arti-arti murni, yaitu arti-arti yang tidak pernah

ada dalam materi, seperti Tuhan, roh dan malaikat. Akal praktis memusatkan

diri pada alam materi, sedangkan akalteoritis sebaliknya bersifat metafisis,

mencurahkan perhatian pada alam immaterial.102

Hampir senada dengan pendapat di atas, Ruhullah Syams membe

99 Yudian Wahyudi Asmin, Aliran dan Teori Filsafat Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
1995), hlm. 119-122.

100 Poerwantana, Seluk Beluk Filsafat Islam, (Bandung: PT Rosdakarya, 1994), hlm.
207-210

101 Pembagian akal menjadi akal teoritis dan akal praktis tidak hanya disepakati oleh
para filosof muslim saja. Para filosof yang mendengungkan idealisme Jerman juga mengakui
pembagian ini. Hal ini ditunjukkan mereka dalam masalah kebenaran universal dan individu, dan
sanggahan mereka terhadap para filosof empirisme Inggris. Lihat. Herbert Mercuse, Rasio dan
Revolusi;Menyuguhkan Kembali Doktrin Hegel untuk Umum, Terj. Imam Baehaqie, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), Cet. 1, hlm. 15.

102 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58-
63.
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dakan akalsebagai berikut, yaitu:

a) Akal insting, yaitu akalmanusia pada awal penciptaannya, yakni akalyang

masih bersifat potensial dalam berpikir dan berargumen.

b) Akal teoritis, yaitu akalyang memiliki kemampuan untuk mengetahui

sesuatu yang ada dan tiada (bersifat ontologis).

c) Akal praktis, yaitu kemampuan jiwa manusia dalam bertindak, beramal

dan beretika sesuai dengan ilmu dan pengetahuan teoritis yang telah

diperolehnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan akaladalah suatu potensi atau daya yang terdapat dalam

jiwa manusia sebagai alat untuk mengerti dan memahami segala sesuatu, baik

yang bersifat teologis, kosmologis maupun etis, serta secara praktis dapat

merubah dan mempengaruhinya.

3. Fungsi akal dalam Kehidupan

Dalam kehidupannya, manusia sering menghadapi berbagai masalah.

Di mana masalah tersebut harus dipecahkan. Tanpa adanya pemikiran yang

sehat dan jernih, manusia tidak akan meyelesaikan permasalahan tersebut.

Manusia mempunyai akal yang dibuat berfikir untuk menyejahterakan

kehidupannya. akalsangat berfungsi dalam kehidupan ini, di antaranya

sebagai khalifah Ilahi yang mengatur hidup dan kehidupan di dunia. 103

Kesejahteraan manusia hanya akan terwujud bila dia mempergunakan

‘aqlnya.

103 A. Sadali dkk. (ed.), Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 13.
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Akal adalah anugerah Tuhan yang hanya diberikan kepada manusia.

Oleh karena itu, akal harus digunakan agar ia tidak kehilangan kemanu

siaannya. Akal yang tidak berfungsi mengakibatkan manusia jatuh pada

kekuasaan hawa nafsu dan berarti kejatuhan manusia, yang digambarkan

dalam al-Qur’an sebagai lebih sesat daripada binatang.104 al-Qur’an surat Al

Furqan : 43-44 mengatakan :

               
            
 

Artinya: Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa
nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Apakah kamu dapat menjadi
pemelihara atasnya? tau Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan
mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu tidak lain,
hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat
jalannya (dari binatang ternak itu).105

Akal adalah al-hijr atau an-nuha artinya adalah kecerdasan, sedangkan

kata kerja ‘aqla artinya adalah habasa yaitu mengikat atau menawan.

Karena itu, seorang yang menggunakan ‘aqlnya, al-‘aqil, adalah orang yang

menawan atau mengikat nafsunya.106 Orang yang menggunakan akalnya pada

dasarnya adalah orang yang mampu mengikat hawa nafsunya, sehingga hawa

nafsunya tidak dapat menguasai dirinya, ia mampu mengendalikan dirinya,

dan akan dapat memahami kebenaran, karena seseorang yang dikuasai hawa

nafsu akan mengakibatkan terhalang akalsehatnya untuk memahami

104 Harun Nasution, Akal dan Wahyu Dalam.......,hlm. 122.
105 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan.., hlm. 508
106 Musa Asyarie, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam.......,hlm. 99
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kebenaran.

Dengan demikian, akaldapat juga diartikan sebagai suatu potensi

rohaniyah untuk membedakan mana yang haq dan mana yang batil, mana

yang benar dan mana yang salah. Akal adalah penahan hawa nafsu untuk

mengetahui amanat dan beban kewajibannya, ia adalah pemahaman dan

pemikiran yang selalu berubah sesuai dengan masalah yang dihadapi, ia

merupakan petunjuk yang membedakan hidayah dan kesesatan, ia adalah

kesadaran batin yang berdaya tembus melebihi penglihatan mata. Oleh karena

itu, dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa akalmempunyai fungsi untuk

memahami kebenaran yang fisik dan metafisik.107

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka Potensi akalmemberi

kemampuan kepada manusia untuk memahami simbol-simbol hal-hal yang

abstrak, menganalisa, membandingkan maupun membuat kesimpulan dan

akhirnya memilih maupun memisahkan antara yang benar dan yang salah.108

Potensi akalini sebagai organ yang ada dalam manusia yang untuk

membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. 109 akalsebagai

potensi manusia dalam pandangan Islam itu berbeda dengan otak. akaldi sini

diartikan sebagai daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. akaldalam

Islam merupakan ikatan dari tiga unsur, yaitu pikiran, perasaan dan

kemauan. Bila ikatan itu tidak ada, maka tidak ada akalitu.110 akaldiartikan

juga sebagai sifat yang untuk memahami dan menemukan pengetahuan dan

107 Musa Asyarie, Ibid., hlm. 100
108 Jalaluddin, Teologi Pendidikan......,hlm. 34.
109 Umary Barmawie, Material Akhlak, (Solo: Ramadhani, 1995), hlm. 21
110 Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islami, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 158.
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sebagai unsur pemahaman dalam diri manusia yang mengenal hakekat segala

sesuatu. Terkadang akalini disebut kalbu jasmaniyah, yang ada dalam dada,

sebab antara kalbu jasmani dengan latifah ‘amaliyah mempunyai hubungan

unik. Karena hubungannya dengan seluruh tubuh harus melalui kalbu jasmani

tersebut. Kalbu jasmani itulah yang merupakan naluri tubuh sekaligus

sebagai pusat bagi seluruh gerak tubuh.111

Dalam konteks ayat-ayat al-Qur’an kata akal dapat dipahami sebagai

daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Dorongan moral dan

daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah.112 Selain itu,

akalmerupakan pengertian dan pemikiran yang berubah-ubah dalam mengha

dapi segala sesuatu, baik yang tampak jelas maupun yang tidak jelas. 113

Dengan potensi akalini, manusia akan mampu berpikir dan berkreasi menggali

dan menemukan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari fasilitas yang diberikan

kepada manusia untuk fungsi kekhalifahannya. Dan potensi akalinilah yang

ada dalam diri manusia sebagai sumber kekuatan yang luar biasa dan dahsyat

yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.114

Menurut Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, sebagaimana dinukil oleh Imam

Syafi’ie, dalam kenyataannya, akalbukanlah wujud yang berdiri sendiri,

melainkan inheren dalam jati diri manusia. Oleh karena itu, akalmerupakan

111 Abu Hamid al-Ghazali, “Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Shalihin”, terj.
Mohammad Luqman Hakim, Raudha: Taman Jiwa Kaum Sufi, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),
hlm. 48.

112 Muhammad Quraish Shihab, Logika Agama; Kedudukan Wahyu dan.......,hlm. 294-
295.

113 Abbas Mahmud al-Aqqad, Manusia Diungkap Qur’an, terj. (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1991), hlm. 22

114 Akal manusia atas unsur rasio dan hati rasa. Akal manusia akan berfungsi dengan
baik, mana kata hati hatinya baik suci dan senantiasa beriman. Choiruddin Hadhiri, Klasifikasi
Kandungan al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani press, 1996), hlm. 85-86.
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pra-syarat adanya manusia yang hakiki. Artinya, manusia belum dipandang

sebagai layaknya manusia apabila belum sempurna akalnya. 115 Sebab,

akalmerupakan kemampuan khas manusiawi yang secara potensial dapat

didaya gunakan untuk mendeskripsikan dan memikirkan fenomena-fenomena

serta melakukan penalaran yang akhirnya mengantarkan manusia untuk

mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan. Tegasnya, manusia

belum dianggap sebagai manusia jika belum menggunakan potensi akalnya

secara fungsional atau untuk berpikir.

Potensi akalyang digunakan untuk berpikir mempunyai fungsi-fungsi

strategis yang terletak dalam bidang-bidang:116

a) Pengumpulan ilmu pengetahuan (collecting the knowledge).

b) Memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi (problem solving).

c) Mencari jalan-jalan yang lebih efisien untuk memenuhi maksud-

maksud kita (looking for the way).

Untuk lenih jelasnya bagaimana fungsi akaldalam tumbuh manusia

dapat di lihat pada gamar dibawah ini:

Gambar 9 : Fungsi akal

115 Imam Syafi’ie, Konsep Ilmu Pengetahuan dalam......... .,hlm. 75
116 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma’arif,

1980), hlm. 110.
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Dari gambar 9 di atas telihat  dengan jelas alur berfiki akalyang dalam

merespon data dan informasi yang diperoleh dari indra manusia.

C. Potensi Kalbu Sebagai Dimensi Insaniyah Psikis Manusia

1. Kalbu Manusia

Seperti halnya kata akal, kata Kalbu juga mempunyai bebagai macam

makna. Kalbu adalah bentuk mashdar dari akar qalaba - yaqlibu – Kalbuan

yang berarti membalikkan atau memalingkan. Dalam banyak kamus bahasa

Arab-Indonesia, kata kalbu, bila berdiri sendiri, diartikan dengan hati,

jantung dan akal. Bila dalam bentuk ungkapan, seperti kalbu al-jaisy berarti

tentara yang berada di tengah. Ungkapan kalbu kulli syai’ berarti hati, pati,

pusat atau sari sesuatu.

Komponen 'Aql

'Aql
Kemampuan untuk

memproses data

Otak yang
sehat

Imformasi
sebelumn

ya

Alat Indra

Fakta/Realit
as

akal atau fikiran: transfer realitas yang telah di indrakan kedalam otak melalui
alat indra ke otak kemudian di trasper melalui saraf ke jantung untuk di
futuskan
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Dalam Lisān al-‘Arab, Ibn Manzhūr  pertama-tama mengartikan arti

kata kerja qalaba. Kata tersebut diartikan dengan mengubah sesuatu dari

bagian mukanya. Ungkapan qalaba al-syai’ berarti mengubah sesuatu, bagian

luar menjadi bagian dalam. 117 Kata kalbu (bentuk jamaknya aqlub atau

qulūb) yang telah menjadi satu istilah diartikan dengan segumpal

menggantung dalam dada.118 Firman Allah Swt., “al-Qur’an itu diturunkan

oleh al-Rūh al-Amīn pada kalbu-mu”, hemat Ibn Manzhūr, sebagaimana

dikatakan al-Zujjāj, mempunyai maksud, Jibril menurunkan al-Qur’an

kepadamu sehingga kalbu-mu menangkapnya, dan Al-Qur’an itu kokoh

berada padanya sehingga selamanya kamu tidak pernah melupakannya.119

al-Qur’an menggunakan term Kalbu untuk menyebut hati manusia,

tetapi kalbu atau hati bukanlah sepotong organ tubuh sebagaimana juga

akaldan bashirah merupakan elemen atau subsistem yang bersifat nurani.

Oleh karena itu pembicaraan tentang kalbu merupakan pembicaraan yang

sangat luas cakupannya. Salah satu gagasan al-Qur’an tentang kalbu adalah

fungsi dan potensinya bagi manusia. Fungsi utama kalbu bagi manusia

sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai.

Dalam al-Qur’an kata Kalbu disebut sebanyak 122 kali yang tersebar

dalam 45 surat dan 112 ayat. seperti halnya istilah-istilah lainnya, maka istilah

Kalbu juga digunakan dalam berbagai kesempatan yang berbeda, baik dari

segi kelompok ayat, objek, dan makna kata. Selengkapnya dapat dilihat pada

117 Ibn Manzhūr, Lisān ............., Juz I, hlm. 686-689
118 Al-Azhariy, Tahdzīb al-Lughah (Kairo: Dār al-Mishriyah li al-Ta’līf wa al-Tarjamah,

t.th.), juz 9, hlm. 172
119 Ibn Manzhūr, Lisān al-‘......,hlm. 686-689
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tabel berikut ini:

Tabel 03: Ayat-Ayat Kalbu

No Kata Tempat
Ayat

Bentuk
Kata

Kel. Ayat Makna kata

1. تقلبون Q.S. 29: 21 فعل مضارع Makiyah Kembali

2. قلبو Q.S. 9: 48 فعل ماض Madaniyah Mengatur

3. نقلب Q.S. 6: 110 فعل مضارع Makiyah Memalingkan

4. نقلبھم Q.S. 18: 18 فعل مضارع Makiyah Membalikkan

5. یقلب Q.S. 18: 42 فعل مضارع Makiyah Membalikkan

6. یقلب Q.S. 24: 44 فعل مضارع Madaniyah Menggantikan

7. تقلب Q.S. 33: 66 فعل مضارع Madaniyah Bolak-balik

8. تتقلب Q.S. 24: 37 فعل مضارع Madaniyah Goncang

9. انقلب Q.S. 22: 11 فعل ماض Madaniyah Berbalik lagi

10. انقلبتم Q.S. 3: 144 فعل ماض Madaniyah Murtad

11. انقلبتم Q.S. 9: 95 فعل ماض Madaniyah Kembali

12. انقلبوا Q.S. 3: 174 فعل ماض Madaniyah Kembali

13. انقلبوا Q.S. 7: 119 فعل ماض Makiyah Kembali

14. انقلبوا Q.S. 12: 62 فعل ماض Makiyah Kembali

15. انقلبوا Q.S. 83: 31 فعل ماض Makiyah Kembali

16. انقلبوا Q.S. 83: 31 فعل ماض Makiyah Kembali

17. تنقلبوا Q.S. 3: 149 فعل مضارع Madaniyah Kembali

18. تنقلبوا Q.S. 5: 21 فعل مضارع Madaniyah Kembali

19. ینقلب Q.S. 2: 143 فعل مضارع Madaniyah Membelot

20. ینقلب Q.S. 3: 144 فعل مضارع Madaniyah Kembali kafir

21. ینقلب Q.S. 48: 12 فعل مضارع Madaniyah Kembali

22. ینقلب Q.S. 67: 4 فعل مضارع Makiyah Kembali

23. ینقلب Q.S. 84: 9 فعل مضارع
ف

Makiyah Kembali
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24. ینقلبوا Q.S. 3: 127 فعل مضارع Madaniyah Kembali

25. ینقلبون Q.S. 26: 227 فعل مضارع Madaniyah Kembali

26. تقلب Q.S. 2: 144 اسم مصدر Madaniyah Kembali

27. تقلب Q.S. 3: 196 اسم مصدر Madaniyah Kembali

28. تقلبك Q.S. 26: 219 اسم مصدر Makiyah Kembali

29. تقلبھم Q.S. 16: 46 اسم مصدر Makiyah Kembali

30. تقلبھم Q.S. 40: 4 اسم مصدر Makiyah Kembali

31. متقلبكم Q.S. 47: 19 اسم مفعول Madaniyah Kembali

32. منقلبون Q.S. 7: 125 اسم فاعل Madaniyah Kembali

33. منقلبون Q.S. 26: 50 اسم فا عل Madaniyah Kembali

34. نقلبو ن Q.S. 43: 14 اسم فاعل  Makiyah Kembali

35. منقلب Q.S. 26: 227 اسم مفعول Makiyah Kembali

36. منقلبا Q.S. 18: 36 اسم مفعول Makiyah Kembali

37. قلب Q.S. 3: 159 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

38. قلب Q.S. 26: 89 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

39. قلب Q.S. 37: 84 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

40. قلب Q.S. 40: 35 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

41. قلب Q.S. 50: 33 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

42. قلب Q.S. 50: 37 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

43. قلبك Q.S. 2: 97 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

44. قلبك Q.S. 26: 194 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

45. قلبھ Q.S. 42: 24 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

46. قلبھ Q.S. 2: 204 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

47. قلبھ Q.S. 2: 283 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

48. قلبھ Q.S. 8: 24 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

49. قلبھ Q.S. 16: 106 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani
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50. قلبھ Q.S. 18: 28 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

51. قلبھ Q.S. 33: 32 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

52. قلبھ Q.S. 45: 23 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

53. قلبھ Q.S. 64: 11 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

54. قلبھا Q.S. 28: 10 اسم مفرد Makiyah Hati/nurani

55. قلبي Q.S. 2: 260 اسم مفرد Madaniyah Hati/nurani

56. قلبین Q.S. 33: 4 اسم مثنى Madaniyah Hati/nurani

57. قلوب Q.S. 3: 151 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

58. قلوب Q.S. 7: 101 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

59. قلوب Q.S. 7: 179 اسم مثنى Makiyah Hati/nurani

85. قلو بكم Q.S. 8: 10 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

86. قلو بكم Q.S. 8: 11 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

87. قلو بكم Q.S. 8: 70 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

88. قلو بكم Q.S. 33: 5 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

89. قلو بكم Q.S. 33: 51 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

90. بكمقلو  Q.S. 33: 53 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

91. قلو بكم Q.S. 48: 12 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

92. قلو بكم Q.S. 49: 7 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

93. قلو بكم Q.S. 49: 14 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

94. قلو بنا Q.S. 2: 88 التكثیرجمع  Madaniyah Hati/nurani

95. قلو بنا Q.S. 3: 8 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

96. قلو بنا Q.S. 4: 155 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

97. قلو بنا Q.S. 5: 113 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

98. قلو بنا Q.S. 41: 5 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

99. قلو بنا Q.S. 59: 10 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

100. قلو بھم Q.S. 2: 7 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani
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101. قلو بھم Q.S. 2: 10 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

102. قلو بھم Q.S. 2: 93 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

103. بھمقلو Q.S. 2: 118 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

104. قلو بھم Q.S. 3: 7 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

105. قلو بھم Q.S. 3: 156 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

106. قلو بھم Q.S. 3: 167 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

107. قلو بھم Q.S. 4: 63 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

108. قلو بھم Q.S. 5: 13 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

109. قلو بھم Q.S. 5: 41 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

110. قلو بھم Q.S. 5: 41 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

111. قلو بھم Q.S. 5: 52 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

112. قلو بھم Q.S. 6: 25 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

113. قلو بھم Q.S. 6: 43 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

114. قلو بھم Q.S. 7: 100 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

115. قلو بھم Q.S. 8: 2 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

116. قلو بھم Q.S. 8: 49 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

117. قلو بھم Q.S. 8: 63 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

118. قلو بھم Q.S. 8: 63 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

119. قلو بھم Q.S. 9: 8 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

120. قلو بھم Q.S. 9: 15 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

121. قلو بھم Q.S. 9: 45 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

122. قلو بھم Q.S. 9: 60 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

123. قلو بھم Q.S. 9: 64 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

124. قلو بھم Q.S. 9: 77 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

125. قلو بھم Q.S. 9: 87 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

126. قلو بھم Q.S. 9: 93 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani
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127. قلو بھم Q.S. 9: 110 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

128. قلو بھم Q.S. 9: 110 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

129. قلو بھم Q.S. 9: 125 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

130. قلو بھم Q.S. 9: 127 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

131. قلو بھم Q.S. 10: 88 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

132. قلو بھم Q.S. 13: 28 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

133. قلو بھم Q.S. 16: 22 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

134. قلو بھم Q.S. 16: 108 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

135. قلو بھم Q.S. 17: 46 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

136. قلو بھم Q.S. 18: 14 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

137. قلو بھم Q.S. 18: 57 التكثیرجمع Makiyah Hati/nurani

138. قلو بھم Q.S. 21: 3 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

139. قلو بھم Q.S. 22: 35 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

140. قلو بھم Q.S. 22: 53 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

141. قلو بھم Q.S. 22: 53 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

142. قلو بھم Q.S. 22: 54 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

143. قلو بھم Q.S. 23: 60 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

144. قلو بھم Q.S. 23: 63 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

145. قلو بھم Q.S. 24: 50 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

146. قلو بھم Q.S. 33: 12 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

147. قلو بھم Q.S. 33: 26 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

148. قلو بھم Q.S. 33: 60 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

149. قلو بھم Q.S. 34: 23 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

150. قلو بھم Q.S. 39: 22 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

151. قلو بھم Q.S. 39: 23 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

152. قلو بھم Q.S. 47: 16 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani



124

153. قلو بھم Q.S. 47: 20 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

154. قلو بھم Q.S. 47: 29 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

155. قلو بھم Q.S. 48: 11 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

156. قلو بھم Q.S. 48: 18 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

157. قلو بھم Q.S. 48: 26 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

158. قلو بھم Q.S. 49: 3 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

159. قلو بھم Q.S. 57: 16 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

160. قلو بھم Q.S. 57: 16 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

161. قلو بھم Q.S. 58: 22 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

162. قلو بھم Q.S. 59: 2 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

163. قلو بھم Q.S. 59: 14 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

164. قلو بھم Q.S. 61: 5 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

165. قلو بھم Q.S. 63: 3 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

166. قلو بھم Q.S. 74: 31 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

167. قلو بھم Q.S. 83: 14 جمع التكثیر Makiyah Hati/nurani

168. قلو بھن Q.S. 33: 53 جمع التكثیر Madaniyah Hati/nurani

Setelah mengetahui istilah-istilah Kalbu dalam al-Qur’an, di sini

penulis akan menunjukkan maksud Kalbu dalam al-Qur’an. al-Qur’an tidak

menyebut Kalbu sebagai potensi dan substansi dalam diri manusia, dimana

beberapa proses olah pikir berlangsung darinya. al-Qur’an menggunakan term

Kalbu untuk menyebut hati manusia, tetapi Kalbu atau hati bukanlah sepotong

organ tubuh sebagaimana juga akaldan bashirah merupakan elemen atau

subsistem yang bersifat nurani. Salah satu gagasan al-Qur’an tentang Kalbu

adalah fungsi dan potensinya bagi manusia. Fungsi utama Kalbu bagi manusia
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sebagai alat untuk memahami realitas dan nilai-nilai. Seperti yang tersebut

dalam al-Qur’an surat al-Hajj/22:46

             
           

Artinya: Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta,
ialah hati yang di dalam dada.120

Dalam ayat ini kalbu mempunyai potensi yang sama dengan

akalsehingga secara sadar dapat memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu.

kalbu memiliki berbagai daya insani: (1) Daya indrawi seperti pengelihatan

dan pendengaran; (2) Daya psikologis seperti kognisi, emosi, konasi,

meskipun daya emosi lebih dominan. Daya indrawi kalbu berbeda dengan

daya indrawi biologis. Kalbu mampu melihat dengan mata hati, mendengar

dengan suara hati, berbicara dengan kata hati, dan meraba dengan sentuhan

hati. Al-Ghazali menyebut fungsi indrawi kalbu sebagai indra keenam (al-hiss

al-sadis) yang menjelma di dalam akalpikiran dan cahaya hati. Panca indra

(al-hissi al-khams) mampu mencapai hal-hal yang indrawi, tetapi belum

mampu merasakan keindahan/keburukan dan kecintaan/keben cian. Semua

menjadi terasa apabila berbagai elemen tersebut berinteraksi dengan Kalbu.

Daya emosi (al-infi’āli) kalbu sebagai daya yang paling dominan

menimbulkan daya rasa (al-syu’ur). Emosi merupakan suatu reaksi kompleks

yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan-perubahan secara

120Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan......, hlm. 470
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mendalam serta dibarengi dengan perasaan (feeling) yang kuat atau disertai

keadaan efektif. Perasaan merupakan pengalaman disadari yang diaktifkan

baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macaam keadaan

jasmani.121 Hal tersebut terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 10 : Hubungan Otak  dengan Jantung Manusia

Bersarakan gambar di atas terlihat dengan jelas bahwa rasa emosi

merupakan suatu reaksi kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan

dan perubahan-perubahan secara mendalam serta dibarengi dengan perasaan

(feeling) yang kuat atau disertai keadaan efektif dari jantung.

Oleh sebab itu berdasarkan penggunaan kata kalbu dalam berbagai

susunannya, dapat dijelaskan beberapa penggunaannya, yang diantaranya

adalah sebagai berikut:

a) Menjelaskan tentang keimanan122

121 Abdul Mujib, Kepribadian dalam..............., hlm. 89.90
122 Lihat: QS. al-Baqarah: 7, 10, 93, 97, 204; QS. QS. Ali ‘Imrān: 8, 167; QS. al-Nisā’:

63, 155; QS. al-Mā’idah: 41; QS. al-An’ām: 46; QS. al-A’rāf: 100; QS. al-Anfāl: 24; QS. al-
Tawbah: 8, 45, 64, 77, 110, 117; QS. Yūnus: 88; QS. al-Hijr: 12; QS. al-Nahl: 22; QS. al-
Kahfi:14; QS. al-Anbiyā’: 3; al-Hajj: 32, 54; QS. al-Mu’minūn: 63; QS. al-Nūr: 50; QS. al-
Syu‘arā’: 24; QS. al-Ahzāb: 32; QS. Fushshilat: 5; QS. al-Jātsiyah: 23; QS. al-Hujurāt: 7, 14;



127

b) Menjelaskan bahwa kalbu mampu menampung perasaan takut, gelisah,

harapan dan ketenangan.123

c) Menjelaskan bahwa akalmampu menerima dan menyimpan sifat-sifat

seperti keteguhan hati, kesucian, kekerasan, dan sifat sombong.124

d) Menjelaskan bahwa kalbu punya kemampuan untuk berdzikir dan

dengan dzikir, ia akan menjadi tenang.125

e) Menjelaskan bahwa kalbu punya kemampuan untuk memahami dengan

menggunakan akal.126

Berangkat dari beberapa pengertian di atas, jantung (heart) disebut

Kalbu karena memang secara fisik keadaannya terus-menerus berdetak dan

bolak-balik memompa darah. Namun dalam pengertian secara psikis, Kalbu

merupakan suatu keadaan rohaniyah yang selalu bolak-balik dalam

menentukan suatu ketetapan. Dalam hubungan ini al-Tirmidziy, sebagaimana

dikutip oleh al-Syarqawiy, berkata, “Dinamakan kalbu karena ia senantiasa

berbolak-balik (t’aqllub), dan karena kalbu berada di antara dua “jari” dari

beberapa “jari” Yang Maha Pengasih, di mana Dia membalikkan sesuai

dengan kehendak-Nya terhadap diri si kalbu.”127

Al-Kalbu juga berarti membelokkan sesuatu dari arahnya. Al-Kalbu

QS. al- Mujādalah: 22; QS. al-Hasyr: 10; QS. Shāf: 5; QS. al-Taghābun: 11; QS. al-Muthaffifīn:
14.

123 Lihat: QS. Ali ‘Imrān: 15, 126, 159; QS. al-Mā’idah: 113; QS. al-Anfāl: 2, 10, 11,
63; QS. al-Tawbah: 15, 60; QS. al-Nahl: 106; QS. al-Mu’minūn: 60; QS. al-Nūr: 37; QS. al-
Ahzāb: 5, 26, 51; QS. al-Zumar: 45; al-Mu’min: 18; QS. al-Fath: 18; QS. al-Hadīd: 27; QS. al-
Hasyr: 14; QS. dan QS. al-Nāzi’iāt: 7, 8,9.

124 Lihat: QS. al-Hajj: 53; QS. al-Baqarah: 74, 118, 225; QS. QS. Ali ‘imrān: 154, 159;
QS. al-An’ām: 43; QS. al-Anfāl: 70; QS. QS. al-Kahfi: 28; QS. al-Qashash: 10; QS. QS. al-
Ahzāb: 4, 54, 53; QS. Shāffāt: 84; QS. al-Mu’min: 35; QS. al-Fath: 26; QS. al-Hujurāt: 3;
QS.Qāf: 33.

125 Lihat: QS. al-Ra’d: 28; QS. al-Zumar: 22, 23; QS. Qāf: 37; QS. al-Hadīd: 16.
126 Lihat: QS. al-Hajj: 46; QS. al-An’ām: 25; QS. al-A’rāf: 179; QS. al-Tawbah: 87, 93,

127; QS:Muhammad:24
127 Muhammad ‘Abdullāh al-Syarqawiy, Sufisme dan......,hlm. 51
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berarti pula memalingkan manusia dari arah atau tujuan yang dikehendakinya.

T’aqllaba al-syai’ zharan li bāthin berarti sesuatu berbalik, di mana bagian

luar menjadi bagian dalam, seperti ular berguling-guling di atas tanah yang

amat panas oleh terik matahari. Qallaba al-syai’ yaqlibuhu Kalbuan

bermakna memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain,

seperti wa ilaihi tuqlabūn (kalian akan dikembalikan kepada-Nya). Qallaba

al-umūr berarti memikirkan sesuatu dari berbagai seginya. Taqlīb al-syai’

berarti mengubah sesuatu dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, seperti

firman Allah dalam surat al-Ahzāb: 10 dan 66.

            
         

Artinya: (yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu,
dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu) dan hatimu naik
menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap
Allah dengan bermacam-macam purbasangka. 128

                    
Artinya: Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka,

mereka berkata: “Alangkah baiknya, andaikata Kami taat kepada
Allah dan taat (pula) kepada Rasul”.129

Qallaba kaffaih berarti membolak-balikkan  kedua tangannya. Ini

merupakan kināyah dari penyesalan, seperti dalam firman Allah Surat al-

Kahfi: 42 yang berbunyi:

128 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan.., hlm. 593
129 Ibid., hlm.,604
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Artinya: Dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membulak-balikkan
kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah
belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-
paranya dan Dia berkata: “Aduhai kiranya dulu aku tidak
mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku”.130

Inqalaba adalah kembali dan berpindah ke tempat semula (berbalik)

atau ke tempat lain seperti yang terdapat pada surat Ali Imran: 144 yang

berbunyi.

          
          

  
Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah

berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika Dia wafat
atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa
yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan
mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi Balasan
kepada orang-orang yang bersyukur.

Makna lain, Al-Kalbu adalah ilmu pengetahuan (Qaf/50:37), yang berbunyi:

      
Artinya: Qaaf, Demi Al Quran yang sangat mulia.131

Al-Kalbu juga di artikan dengan keberanian (al-Anfal/8: 10) dan

lain-lain yang berbunyi:

130 Ibid., hlm .408
131 Ibid., hlm.750
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Artinya: Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu),
melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi
tenteram karenanya. dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.132

Sedangkan kata qulub dalam al-Qur’an surat al-Hajj/22:46, bisa

bermakna al-'aql dan bisa juga bermakna al-rūh, yang berbunyi: .133

             
           

Artinya: Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang
buta, ialah hati yang di dalam dada.134

Kalbu manusia dinamakan demikian karena ia sering berbolak balik,

kadang senang, kadang sedih, suatu saat setuju dan pada saat lain menolak,

sebagaiman al-Qur’an surat Ar-Ra’ad/ 13 : 28 berbunyi:

              
Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-
lah hati menjadi tenteram.135

132 Ibid., hlm.240
133 Kata qalb juga bermakna hati dalam arti fisik. Lihat M. Ismail Ibrahim, Mu’jam,

.....,hlm. 433.
134 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan.., hlm.470
135 Ibid., hlm.341
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2. Macam-macam Potensi Kalbu Manusia

Hati dinamakan kalbu karena sifatnya yang dapat berubah, dan hati

memiliki cahaya yang akan dapat menyinari ṣadr dan fuad. Menurut

Muhammad Zaen,136 Kalbu diibaratkan dengan karakter pagar, pintu masuk

sesuatu dari sadr ke fuad, atau pintu keluar dari fuad ke sadr atau pintu

keluarnya cahaya dari fuad ke saAl-Ghazali, menegaskan hati adalah raja

yang mengatur dan mengarahkan semua anggota badan, baik ‘aql, nafs, mata,

telinga dan tubuh manusia.137

Sebagai raja hati memiliki dua tentara yakni baṣar (semua anggota

badan), dan baṣīrah (sifat dasar hakiki hati). Pernyataan ini menggam

barkan bahwa hati adalah substansi yang menjadi kendali prilaku, baik atau

buruknya dengan demikian sangat tergantung pada kualitas hati. Hati dalam

pengertian Kalbu, dapat berubah sifat sesuai dengan kualitasnya, ada hati yang

sakit, hati yang mati dan hati yang sehat.

Kata fuad dengan berbagai bentuknya terdapat pada 16 ayat 138 .

Fuad adalah bagian tengahnya kalbu, tutupnya kalbu, dan pusatnya kalbu

sebagai pusat kejernihan kebaikan, 139 tempat cahaya dari kalbu.140 Fuad

menurut Quraish Shihab, sesuatu dalam diri manusia yang menampung

persoalan yang yang tidak didiskusikan lagi, karena akalsudah selesai

136 Muhammad Zaen, Menajemen Hati-FSQ.....,hlm. 1
137 Muhammad Ibnu al-Ghazali, Mukhtashor... hlm.132.
138 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam. .......,, hlm. 648.
139 Ibnu Manẓūr, Lisan al-‘Arab, Juz VII, (Mesir : Dar al-Mishriyyah, 1992), hlm.3334
140 Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ali Hakim At-Tirmżi dan Ahmad Abdurrahim Asy-

Syaih, Adabun An-Nafs, ( t.tpen : Dār Al-Misriyyah, 1993 ), hlm. 52
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memikirkan sehingga sudah mantap.141 Fuad disebut juga dengan hati nurani,

sebagai sumber cahaya atau mata air kebenaran.

Kata kalbu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan hati.142

Sedangkan dalam istilah etimologi kata ini terambil dari bentuk masdar (kata

benda) dari kata qalaba yang berarti berubah, berpindah atau berbalik. 143

Kalbu adalah hati atau lubuk hati yang paling dalam, yang merupakan sarana

terpenting yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Hati adalah tempat

bersemayamnya niat, yakni yang menentukan nilai perbuatan seseorang,

berharga ataukah sia-sia, mulia atau nista. Niat ini selanjutnya di proses oleh

akalpikiran agar bisa direalisasikan dengan efektif dan efisien oleh jasad

dalam bentuk amal perbuatan.144 Kalbu juga diartikan berubahnya sesuatu

dari bentuk aslinya, ini berarti bahwa pada dasarnya kalbu berpotensi positif

akan tetapi karena pengaruh nafs (nafsu) kalbu kadang-kadang berubah

menjadi negatif. Oleh karena itu, kalbu perlu dimanage agar potensi positifnya

bisa dimaksimalkan dan potensi negatifnya bisa diminimalisir.

Dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, kata dasar qalaba

diartikan dengan mengubah, membalikkan, merobohkan, atau mengganti.

Kata kalbu dalam bentuk mashdar diartikan sebagai padanan bagi kata

tahwīl (pembalikan, pemutaran, perubahan), ‘aks (kebalikan, pembalikan),

ithāhat (perobohan) dan isqāth (penumbangan), tabdīl (penggantian) dan

141 M Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , Jilid 6, ( Tanggerang : Lentera , 2011 ), hlm.
387

142 Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet.
III, hlm. 493

143 Baharuddin, Paradigma Psikologi Islam, Studi tentang.........,hlm. 124.
144 Abdullah Gymnastiar, Jagalah Hati, (Bandung: Khas MQ, 2006), hlm. Xvi.
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taghyīr (pengubahan), fu’ād (hati, lubuk hati, jantung), quwwah (kekuatan)

dan syajā’ah (keberanian), jauhar (inti), lubb (esensi) dan shamīm (bagian

dalam), serta kata wasath (pusat, bagian tengah atau tengah-tengah).145

Sementara itu, dalam kamus al-Munawwir, Ahmad Warson mengar

tikan kalbu sebagai padanan bagi kata lubb (hati, isi, lubuk hati, jantung,

inti), akal (‘aql), quwwah dan syajā’ah (kekuatan, semangat atau keberanian),

bāthin (bagian dalam), wasath (pusat, bagian tengah atau tengah-tengah),

serta al-mahdh wa al-khālish (bagian yang murni).146

Kata Kalbu, seringkali digandengkan dan disamakan dengan kata

fu’ād. Ibn Manzhūr mengatakan, putra gurunya menyatakan bahwa kalbu

berarti fu’ād. Lebih lanjut, Ibn manzhūr menukil pendapat al-Zuhriy yang

mengatakan, “Aku melihat sebagian orang Arab memakan daging Kalbu

(lahmah al-Kalbu) baik keseluruhannya, bijinya, maupun penutupnya

dengan kalbu dan fu’ād. Dan aku tidak melihat mereka membedakan antara

keduanya”.147

Al-Rāghib al-Ashfahāniy mengatakan bahwa fu’ād itu memang

seperti kalbu, akan tetapi ia membedakan keduanya dari semua makna-

maknanya yang lebih rinci, di mana masing-masing keduanya berbeda dari

sisi pema kaiannya. Menurutnya, dikatakan fu’ād karena didalamnya

mengandung makna tafa’ud yang berarti tawaqqud (terbakar, menyala).

Fa’adtu al-lahm artinya memanggang/membakar daging (syawaituhu), dan

145 Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Jakarta:
Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Quran, 1973), hlm. 353

146 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, Kamus............, hlm. 1232
147 Ibn Manzhūr, Lisan...........,hlm.686-689
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lahm fa’īd berarti daging panggang/yang dibakar (musyawā). Al-Ashfahāniy

kemudian mengutip ayat al-Qur’an “nārullahi al-mūqadah allatī taththali’u

‘alā al-af’idah”148 (Api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke

hati). Sedang dika takan Kalbu, menurut al-Ashfahāniy, apabila didalamnya

terkandung makna khusus yang terkait dengan rohani, ilmu, dan keberanian

(membela yang benar).

Dalam Tahdzīb al-Lughah, al-Azhariy membedakan kalbu dan fu’ād

dengan mengatakan, disebut jantung karena sifatnya yang berubah- ubah/

berbolak-balik, dan disebut fu’ād karena ia terbakar nafsunya terhadap orang

yang dikasihi/dicintai-nya. 149 Sedangkan menurut al-‘Askariy, para ahli

bahasa tidak membedakan arti antara fu’ād dan Kalbu, dan setiap dari

keduanya dapat dimengerti dari yang lain. Lebih lanjut dia mengatakan, para

ahli hadits menyifati fu’ād dengan riqqah (halus) dan kalbu dengan layn

(lembut). Hal ini dikarenakan fu’ād adalah tutup dari kalbu, yang apabila

sebuah perkataan halus/membuat simpati (taraqqā), maka akan berlajut

sampai pada bagian yang lebih dalam. Akan tetapi bila keras/salah

(ghalath) sampainya ke bagian dalam akan terhalang. 150 Pendapat al-

‘Askariy di atas tampaknya terilhami dari hadits Rasululullah SAW., “kepada

kalian (para sahabat) akan datang penduduk Yaman. Mereka itu Kalbu-nya

lebih halus dan fu’ād-nya lebih lembut”.151

Dalam hadits tersebut, penggunaan kata kalbu seolah-olah lebih

148 Al-Rāghib al-Ashfihāniy, Mu‘jam Mufradāt li Alfādz.......,hlm. 207
149 Al-Azhariy, Tahdzīb al-Lughah,....... hlm. 250
150 Abū Hilāl al-‘Askariy, al-Furūq......,hlm. 433
151 Lihat juga: al-Azhariy, Tahdzīb al-Lughah....,Juz III, hlm. 333
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spesial daripada fu’ād. Karena itulah orang-orang Arab mengatakan,

“Ashabtu habbata Kalbuihi wa suwaidā’a Kalbuih”. (aku meraih biji dan

kehitaman jantungnya).

Dalam hadits Rasulullah, Kalbu merupakan segumpal daging

(mudlghah) sebab kalbu merupakan sentral dari aktivitas perbuatan manusia.

Rasulullah SAW bersabda:

عامر قال مسعت لنعمان بن بشريابونعيم حدثنا ز كرياء عنحدثنا
أال وان ىف اجلسد مضغة يقولعليه وسلمهللارسولمسعتيقول

وهى أالفسد اجلسد كله فسدتكله وإذااجلسدإذاصلحت صلح
152رواه)البخارىالقلب.(

Artinya: “Abu Nu’aim telah menceritakan pada kami, Zakariya telah
menceritakan pada kami, dari ‘Amir dia berkata: saya telah
mendengan Nu’man bin Basyir berkata: saya telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya
didalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, apabila ia baik,
maka akan baiklah seluruh tubuh, tetapi apabila ia rusak, maka
akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah al-
Kalbu”.(HR. Al-Bukhari)

Dari hadits Rasulullah tersebut dapat diambil kesimpulan setidaknya

Kalbu mempunyai dua pengertian. Pertama, secara fisik Kalbu merupakan

suatu organ tubuh yang seringkali kita sebut dengan istilah jantung.

Sedangkan yang kedua, adalah dimensi ruhani manusia yang mempunyai

fungsi kognisi, emosi, spiritual dan merupakan sentral dari aktivitas perbuatan

manusia. Fungsi-fungsi yang ada pada kalbu ini dapat berubah setiap saat,

152 Abi Abdullah Bin Ismail Bin Ibrahim Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar
al-Fikr, 625 H) Jilid I-3, hlm. 16.
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sesuai dengan potensinya untuk tidak konsisten walaupun secara fitrahnya

kalbu lebih condong pada kebaikan.

Menurut Al-Ghazali, kalbu mempunyai dua pengertian. Pertama,

terletak pada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat rongga yang berisi darah

hitam. Ini adalah sumber ruh. Kedua, luthf rabbani ruhani untuk mengenal

Allah. Kalbu ini mengetahui apa yang tidak diketahui khayalan pikiran dan

merupakan hakikat manusia. Kaitan luthf ini dengan daging yang membentuk

seperti pohon cemara adalah hubungan tidak jelas, tidak dapat dijelaskan,

melainkan bergantung pada kesaksian (musyahadah) dan menyingkapan (al-

‘iyan).153

Dapat disebutkan bahwa Kalbu seperti raja dan dagingnya ibarat negeri

atau kerajaan. Hati seumpama cermin. Selama cermin itu bersih dari kotoran

dan noda, maka segala sesuatu dapat terlihat padanya. Tetapi jika cermin itu

dipenuhi noda, sementara tidak ada yang dapat menghilangkan noda darinya

dan mengilapkannya, maka rusaklah cermin itu. Cermin itu tidak dapat lagi

dibersihkan dan dikilapkan.

al-Qur’an menggunakan term kalbu untuk menyebut hati manusia,

tetapi Kalbu atau hati bukanlah sepotong organ tubuh sebagaimana juga

akaldan bashirah merupakan elemen atau subsistem yang bersifat nurani. Oleh

karena itu pembicaraan tentang Kalbu merupakan pembicaraan yang sangat

luas cakupannya. Salah satu gagasan al-Qur’an tentang Kalbu adalah fungsi

dan potensinya bagimanusia. Fungsi utama kalbu bagi manusia sebagai alat

153 Al-Ghazali, Mutiara ihya’ ‘Ulumddin, (Bandung, Mizan, 2003), hlm. 195-196
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untuk memahami realitas dan nilai-nilai. Seperti yang tersebut dalam al-

Qur’an surat al-Hajj/22:46;

             
           

Artinya: Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang
buta, ialah hati yang di dalam dada.154

Dalam ayat ini kalbu mempunyai potensi yang sama dengan

akalsehingga secara sadar dapat memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu.

Kalbu memiliki berbagai daya insani:

a) Daya indrawi seperti pengelihatan dan pendengaran;

b) Daya psikologis seperti kognisi, emosi, konasi, meskipun daya emosi lebih

dominan.

Daya indrawi kalbu berbeda dengan daya indrawi biologis. Kalbu

mampu melihat dengan mata hati, mendengar dengan suara hati, berbicara

dengan kata hati, dan meraba dengan sentuhan hati. Al-Ghazali menyebut

fungsi indrawi Kalbu sebagai indra keenam (al-hissal-sadis) yang menjelma

didalam akalpikiran dan cahaya hati. Panca indra (al-hissial-khams) mampu

mencapai hal-hal yang indrawi, tetapi belum mampu merasakan

keindahan/keburukan dan kecintaan/kebencian.

154 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan.., hlm.470
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Semua menjadi terasa apabila berbagai elemen tersebut berinteraksi

dengan Kalbu. Daya emosi (al-infi’āli) Kalbu sebagai daya yang paling

dominan menimbulkan daya rasa (al-syu’ur). Emosi merupakan suatu reaksi

kompleks yang mengait satu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan-perubahan

secara mendalam serta dibarengi dengan perasaan (feeling)yang kuat atau

disertai keadaan efektif. Perasaan merupakan pengalaman disadari yang

diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh bermacam-macam

keadaan jasmani.155

Daya emosi kalbu dalam al-Qur’an dan as-Sunnah ada yang positif dan

ada pula yang negatif. Emosi positif misalnya santun, kasih sayang, tunduk

(tawadhu’) dan sebagainya. Emosi negatif, seperti takut, marah, sombong

dengki dan sebagainya. Selain akal(pikir) sebagai ciri khas kecanggihan

manusia dibanding makhluk lain adalah anugerah Allah yang disebut sebagai

potensi rohani. Rohani yang dimaksud di sini adalah aspek manusia selain

jasmani dan akal(logika). Rohani itu samar, penuh misteri dan belum jelas

batasannya, manusia tidak akan memiliki cukup pengetahuan untuk

mengetahui hakekatnya, sebagaimana dinyatakan Allah:

          

Artinya: Dan mereka bertanya kepaadamu tentang roh, katakanlah : Roh  itu
termasuk urusan  Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan
melainkan sedikit.(Q.S. Al-Isra’ : 85)156

Para ahli yang mengutip ayat di atas tidak menjelaskan apa itu roh.

155Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,
2007), hlm. 89-90

156 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan.., hlm.437
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Namun Abdul Fatah Jalal menyatakan bahwa roh itu berpadu dengan kalbu.

“Tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui dengan jelas mengenai esensi

ruh ini. Tetapi kiranya dapat dikatakan, bahwa ruh itu terpadu dengan

kalbu”.157 Sehingga kemudian Ahmad Tafsir menyatukan kalbu dengan roh.

“Pernyataan itu saya sebut rohani”. Rohani dalam konteks pendidikan Islam

biasa disebut “Kalbu” (kalbu). Kalbu sekalipun tidak jelas hakekat dan

rinciannya namun memiliki gejala yang cukup jelas. “Gejalanya diwakilkan

dalam istilah rasa, antara lain : sedih, gelisah, rindu, sabar, serakah, putus asa,

cinta, benci, iman, bahkan kemampuan melihat yang gaib, termasuk

melihat Tuhan, surga dan neraka, dan lain-lain” Melihat di sini, diartikan

merasakan, seperti melihat Tuhan, berarti “merasakan adanya kekuasaan

Tuhan”.

Selain fu’ād, kata lain yang disandarkan kepada Kalbu adalah lubb

(mufrad dari jama‘ albāb) dan shadr (mufrad dari jama‘ shudūr). Ibn

Manzhūr mengatakan lubb seorang lelaki adalah apa yang berada dalam

Kalbu-nya, yaitu ‘aql.85 Al-Rāghib al-Ashfahāniy mengatakan lubb adalah

akalmurni yang terbebas dari cacat. Lubb lebih suci dari ‘aql, sehingga

dikatakan, setiap lubb adalah akal tetapi bukan setiap akal adalah lubb.158

Adapun shadr disebut sebagai tempat dari kalbu. Perkataan al-qulūb

allatī fī al-shudūr menurut Ibn Manzhūr adalah bentuk taukīd, karena kalbu

tidak ada kecuali dalam shadr.159 Al-Rāghib al-Ashfahāniy mengungkapkan

157 Abdul Fatah Jalal, Azas-azas Pendidikan Islam, (Bandung: Diponegoro, 1988), hlm.
67.

158 Al-Rāghib al-Ashfihāniy, Mu‘jam Mufradāt li Alfādz.......,hlm.,570
159Ibn Manzhūr, Lisan...., Juz I, hlm. 686-689
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bahwa dalam Al-Qur’an, setiap dikatakan Kalbu maka mengisyaratkan pada

akaldan ilmu, dan setiap dikatakan shadr mengisyaratkan hal yang sama, serta

hal lain yang menyangkut syahwat, hawa nafsu, kemarahan dan lain

sebagainya.160

Dalam kata yang lain dimaknai dengan hati dalam bahasa arab adalah

ṣadr, kalbu, dan fuad. Kata ṣadr, ditemukan pada 45 ayat.161 Kata ṣadr yang

arti asalnya dada dari manusia dan makhluk lainnya, sebagai tempat yang

tinggi dan jalan yang luas.162 Ṣadr adalah merupakan bagian potensi hati

paling luar, 163 dan ṣadr diibaratkan sebagai rumahnya hati, dinamakan

ṣadr karena persoalan-persoalan muncul/bersumber darinya. Sadr164, merupa-

kan gerbang masuknya informasi dan permasalahan yang sudah dicerna

akaldengan bantuan indra mata dan telinga.

3. Fungsi Kalbu

Dimensi rohani (spiritual keagamaan) adalah pokok dan sentral dari

kehidupan manusia. Menurut Alquran setelah proses taswiyah dari bentuk

fisik kejadian manusia lengkap, kemudian Allah meniupkan ruh- Nya sebagai

tanda kesempurnaan kejadian manusia, seperti dikemukan surat al-Hijir (15)

160 Al-Rāghib al-Ashfihāniy, Mu‘jam Mufradāt li Alfādz.......,juz II, hlm. 328
161 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Mu’jam Al-Mufahros lialfāẓ Al-Qur’an al-

Karīm,( Indonesia : Maktabah Rohlani, t.t.), hlm.512-512
162 Rajab Abdul Jawwad Ibrahim, Mu’jam Al-Musṭalahāt Al-Islamiah, (Kairo : Dār

Fikr“Araby, 2002 ), hlm.170.Ṣ
163 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ali Al-Hakim At-Tirmiẑi dan Ahmad

Abdurrahim Asy-Syaih , Adab An-Nafs, ( t.tpen : Dār Al-Misriyyah, 1993 ), hlm. 52.
164 Muhammad Zaen Menajemen Hati-FSQ, (WWW.Cahaya Semesta. Com.

Didown- louwd tgl 10 Januari 2010 ), hlm. 1



141

ayat 28-29.

               
           

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
“Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah
liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah
meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu
kepadanya dengan bersujud.

Menurut Al-Kindi : Jiwa itu berhubungan dengan Tuhan seperti

hubungan cahaya dengan matahari. Jiwa manusia berhubungan dengan imej

dan aspek (shuurah) ke-Tuhan Allah SWT ditegaskan pula oleh Nabi

Muhammad SAW dalam hadis berikut: InnaAllaaha khalaqa Aadam ‘alaa

shuuratihi. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan Adam sesuai dengan citra-

Nya (memiliki spirit rohaniah yang berasal dari- Nya).

Spritualitas rohaniah manusia itu adalah tiupan fitrah Allah SWT

kepada manusia. Tiupan fitrah dalam arti potensi (cahaya) dan dimensi

ketuhanan dari-Nya untuk manusia serta yang akan kembali juga nanti

kepada-Nya. Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'un. Menurut al-Ghazali

dalam Ihyaa` 'Uluumiddiin jiwa itu adalah hakikat hakiki manusia, karena

jiwalah yang patuh atau durhaka kepada Allah. Jiwa sebagai hakikat manusia

memiliki daya dan potensi- potensi dalam kehidupannya, seperti daya takwa,

cipta, rasa, karya, dan karsa. 165 Potensi dan daya-daya jiwa itu butuh

pengembangan, kalau tidak manusia akan statis dan pasif. Kebutuhan manusia

165 Yahya Jaya, Islamisasi Psikologi dan Kesehatan Mental,  ( IAIN Padang: Pidato
Dies, 1993),hlm. 36
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kepada pengembangan jiwa (takwa) itulah mungkin yang dimaksud oleh John

Naisbitt dengan spirituality, keinginan akan spiritualitas hidup atau sebuah

pengalaman spirirtual dalam kehidupan manusia yang tak terpisahkan dengan

keagamaan, sebagai lawan kehidupan duniawi dan sensual yang tidak

menjamin kebahagiaan manusia selama ini.

Kemungkinan itu ada alasannya karena psikologi yang berkembang

dalam dunia ilmu pengetahuan dewasa ini tidak banyak mengkaji soal tingkah

laku manusia dalam kaitannya dengan dimensi dan potensi manusia yang ada,

seperti spiritual keagamaan. Pengembangan dimensi dan potensi ini dalam

Islam melukiskan konsep manusia sebagai sosok al-ins dalam Alquran surat

al-Dzariyat (51) ayat 56 dan pada dimensi ini pulalah maksud utama Allah

SWT menjadikan manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali

agar mereka beribadah kepada-Ku.166

Dalam pandangan tasawuf hati (kalbu) mempunyai beberapa fungsi

yang sangat penting antara lain:

a) Sebagai alat untuk menemukan penghayatan ma’rifah kepada Allah,

kepada karena dengan hati manusia bisa menghayati segala rahasia yang

ada di alam ghaib.

b) Hati berfungsi untuk beramal hanya kepada Allah, sedangkan anggota

badan lainnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh hati. Karena itu hati

ibarat raja dan anggota badan lainnya merupakan pelayannya.

166 Dinasril Amir, Konsep Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam, Jurnal Al-Ta’lim,
Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Jilid 1, Nomor 3 November 2012, hlm. 188-200
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c) Hati pula yang taat pada Allah, adapun gerak ibadah semua anggota badan

adalah pancaran hatinya. Bila manusia dapat mengenalinya pasti akan

dapat mengenali dirinya, hal ini akan menyebabkan ia dapat kenal

(ma’rifah) akan Tuhannya dan juga sebaliknya.167

Fungsi Kalbu dalam pendangan tasawuf ini lebih identik sebagai

sarana untuk mendekatkan diri pada Allah, hal ini tampak dari inti ketiga

fungsi yang dikemukakan di atas bahwa kalbu sebagai sarana untuk ma’rifah

kepada Tuhannya. Baharuddin menyebutkan sedikitnya al-Kalbu mempunyai

tiga fungsi antara lain:

a) Fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta; seperti berfikir akal(عقل),

memahami fiqih mengetaui ,(فقھ) ilmu memperhatikan ,(علم) dabr ,(ربى)

mengingat dzikir dan melupakan ,(ذكر) ghulf .(غلف)

b) Fungsi emosi yang menimbulkan dara rasa; seperti tenang thuma’ninah

jinak atau sayang ,(طمانینة) ulfah santun dan penuh kasih sayang ,(الفة)

ra’fah wa rahmah ورحمة) tunduk dan getar ,(رافة wajilat ( mengikat ,(وجلت

ghil ( berpaling ,(غل zaigh panas ,(زیغ) ghaliz ( sombong ,(غلیظ hammiyah

( kesal ,(ھمیة isyma’azza .(اشمعز)

c) Fungsi konasi yang menilbulkan daya karsa seperti berusaha kash 168(كسب)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa daya Kalbu mampu

mencapai tingkat supra kesadaran, Kalbu mampu mengantarkan manusia pada

tingkat intelektual (insuicit), moralitas, spiritualitas, keagamaan dan

ketuhanan. Selain itu Peranan Kalbu sebagai struktur jiwa yang mampu

167 M. Solihin dan Rosihan Anwar, Kamus Tasawwuf, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2002), Cet. , hlm. 166-167.

168 Baharuddin, Paradigma Psikologi Islam, Studi tentang........, hlm. 73-74.
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memberi kesan kepada jasad manusia telah ditekankan oleh Rasulullah SAW

menerusi sabdanya:

ان ىف اجلسد مضغة اذا صلحت صلح اجلسد كله واذا فسدت فسد اجلسد  
كله االوهى القلب.(رواه البخارى عن نعمان ابن البشري) 

Artinya: Dan sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila
ia baik maka seluruh tubuh menjadi baik, tetapi apabila ia rusak
maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah bahwa ia adalah
Kalbu.169

Secara tidak langsung, hadis ini menjelaskan bahwa kehidupan

manusia akan menjadi baik dan sesuai dengan fitrah asal sekiranya kalbu yang

dimiliki berfungsi dengan baik. Ia adalah rentetan daripada ciri Kalbu yang

mempunyai nilai ketuhanan (fitrah ilahiyyah). Namun begitu, potensi Kalbu

tidak sentiasa menjadi tingkah laku yang baik. Sebaliknya ia sangat

bergantung pada pilihan manusia itu sendiri. 170 Tambahan pula, kalbu

mempunyai ciri mampu menanggapi hakikat sesuatu sehinggakan potensinya

boleh dikembangkan mengatasi potensi ‘aql. Ini kerana akaldengan sifatnya

yang rasional hanya mampu menanggapi perkara-perkara yang bersifat hissi

atau boleh dikesan dengan pancaindra. Sedangkan kalbu boleh menanggapi

pelbagai perkara termasuklah yang bersifat metafizik. Atas sebab inilah,

Kalbu menjadi alat untuk memperoleh perkara yang bersifat iktikad, hidayah,

ketakwaan dan rahmat serta mampu memikirkan dan merenungkan sesuatu.171

Dalam proses manusia membuat keputusan, tiga struktur jiwa akan

169 al-Bukhari, Sahih, Kitab al-Iman, Bab Fadl Man Istabra’ li Dinih, no. hadis 50
170 Abdul Mujib & Jusuf Mudzakir. Nuansa-nuansa Psikologi Islam. ( Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.2002),hlm. 55
171 Ibid., hlm. 56.
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saling bersaing di antara satu sama lain. Menurut Abdul Mujib & Jusuf

Mudzakir (2002), sekiranya kalbu yang menepati fitrah Ilahi dapat mendo

minasi jiwa ia akan melahirkan keperibadian yang tenang (al-Nafs al-

Mutmainnah). Man’aqla apabila jiwa tersebut didominasi oleh ‘aql, ia akan

melahirkan kepribadian yang tidak stabil atau sentiasa dalam keraguan (al-

Nafs al-Lawwamah). Seterusnya jika jiwa itu didominasi oleh nafsu, akan

lahirlah keperibadian yang jahat (al-Nafs al-‘Ammarah). Namun begitu,

ketiga-tiga struktur ini pada hakikatnya saling berinteraksi di antara satu sama

lain. Hasil daripada interaksi ini terbentuklah kepribadian manusia.

Kepribadian ini pula boleh berpindah dari satu bentuk kepada bentuk

yang lain. Untuk mendapatkan kepribadian yang lebih baik daripada

keperibadian yang kurang baik, maka manusia memerlukan rahmat dan

hidayah Allah SWT.

Ini kerana kalbu tidak sentiasa melakukan perkara yang positif.

Sebaliknya dalam sesetengah keadaan kalbu turut memainkan peranan

dalam mengarah kepada perkara yang negatif. Ia adalah rentetan daripada

kebergantungan kalbu kepada dhamir yang merupakan daya fitriah

berperanan sebagai pengendali perkara benar dari yang salah dan perkara

baik dari yang buruk. Ia merupakan sumber keperibadian baik dalam diri

seseorang kerana dipimpin secara langsung oleh roh. Justru, apabila dhamir

mampu berfungsi dengan tepat maka ia akan melahirkan kepribadian yang

menunaikan janji di depan Allah s.w.t di alam mithaq. Jika tidak, maka
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Kalbu akan dipengaruhi oleh struktur jiwa yang lain.172

Ahmad Amin (1952) menyebut dhamir sebagai suara hati atau dalam

bahasa Inggris diberi istilah conscience. Beliau menjelaskan suara hati sebagai

satu bentuk daya dalam diri manusia yang memperingatkan perbuatan buruk

dan usaha untuk mencegah perbuatan itu. Namun, jika suara hati ini tidak

dipatuhi maka ia akan mencetuskan rasa gelisah dan menyesal dalam diri

atas perlakuan buruk itu.

Dalam falsafah akhlak Islam, unsur yang menjadi pemangkin kepada

Kalbu ini disebut sebagai akhlak. Ahli falsafah Islam seperti Ibn Maskawaih

dan Imam al- Ghazali berpandangan bahawa akhlak ialah hal kejiwaan

(disposisi) yang mantap dalam diri (kalbu) manusia dan merangsang segala

perbuatan tanpa melibatkan daya pemikiran. Disposisi ini bukan merupakan

ilmu tentang kebaikan atau keburukan sesuatu, ia juga tidak mempunyai kuasa

dalam mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan sama ada

baik atau buruk. Ia adalah dimensi rohani yang sangat penting kerana

menjadi punca kepada semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia.173

Apabila disposisi ini mampu menghasilkan perbuatan yang menepati syarak

dan fitrah kalbu, maka disposisi tersebut dinamakan akhlak yang baik. Tetapi

jika ia menghasilkan perbuatan yang bertentangan syarak dan fitrah kalbu,

maka ia dinamakan akhlak buruk.

Ini bermakna akhlak boleh mengalami perubahan sama ada ke arah

baik ataupun buruk kerana ia bersifat responsif terhadap pendidikan dan

172 Ibid., hlm. 56. Lihat juga Mohd. Nasir Omar. Falsafah Akhlak. (Bangi: Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010).hlm. 67

173 Mohd. Nasir Omar, Ibid., hlm. 67
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latihan.174 Suara hati atau akhlak ini akan semakin berkembang melalui

pendidikan sebaliknya peranannya akan semakin melemah atau mati jika tidak

disuburkan dengan pendidikan.175 Justru, pendidikan merupakan pelengkap

kepada potensi akhlak di samping penciptaan manusia yang telah pun sedia

dibekalkan dengan pilihan dan panduan. Melaluinya, seseorang itu akan

membuat keputusan sama ada untuk mentaati Allah SWT atau sebaliknya.176

Oleh kerana itu, menjadi kewajiban setiap individu untuk bersungguh-

sungguh mencari hidayah Allah SWT dengan menuruti petunjuk yang telah

digariskan Nya. Dengan harapan, kesungguhan dan usaha ini akan membuah

kan kebaikan kepada dirinya seperti janji Allah SWT.

Usaha ini juga perlu disertai dengan doa yang tulus di samping

mencari ilmu pengetahuan yang benar. Ini bermaksud seseorang berpotensi

untuk merubah akhlak atau situasi dalam jiwa mereka. Walaupun tahap

pencapaian manusia dalam menerima pendidikan dan perubahan adalah

berbeza-beza, tetapi jika mereka dibiarkan tanpa sebarang latihan atau

pendidikan, maka mereka akan membesar dan kekal berkelakuan seperti

pada zaman kanak-kanak.177

Oleh sebab itu, manusia secara fitrahnya sangat memerlukan agama

khususnya Islam yang berfungsi untuk mereformasi akhlak manusia sesuai

174 Ibid., hlm.67
175 Abdullah Gymnastiar. Meraih Bening Hati Dengan Manajemen Qolbu. Pnyt. Dendi

Irfan dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 34
176 Norul Huda Binti Bakar, Nurzatil Ismah Binti Azizan,Nazneen Binti Ismail Potensi

Qalbu Dalam Membuat Keputusan: Kajian Menurut Perspektif Islam Kolej Universiti Islam
Antara bangsa Selangor (Kuis) Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi Bil 1(2014)hlm. 41-56.

177 Ahmad Amin. Ethika (Ilmu Akhlak). Terj. Farid Ma’ruf. ( Jakarta: Penerbit Bulan
Bintang, 2010), hlm. 56



148

dengan tujuan perutusan Rasulullah SAW sebagai penyempurna akhlak.

Pendidikan yang dilakukan dengan tepat menurut syariat akan membantu

manusia dalam mengawal hal-hal kejiwaan supaya berada pada tahap

sederhana. Membudayakan diri dengan pendidikan agama adalah satu

kewajiban bagi setiap institusi keluarga bagi memastikan generasi yang

terhasil terdiri dari kalangan mereka yang berpribadi mulia.

Di sebalik pembahasan ini, terdapat juga fahaman di kalangan

masyarakat bahwa urusan hidayah ini adalah milik Allah SWT semata-mata.

Kefahaman sebegini menyebabkan mereka beranggapan bahwa tidak perlu

melakukan sebarang usaha untuk mendapat hidayah seandainya telah tercatat

bahwa hidayah itu bukan milik mereka.

Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan

kebaikan dan bertakwa (mengerjakan suruhan Allah s.w.t dan meninggalkan

segala larangan Nya), serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang

baik, maka sesungguhnya Kami akan memberikannya kemudahan untuk

mendapat kesenangan (syurga). Sebaliknya orang yang bakhil (daripada

berbuat kebajikan) dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya,

serta ia mendustakan perkara yang baik, maka sesungguhnya Kami akan

memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan.

Islam sebagai agama yang realistik dan unggul sama sekali tidak

menzalimi sesiapa pun. Allah SWT telah mengemukakan kebenaran dan

hakikat segala sesuatu hanya manusia diberikan peluang untuk membuat

penilaian berdasarkan kelebihan akaldan kalbu yang ada pada mereka.
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Seiring dengan ini, para ulama seperti Imam al-Ghazali telah

menggariskan panduan sebagai langkah-langkah meraih hidayah Allah SWT

berdasarkan al-Qur’an dan al- sunnah. Antara kaedah yang dicadangkan ialah

proses mujahadah dan riadah iaitu melazimkan diri dengan akhlak mulia

melalui latihan secara bersusah payah. Seterusnya ialah kaedah pemerhatian

dan pergaulan khususnya dengan orang-orang soleh. Ini kerana secara tabii

manusia bersifat meniru sama ada secara sedar atau tidak. Termasuk

dalam kaedah ini juga  ialah pembacaan buku-buku sejarah, perjuangan

dan akhlak tokoh-tokoh tersohor. Antara lain ialah kaedah muhasabah

yaitu memeriksa kelemahan diri untuk tujuan memperbaiki kelemahan

tersebut. Hakikatnya apa yang disebut oleh Imam al-Ghazali ini telah

dijelaskan oleh Allah s.w.t dalam al-Qur’an. Untuk lebi jelasnya dapat dilihat

pada gambar dibawah ini:

Gambar. 11: Fungsi Kalbu

Indra
Mendapat ransangan

Otak  Merespon

Masuk pada pusat Saraf
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Dari uraian ini, jelas bahwa Kalbu tidak bergerak sendirian dalam

membuat keputusan dan pilihan dalam hidup manusia. Meskipun ia

berperanan sebagai penggerak kepada jasad, tetapi ia masih bergantung

kepada unsur lain yang terdapat di dalamnya. Oleh itu, seseorang perlu

berusaha untuk menonjolkan fitrah Kalbu yang suci dan menepati syariat

Allah SWT agar dapat membentuk kepribadian mulia.

D. Potensi Indra, Akal, dan Kalbu dalam al-Qur’an menurut para Mufassir

Dalam sub bab ini akan dibahas ayat-ayat yang secara langsung dan

tidak langsung menunjukkan hubungan‘Indra, aql, dan kalbu dalam al-Qur’an.

Sebagai pengantar terhadap pembahasan yang lebih lanjut, beberapa ayat tersebut

akan dibahas secara sekilas berdasarkan keterangan dari beberapa tafsir. tafsir

yang digunakan adalah al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah aw al-

Manhaj karya Wahbah al-Zuhailiy, Tafsir al-Mishbah karya Quraisy Syihab,

Diproses otak

Jantung Memutuskan

Reaksi/Tanggapan
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dan Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān karya Muhammad bin Jarīr al-

Thabariy. Alasan penggunaan ketiga tafsir tersebut karena kedua yang pertama

tergolong karya yang sistematis dan mudah dipahami terutama bagi generasi

sekarang. Sedangkan untuk tafsir yang ketiga, akan diambil darinya beberapa

riwayat tentang ayat dan riwayat tentang tafsir dari ayat bersangkutan, karena

karya ketiga ini dipandang sebagai karya kuno tafsir bi al-ma’tsūr dengan

pembahasan cukup luas, yang sampai saat ini masih banyak dipakai sebagai

rujukan.

a. Ayat yang Secara Langsung Menunjukkan Hubungan akal dan Kalbu

Dari seratus lebih ayat-ayat kalbu dan puluhan ayat-ayat akal, yang

menunjukkan secara langsung hubungan akal dan kalbu hanya satu ayat,

Yakni ayat 46 surat al-Hajj. Dalam ayat ini akal dan kalbu disebut bersamaan

dan beriringan, dimanaakaldisebutkan sebagai bentuk kerja dari sosok kalbu.

               
           

Artinya:”Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka
mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau
mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?
Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta,
ialah hati yang di dalam dada.178

Dalam asbāb al-nuzūl tidak ditemui sebab-sebab jelas yang menjadi

lantaran turunnya ayat ini. Ayat ini termasuk dari golongan ayat-ayat

Madāniyah, di mana kaum muslimin sudah mulai membangun tatanan

178Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan......, hlm. 470
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kemasyarakatan yang cukup mapan. Dilihat dari segi munāsabah, terdapat

kaitan yang sangat erat antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Wahbah

al-Zuhaily mengumpulkan ayat ini beserta 4 ayat sebelumnya dan 2 ayat

sesudahnya dalam sebuah tema, “Iktibar dari umat-umat terdahulu”. 179

Sebelum ayat-ayat ini, dibahas tentang pengusiran orang-orang kafir terhadap

kaum muslimin, adanya izin memerangi mereka, dan jaminan bahwa Allah

akan memberikan pertolongan terhadap orang-orang Islam. Dilihat dari situ,

seakan-akan 7 ayat ini termasuk di dalamnya ayat yang bahas sekarang-

adalah ancaman dan bukti bagi kaum muslimin dan kaum kafir bahwa

Allah telah melakukan hal yang sama di waktu lampau, yakni memberikan

pertolongan pada orang-orang yang beriman dan mengazab dengan keras

orang-orang yang menentang- Nya.

Dalam ayat ini, Allah menegur orang-orang kafir dengan memberikan

pertanyaan, apakah mereka tidak berjalan dimuka bumi sehingga

menyaksikan peninggalan-peninggalan yang pernah dihuni oleh orang-orang

sebelumnya yang mendustakan para rasul Allah, lalu dengan demikian

mereka mempunyai Kalbu yang dengannya mereka dapat memahami apa

yang dilihatnya. Kalaupun bila mata kepala mereka buta, mereka mempunyai

telinga yang dengannya mereka dapat mendengar ayat-ayat Allah dan

keterangan para rasul-Nya yang telah menyampaikan kepada mereka

tuntunan dan nasehat, sehingga dengan demikian mereka dapat merenung dan

menarik pelajaran. Mereka itu bukanlah orang-orang buta mata kepala yang

179 Wahbah al-Zuhailiy, al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah aw al-
Manhaj, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, t.th.), juz XVII, hlm. 234
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membuatnya tidak dapat menemukan kebenaran. Tetapi yang menjadikan

mereka tidak dapat menarik pelajaran dan menemukan kebenaran adalah

kebutaan Kalbu yang ada di dalam dada.180

Al-Thabariy meriwayatkan, bahwa dhomīr pada “fa innahā lā ta’mā”

dalam qira’ah ‘Abdullāh dibaca “fa innahu lā ta‘mā”. Lebih lanjut

diungkapkan al-Thabriy, disebutnya “fī al-shudūr” dalam ayat ini adalah

bentuk taukid dari Kalbu yang pada dasarnya memang berada dalam shadr

(dada).181

b. Ayat-ayat lain yang Tidak Secara Langsung Menunjukkan Hubungan

akaldan Kalbu

Dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang secara tidak langsung

menunjukkan hubungan akaldan Kalbu. Ayat-ayat itu di antaranya adalah:

QS. al-An’ām (6): 25, QS. al-A’rāf (7): 179, QS. al-Tawbah (9): 87, 93,

127, QS. al-Isrā’ (17): 46, QS. al-Kahfi (18): 28, 57, QS. al-Hajj (22): 46, al-

Qur’an surat. Muhammad (47): 24, al-Qur’an surat Qāf (50): 37, dan al-

Qur’an surat al-Munāfiqūn (63): 3. Dalam ayat-ayat ituakaldisebutkan

dengan kata-kata lain yang sungguhpun berbeda, tetapi menunjukkan aktifitas

yang identik dengan ‘aql, yakni memahami (faqiha), mengetahui (‘alima),

mengingat (dzakara), memper hatikan (tadabbara) dan lupa (ghafala). Untuk

memperjelasnya, dalam sub bab ini akan dipaparkan empat ayat sebagai

sampel.

180 Muhammad Quraisy Syihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian
al- Quran, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005) volume 11, hlm. 130-134

181 Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Thabariy, Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-
Qur’ān, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah, 1992), juz IX, hlm. 171
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a. al-Qur’an surat al-Anām (6): 25

               
             
    

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan
(bacaan)mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas
hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan
(Kami letakkan) sumbatan di telinganya. dan jikapun mereka
melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau
beriman kepadanya. sehingga apabila mereka datang
kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu
berkata: “Al-Qur’an Ini tidak lain hanyalah dongengan
orang-orang dahulu.”182

Dalam asbāb al-nuzūl tidak ditemui sebab-sebab jelas yang menjadi

lantaran turunnya ayat ini. Ayat ini masih termasuk dari golongan ayat-ayat

makkiyah, di mana Islam masih baru berkembang dan dalam situasi kaotis

yang belum mapan. Dilihat dari segi munāsabah, ayat ini mempunyai kaitan

erat dengan ayat-ayat terdahulu, dimana kalau ayat sebelumnya memaparkan

kebohongan kaum musyrikin ketika ditanya di akhirat, dalam ayat ini

ditunjukkan betapa mereka di dunia juga mendustakan kebenaran ketika

sampai pada mereka.

Di antara orang-orang kafir ada yang tidak secara langsung berpaling.

Mereka dengan sungguh-sungguh dan sengaja mendengarkan apa yang

dikatakan Nabi SAW., tetapi Allah telah meletakkan penutup atas hati mereka

182 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan......, hlm. 175
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karena pada dasarnya mereka tidak mau mengerti. Tujuan mereka

mendengarkan adalah untuk mencari dalih melemahkan al-Qur’an, sehingga

dengan demikian tidak akan mendapatkan pemahaman yang bermanfaat.

Selain itu, di telinga mereka ada “sumbatan” yang membuat mereka tidak

dapat mendengar dengan pendengaran yang dapat merasuk ke dalam jiwa

mereka. Jika mereka melihat terhadap ayat-ayat Allah, baik dengan mata

kepala maupun mata Kalbu, mereka tidak akan mau beriman kepadanya,

karena segala potensi yang Allah anugerahkan telah mereka abaikan.

Demikianlah keadaan mereka, sehingga mencapai tingkat yang menjadikan

apabila mereka datang kepadamu, baik secara langsung atau tidak, mereka

berkata bahwa al-Qur’an tidak lain kecuali dongeng-dongeng orang

terdahulu, yang diceritakan sebagai hiburan oleh dan bagi orang-orang

yang iseng.183

Diriwayatkan dari Ashbāth dari Sadyi, “ammā akinnah fa al-ghithā’

akanna qulūbahum” (“akinnah adalah tutup yang menutup Kalbu mereka”).

Dan diriwayatkan dari Qatādah, bahwa yang dimaksud dengan “wa ja’alnā

‘alā qulūbihim akinnah wa fī ādzānihim waqrā” adalah, mereka mendengar

dengan telinganya, tetapi tidak berfaedah sedikit pun. Mereka seperti hewan

yang mendengar adanya seruan, tetapi tidak mengetahui apa yang

dikatakan.184

b. al-Qur’an surat al-A’rāf (7): 179

183 Muhammad Quraisy Syihab, Tafsir al-........., volume 4, hlm. 58-59
184 Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Thabariy, Jāmi’ al-Bayān fī........, juz V, hlm.
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Artinya: “Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam)

kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi
tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan
mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk
melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai
telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-
ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka
lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.”

Dalam asbāb al-nuzūl tidak ditemui sebab-sebab jelas yang menjadi

lantaran turunnya ayat ini. Ayat ini masih termasuk dari golongan ayat-ayat

makkiyah, di mana keadaan Islam masih belum mapan. Dilihat dari sisi

munāsabah, ayat ini dan satu ayat sebelumnya dimasukkan oleh Wahbah al-

Zuhailiy dalam satu tema “Sebab-sebab hidayah dan kesesatan”. Setelah

membahas ayat-ayat yang mempersamakan orang-orang yang berpaling dari

agama dengan anjing, maka dalam ayat ini diterangkan sebab-sebab

kesesatan mereka.185

Selain menjadi penjelasan mengapa seseorang tidak mendapat

petunjuk  dan mengapa pula disesatkan Allah, ayat ini juga befungsi

sebagai ancaman kepada mereka yang mengabaikan tuntunan pengeta

huannya. Kalbu, mata dan telinga orang-orang yang memilih kesesatan

dipersamakan dengan binatang, karena binatang  tidak bisa menganalogikan

185 Wahbah al-Zuhailiy, al-Tafsīr al-Munīr fi  al-‘.........., juz IX, hlm. 167
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apa yang ia  dengar dan apa yang ia  lihat dengan sesuatu yang lain.

Lebih dari itu, manusia yang diberi anugerah akaldianggap lebih buruk dari

binatang, sebab dengan instinknya binatang akan selalu mencari kebaikan dan

menghindari bahaya. Sementara manusia yang sesat justru menolak kebaikan

dan kebenaran, malahan mereka mengarah kepada bahaya yang tiada taranya.

Setelah kematian mereka akan kekal di api neraka, berbeda dengan binatang

yang punah dengan kematiannya.186

Kata al-ghāfilūn terambil dari kata ghaflah, yakni lalai, tidak

mengetahui atau menyadari apa yang seharusnya diketahui dan disadari.

Keimanan dan petunjuk Allah sedemikian jelas, apalagi bagi yang

berpengetahuan, tetapi bila mereka tidak memanfaatkannya maka mereka

bagaikan orang yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa mereka

memiliki potensi atau alat untuk meraih kebahagiaan. Inilah kelalaian yang

tiada taranya.

c. al-Qur’an surat, al-Tawbah (9): 87.

               
Artinya:”Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang,

dan hati mereka Telah dikunci mati Maka mereka tidak
mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad)”.187

Dalam asbāb al-nuzūl tidak ditemui sebab-sebab jelas yang menjadi

lantaran turunnya ayat ini. Ayat ini termasuk dalam golongan ayat-ayat

186 Muhamammad Quraisy Syihab, Tafsir al-........., volume 5, hlm. 313-314
187 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan......, hlm. 269
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Madāniyah, di mana struktur dan kehidupan kaum muslimin boleh dikatakan

sudah mapan. Dilihat dari sisi munāsabah, ayat ini dan satu ayat

sebelumnya serta dua ayat sesudahnya dimasukkan oleh Wahbah al-Zuhailiy

dalam satu tema, “Permintaan izin para tokoh kaum munafik untuk tidak

mengikuti jihad”.188 Quraisy Syihab mengatakan ada hubungan yang erat

antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya

menerangkan larangan mengagumi harta dan anak-anak kamu munafik,

antara lain karena mereka tidak menggunakannya untuk kebaikan, maka di

sini dijelaskan keburukan mereka yang lain. Keburukan tersebut adalah,

apabila diturunkan ayat untuk beriman kepada Allah dan berjihad bersama

Rasul-Nya, niscaya mereka menggunakan dalil yang sangat rapuh untuk

tidak ikut berjihad.189

Dalam Jāmi’ al-Bayān karya al-Thabariy disebutkan, berdasar apa

yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, Dhahak dan Qatādah al-Khawālif adalah

al-nisā’ (para wanita). 190 Ayat di atas, menunjukkan keberadaan mereka

bersama para wanita adalah tanda dari ketakutan, kebejatan jiwa, dan

ketiadaan harga diri mereka. Dan selanjutnya Kalbu mereka dikunci mati

akibat kemunafikan yang berkesinambungan, maka akhirnya mereka tidak

mengetahui kebaikan dan tidak merasakan lezatnya iman dan jihad.191

Kata yafqahūn, menurut Quraisy Syihab, biasanya digunakan untuk

pengetahuan yang mendalam menyangkut hal-hal tersembunyi. Dengan

188 Wahbah al-Zuhailiy, al-Tafsīr al-Munīr fi  al-‘.........., juz X, hlm. 342
189 Muhammad Quraisy Syihab, Tafsir al-........., volume 5, hlm.676
190 Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Thabariy, Jāmi’ al-Bayān fī.....,juz VI, hlm. 442
191 Muhammad Quraisy Syihab, Tafsir al-.........,volume 5, hlm. 676-677
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demikian ayat ini menilai orang munafik tidak mengetahui hal-hal yang

mendalam. Mereka hanya mengetahui hal-hal yang bersifat lahiriyah dan

material. Adapaun yang bersifat spiritual maka mereka tidak dapat

menghayati dan merasakannya. Dan di sinilah sumber kesesatan dan

kecelakaan mereka.192

d. al-Qur’an surat, al-Kahfi (18): 28

               
               
        

Artinya: “Dan Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-
orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan
mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu
berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan
dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya
Telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti
hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati
batas.193“

Sebab-sebab turunnya ayat ini seperti diriwayatkan dari Ibn Juraij,

bahwa seorang tokoh munafik ‘Uyainah bin Hishn berkata kepada Nabi

SAW., “Sungguh bau Salmān al-Farisiy yang termasuk golongan orang-

orang miskin telah membuatku terganggu, maka buatlah tempat di mana

bisa berkumpul tanpa kehadiran mereka, dan buatkan bagi mereka tempat

tersendiri di mana mereka biasa berkumpul di sana”. Maka diturunkanlah

192 Muhammad Quraisy Syihab, Ibid., volume 5, hlm. 677
193 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan......, hlm. 406



160

ayat washbir nafsaka al- āyah.194

Surat al-Kahfi ayat 28 ini termasuk dari kategori ayat-ayat

Madāniyah. Wahbah al-Zuhailiy mengelompokkan ayat ini dengan satu ayat

sebelumnya dan 3 ayat sesudahnya dalam satu tema, “Pengarahan bagi Nabi

SAW. dan kaum mukminin untuk membaca al-Qur’an, sabar berkumpul

dengan orang-orang fakir, dan penjelasan bahwa yang hak berasal dari

Allah”. Ayat-ayat sebelum ayat ini mengisahkan tentang Ashhāb al-kahfi

yang ceritanya masih misteri, karena termasuk hal yang ghaib (tidak

hadir/diketahui) bagi masyarakat muslim pada waktu itu. Hal tersebut

menunjukkan kemukjizatan al-Qur’an sebagai wahyu dari Allah. Maka Allah

memerintahkan Rasulullah SAW. untuk membacanya dan mengumpuli majlis

orang-orang fakir yang memperhatikan al-Qur’an.195

Salah satu alasan para pemuka kaum musyrikin untuk tidak hadir

mendengar wahyu yang disampaikan Nabi SAW. adalah keenganan mereka

duduk berdampingan dengan fakir miskin kaum muslimin. Karena itu, Allah

memerintah kepada Rasulullah SAW. untuk bersabar memelihara

persahabatan dan persaudaraan dengan semua umat muslim, termasuk fakir

miskin, yang selalu menyeru Tuhannya karena didorong ketaatan dan syukur

kepada-Nya sepanjang waktu, baik di waktu pagi maupun senja, dengan

harapan mendapat Ridho dari Allah. Janganlah berpaling dari mereka lalu

mengarah kepada orang-orang kafir karena kekayaan atau kedudukan sosial

194 Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Thabariy, Jāmi’ al-Bayān fī........, juz VIII,
hlm. 215. Lihat juga : Wahbah Zuhaily, al-Tafsīr al-Munīr fi  al-‘.........., Juz XV, hlm. 239-240

195Wahbah al-Zuhailiy, Ibid., juz XV, hlm. 241
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mereka, dengan mengharapkan perhiasan dunia. Karena apa yang mereka

punya itu hanyalah kenikmatan sementara yang akan segera berakhir dengan

kesengsaraan. Dan jangan pula mengikuti orang-orang yang dilalaikan

Kalbu-nya dari mengingat Allah yang disebabkan karena kebejatan diri dan

keengganannya mengikuti tuntunan sehingga ia lengah dan selalu tertarik

kepada kehidupan duniawi, serta menuruti hawa nafsunya. Mereka itu

adalah orang-orang yang sungguh telah melewati batas.196

“Man aghfalnā Kalbuah”, sesuai dengan riwayat dari Abū al-

Kanūd dari Khabāb, meraka adalah ‘Uyainah bin Hishn dan Aqra‘ bin

Hābis. 197 Quraisy Syihab ketika menfasirkan kalimat “Man aghfalnā

Kalbuah”, mengungkapkan, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mendukung

paham fatalisme yang menyatakan manusia tidak memiliki peranan

menyangkut kegiatannya. Ayat ini dan semacamnya harus dipahami

berkaitan dengan firman-Nya yang antara lain “fa lammā zāghū azāghallāhu

Qulūbahum” (“Maka ketika mereka berpaling, Allah memalingkan

hatinya”)198

Berdasarkan pejelasan dari ketiga potensi tesebut terlihat dengan jelas

memiliki hubungan yang erat, dan saling mendukung satu sama lain, jika satu

baian tidak berfungsi dengan baik makatidak akan menghasilakan suatu respon

yang baik pula. Hal tesebut terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 12 : Hubungan Indra, Akal, dan Kalbu

196 Muhammad Quraisy Syihab, Tafsir al-.........,volume 8 hlm. 48
197 Abū Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Thabariy, Op. cit., juz VIII, hlm. 215
198 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan......,hlm. 634.Lihat:

Muhammad Quraisy Syihab, Tafsir al-........., volume 8 hlm. 49
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Gambar di atas menjelaskan antara potensi Indra, aql, dan Kalbu

memiliki hubungan yang kuat, dan tidak terpisahkan. Dari gar tersebut juga

terlihat kedudukan masing-masing potensi dan yang menggerakkan potensi,

sehingga menghasilkan aplikasi dari akibat rangsangan yang diterima oleh

indra yangkemudian di transfek ke oak dan otak mengirimkan data ke Jantung

dan jantung yang nutuskan perkara, sehingga menhasilakan tindakan.

Al-Rāziy membahas permasalahan akaldan Kalbu secara khusus

ketika dia menafsirkan al-Qur’an surat, Al-Syu‘arā’: 193-196. Al-Rāziy

menyatakan bahwa jantung (Kalbu)-lah yang pada  hakekatnya mendapat

khithāb al- Quran, karena di sanalah tempat manusia bisa mengetahui dan

membedakan sesuatu. Argumen tersebut, menurutnya, didasarkan atas dalil-

dalil al-Qur’an, al-Hadits, dan pikiran rasional. Tentang dalil al-Qur’an,

Fakhruddīn al-Rāziy mengutarakan beberapa ayat, yang diantaranya adalah

al-Qur’an surat, al-A’rāf: 179. “lahum qulūb la yafqahūn bihā wa lahum
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a’yun lā yubshirūn bihā wa lahum ādzān lā yasma‘ūn bihā”. Ayat tersebut

bagi al-Rāziy dengan sendirinya telah menafikan keberadaan ilmu di

kepala. Seandainya ada tempat  lain bagi ilmu selain di jantung (kalbu),

hematnya, maka tujuan yang dikehendaki ayat tersebut menjadi tidak

sempurna. Adapun mata dan telinga tidaklah mempunyai faedah kecuali

sebagai penerima kesan yang nantinya dikirim ke Kalbu. Kalbu lah yang

akan memberi keputusan apa yang akan dilakukan, karena keberadaannya

dalam susunan tubuh manusia layaknya sebagai seorang hakim. Selain al-

A’rāf: 197, ayat-ayat yang dipakai al-Rāziy untuk memperkuat pendapatnya

adalah: al-Qur’an surat, Al-Baqarah 97, al-Qur’an surat, Qāf: 37, al-Qur’an

surat, al- Baqarah: 225, al-Qur’an surat, al-Hajj: 37, al-Qur’an surat, al-

Hujurāt: 3, al-Qur’an surat, al-‘Ādiyāt: 10, al-Qur’an surat, al-Mulk: 10, al-

Qur’an surat, al-Isrā’: 36, al-Qur’an surat, al-Mu’min: 19, al-Qur’an surat,

al-Sajdah: 9, al-Qur’an surat, al-Ahqāf: 26, dan al-Qur’an surat, al-Baqarah:

7.199

Sedangkan mengenai dalil rasional yang dipakainya, al-Rāziy

memaparkan beberapa alasan dalam membuktikan bahwa kata Kalbu dalam

Al-Qur’an menunjukkan arti   jantung bukan yang lain. Alasan-alasan

tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Apabila jantung mengalami gangguan, tidak berfungsi dan pingsan,

maka dipotongnya anggota badan yang lain tidak akan terasa sakit.

Dan apabila ia sudah sembuh dan kembali normal, maka ia akan merasakan

199Imām Muhammad al-Rāziy Fakhr al-Dīn, Tafsīr al-Fakhr al-Rāziy al-Musytahir bi
al- Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Ghaib, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), juz XXIV, hlm. 167
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sakit atas apa yang terjadi pada anggota-anggota badan tersebut. Hal itu

menunjukkan bahwa semua organ tubuh tunduk dan mengikuti jantung

(kalbu). Oleh karena itulah apabila kalbu (jantung) merasakan bahagia

atau susah, maka hal itu akan mempunyai pengaruh terhadap

keadaan anggota tubuh yang lain.200

b. Jantung (Kalbu) merupakan sumber awal yang membangkitkan gerakan

pada anggota tubuh lain. Maka apabila jantung adalah sumber dari

pergerakan itu, pastilah pemberi perintah yang mutlak adalah jantung

(Kalbu).201

c. Disebutnya akaldengan Kalbu (jantung) dalam Al-Qur’an (al-Qur’an surat,

Qāf: 37) menunjukkan bahwa jantung merupakan tempat akal. Dan juga

dalam al-Qur’an (al-Qur’an surat, al-Baqarah: 10, al-Qur’an surat, al-

Nisā’: 155, al-Qur’an surat, al-Baqarah: 7, al-Qur’an surat, al-Tawbah:

64, al-Qur’an surat, al-Fath: 11, al-Qur’an surat, al-Muthaffifīn: 14, al-

Qur’an surat, Muhammad: 24, al-Qur’an surat, al-Hajj:  46) sering temui

betapa terhadap sifat-sifat kebodohan dan kelalaian, Allah menyandar

kannya kepada Kalbu. Ini memberikan pengertian bahwa kalbu adalah

tempat pengetahuan dan pemahaman sebagaimana juga kebodohan dan

kelalaian.

d. Apabila menguji pada diri sendiri, dapat diketahui bahwa pengetahun

berada di arah jantung (kalbu). Oleh karena itulah bila berpikir  dengan

keras secara terus menerus, jantung (kalbu) menjadi sesak dan gelisah,

200 Imām Muhammad al-Rāziy Fakhr al-Dīn, Tafsīr al-Fakhr al-Rāziy....., juz XXIV,
hlm. 167

201
Ibid., hlm. 167
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sehingga terasa menyakitkan. Itu semua menunjukkan bahwa tempat

akaladalah jantung, dan dengan begitu yang mendapatkan taklīf adalah

Kalbu karena taklīf mensyaratkan adanya akal dan pemahaman.

e. Sesungguhnya jantung  adalah bagian tubuh yang paling awal diciptakan

dan paling akhir matinya. Selain itu  jantung berada di dalam dada

yang merupakan pusat tubuh dan berada di tengah-tengah bagian tubuh

lainnya. Seperti halnya raja yang membutuhkan para pengawal dan

pembantu, ia biasanya berada di tengah wilayah kerajaan, supaya

terlindung dari berbagai arah bila datang ancaman atau bencana.

Itulah di antara alasan-alasan rasional yang diungkapkan Fahruddīn

al-Rāziy akan keberadaan akal di dalam jantung (Kalbu). Kemudian,

setelah memaparkan hal di atas, al-Raziy mengalihkan pembicaraan pada

argumen dari orang-orang yang menolak keberadaan akaldi jantung. Bagi

kalangan ini akalmanusia berada di otak (dimāgh) dengan berbagai alasan,

yang di antaranya sebagai berikut:

a. Sesungguhnya indra (hawāsh) yang berfungsi sebagai alat untuk

merasakan dan mengerti mempunyai koneksi yang mengarah ke otak

(dimāgh), bukan jantung (Kalbu).

b. Urat-urat syaraf yang merupakan alat untuk mengerakkan anggota

badan mempunyai koneksi langsung dari otak, bukan jantung.

c. Sesungguhnya kerusakan yang terjadi di otak akan membuat

akalmenjadi kacau.

d. Sesungguhnya akaladalah sesuatu yang sangat mulia, sehingga pantas
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mendapatkan tempat yang paling mulia. Yang paling atas adalah yang

paling mulia, dan itu adalah otak (dimāgh) bukannya jantung (Kalbu).

Oleh karena itu sudah semestinya bila tempat akal adalah otak

(dimāgh), bukan jantung (Kalbu).

Setelah memaparkan argumen dari kalangan yang meyakini

akalbukan berada di jantung (Kalbu), kemudian al-Rāziy berusaha

menyanggah argumen tersebut satu persatu dengan beberapa alasan.

Pertama, apakah tidak boleh bila dikatakan apa yang ditangkap dan

dirasakan oleh indra (hawāsh) dikirimkan ke otak, yang kemudian otak

menyampaikan kesan- kesan tersebut kepada jantung. Otak adalah alat

yang mempunyai hubun gan dekat dengan jantung sedangkan indra adalah

alat yang mempunyai hubungan jauh. Indra melayani otak, dan  otak

melayani jantung. “Kenyataannya”, kata al-Raziy, “ merasakan bila berpikir

tentang sesuatu yang harus dilakukan atau ditinggalkan, maka organ tubuh

bergerak pada waktu itu. Dan menemukan bahwa hubungan-hubungan

tersebut berasal dari arah jantung (Kalbu), bukan dari otak (dimāgh).”

Kedua, tidaklah mustahil seandainya otak mendapat semacam

instruksi dari jantung, kemudian otak menggerakkan anggota-anggota

tubuh melalui perantaraan urat-urat syaraf yang tumbuh darinya. Ketiga,

tidaklah mustahil bila selamatnya otak menjadi syarat sampainya instruksi

jantung ke organ-organ tubuh lainnya, karena otak merupakan alat yang

digunakan jantung untuk menyampaikan instruksi tersebut. Keempat, apabila

benar yang dikatakan mereka, ungkap al-Rāziy, maka akalseharusnya berada
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di tulang tengkorak. Dan bila tidak, berarti pendapat tersebut salah.

Adapun dalam membedakan istilah shadr, fu’ād, Kalbu dan lubb, al-

Rāziy berpendapat, shadr adalah tempat Islam (al-Qur’an surat, al-Zumar: 22),

Kalbu adalah tempat iman (al-Qur’an surat, al-Hujurāt: 7), fu’ād adalah

tempat makrifat (QS. al-Najm: 11) dan lubb adalah tempat tauhid (al-Qur’an

surat, al-Ra‘d: 19). pembahasan. Dan sesuai dengan namanya, banyak

kalangan menganggap b tafsir ini mempunyai corak fiqih yang sangat kental.

Akan tetapi sungguhpun   al-Qurthūbiy bermadzhab Mālikiy namun dalam

penafsirannya ia tidak terikat dengan madzhabnya.

Berkaitan dengan permasalahan akaldan Kalbu, al-Qurthūbiy –

sungguhpun tidak  seluas pembahasan al-Rāziy- menuliskan pembahasannya

pada penafsiran al-Qur’an surat,. al-Baqarah: 7. Kalbu orang kafir, ungkap

al-Qurthūbiy, dikatakan mempunyai sepuluh sifat dalam al-Qur’an, yakni:

ingkar (al-Qur’an surat, al-Nahl: 22), sombong/hamiyyah (al-Qur’an surat, al-

Fath: 26), berpaling/inshirāf (al-Qur’an surat, al-Tawbah:127), keras/qasāwah

(al-Qur’an surat, al-Zumar: 22), mati/maut (al-Qur’an surat, al-An’ām:

122), tertutup/rayn (al-Qur’an surat, al-Muthaffifīn: 14), sakit/maradh (al-

Qur’an surat, Muhammad: 29), sempit/dhaiq (al-Qur’an surat, al-An’ām:

125), terkunci/thaba’ (al-Qur’an surat, al-Munāfiqūn: 3), dan terkunci

mati/khatam (al-Qur’an surat, al-Baqarah: 7).202 Adapun mengenai pengertian

Kalbu, al-Qurthūbiy mengatakan:

“Ungkapan tersebut (‘alā qulūbihim) menunjukkan kelebihan Kalbu

202 Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshāriy al-Qurthūbiy, al-Jāmi’ li Ahkām
al Qur’ān, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyah, 1993), juz I, hlm. 130
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(jantung) atas seluruh anggota tubuh lain. Jantung (Kalbu) dimiliki
oleh manusia dan hewan lainnya. Dari segala hal yang  inti dan
mulia adalah kalbu-nya. Kalbu adalah tempat pikiran. Pada mulanya,
kata kalbu merupakan bentuk mashdar dari ungkapan qalabtu al-
syai’ aqlibuhu kalbunya. Ungkapan ini diucapkan bila membalikkan
sesuatu pada permulaannya. Ucapan qalabtu al-inā’ (aku membalikkan
bejana) berarti radadtuhu ‘alā wajhih (aku membalikkannya pada bagian
mukanya). Kemudian istilah tersebut dipakai untuk menamai anggota
tubuh yang  paling mulia dari hewan.  Alasan penggunaannya karena
kecepatan getaran-getarannya serta bolak-baliknya getaran-getaran itu
padanya.”

Setelah menjelaskan pengertian kalbu tersebut di atas, kemudian al-

Qurthūbiy mengutip sebuah syair Arab yang maknanya antara lain, “Kalbu

(jantung) dinamai dengan kalbu karena bolak-baliknya. Karena itu, waspa

dalah terhadap bolak-balik dan peralihannya”. Dalam hadits Nabi

Muhammad SAW. Dikatakan, “perumpamaan jantung (Kalbu) bagaikan

sehelai bulu yang dibolak-balikkan angin di  tanah lapang.” (HR. Ibn

Mājah dari Abū Musā al-Asy‘ariy). Dan karena makna itu, hemat al-

Qurthūbiy, Rasulullah SAW. Sering bermunajat dengan doa ini,

“allāhumma ya mutsabbit al-qulūb, tsabbit qulūbanā ‘alā thā’atik” (“Wahai

Zat yang menstabilkan kalbu, stabilkan Kalbu kami pada ketaatan kepada-

Mu.”). Bila dalam munajatnya  Nabi SAW. mengatakan demikian, padahal

beliau memiliki derajat dan kedudukan tinggi di hadapan Allah, maka,

hemat al-Qurthūbiy, lebih utama mengucapkannya sebagai upaya

meneladaninya.

Al-Qurthūbiy menyatakan,  sungguhpun  anggota badan mengikuti

perintah kalbu walaupun kalbu dalam tubuh seperti penguasa dan raja-,

tetapi apa yang diperbuat oleh anggota-anggota badan tersebut akan
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mempunyai dampak terhadap kalbu. Hal ini disebabkan adanya hubungan

antara yang lahir dan yang batin. Al-Qurthūbiy mengutip sebuah hadits

yang diriwayat dari Abū Hurairah “Inna al-rajul liyushība al-dzanba fa

yaswadda Kalbuhu fa in huwa tāba shaqala Kalbuh” (“Sesungguhnya

seseorang yang tertimpa perbuatan dosa, maka hatinya akan menjadi

hitam. Kemudian bila ia bertaubat, maka hatinya akan mengkilap lagi”).

Menurut al-Qurthūbiy, dalam al-Qur’an Kalbu kadang disebut dengan

kata shadr dan fu’ād. Tetapi kadang kalbu juga diartikan sebagai

akalseperti pada al-Qur’an surat, Qāf: 37. Hal ini terjadi karena dalam

pendapat mayoritas ulama Kalbu adalah tempat ‘aql, sedangkan fu’ād adalah

tempat Kalbu, dan shadr adalah tempat fu’ād. Penisbatan orang-orang

yang tidak bisa memanfaatkan  potensi Kalbu-nya untuk berpikir seperti

hewan ternak dalam al-Qur’an surat, al-A’rāf: 179, hemat al-Qurthūbiy

adalah karena mereka tidak mendapatkan hidayah. Tujuan hidup mereka

adalah makan dan minum layaknya binatang, bahkan lebih buruk lagi

karena binatang ternak masih bisa melihat apa yang bermanfaat dan

berbahaya baginya, dan ia mengikuti apa yang diperintahkan majikannya,

tidak seperti orang-orang itu.

Berkenaan dengan masalah di mana tempat ‘aql, sungguhpun

tanpa menguraikan alasan yang luas, terlihat kecondongan al-Qurthubiy

bahwa akalberada dalam Kalbu. Hal ini tampak jelas ketika dia menafsirkan

al-Qur’an surat, al-Hajj: 46, al-Qurthūbiy mengatakan:

“kata ’aql disandarkan kepada Kalbu karena akalbertempat di Kalbu,
sebagaimana pendengaran (sam’) bertempat di  telinga (udzun). Ada
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yang mengatakan akalbertempat di otak (dimagh) yang diriwayatkan
dari Imām Abū Hanīfah, akan tetapi saya tidak melihat kebenaran
di sana”.

Sedangkan Muhammad Husein al-Thabathaba‘iy adalah seorang

pakar tafsir Syi’ah yang dikenal sangat moderat. Karya besarnya dalam

bidang tafsir al-Qur’an adalah al-Mizan fī Tafsīr al-Qur’ān. Sungguhpun

tafsir ini adalah produk Syi’ah, namun sering dipakai sebagai rujukan oleh

orang-orang Sunni. Dalam penafsirannya al-Thabathaba‘iy, dinilai mempu

nyai ciri-ciri khas tertentu, yakni adanya nuansa sosiologis, filosofis, dan juga

bāthiniy, sungguhpun grand theory dari tafsir ini adalah tetap tafsir

al-Qur’an dengan al-Qur’an.203

Dalam tafsirnya tersebut, Thabathaba‘iy membahas permasalahan

Kalbu dalam sebuah bagian khusus, yakni dalam juz II dengan judul “kalām

fī ma‘nā al-Kalbu fi al-Qur’ān”. Di awal pembahasannya, ia berusaha

menjelaskan maksud dari al-Qur’an surat, al-Baqarah: 225, “Allah tidak

menghukum atas sumpahmu, karena celotehan (al-laghw), tetapi Allah

menghukum disebabkan (sumpahmu) yang disengaja  (untuk bersumpah)

oleh Kalbu-mu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. Terkait

dengan kata Kalbu dalam tersebut, Thabathaba‘iy mengatakan:

“Makna tesebut termasuk fakta bahwa yang dimaksud dengan Kalbu ialah
manusia dalam arti jiwa (nafs) dan roh. Berpikir (ta’aqqul), berefleksi
(tafakkur), cinta, marah, takut, dan sejenisnya, seandainya salah satunya
dinisbatkan pada Kalbu dengan keyakinan bahwa Kalbu merupakan
anggota peng-idrak dalam tubuh menurut keyakinan pada umumnya,
seperti penisbatan mendengar pada telinga, melihat pada mata dan
mengecap pada lidah, tetapi mengusahakan (kasb) dan  berusaha (iktisāb)

203 Abu Qasim Razzaki, “Pengantar Kepada Tafsir al-Mizan”, artikel dalam jurnal
al- Hikmah, No. 8, (Bandung: Yayasan Muthahari, 1413 H), hlm. 7-9
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hanya dapat disandarkan   pada manusia saja. Yang sebanding dengan
ayat tersebut  ialah ayat yang maknanya antara lain, ‘maka sesungguhnya
ia adalah orang yang berdosa Kalbu-nya’, dan ayat yang maknanya
‘…dan dia datang dengan Kalbu yang bertaubat”.204

Pada ayat tersebut dikatakan kalbu yang  berdosa dan kalbu yang

bertaubat. Kedua   predikat tersebut   sama dengan kalbu yang sengaja

melakukan sesuatu. Predikat-predikat tersebut merupakan kekhasan manusia.

Sebab yang berdosa, bertaubat atau sengaja melakukan sesuatu dengan sadar

hanyalah manusia. Namun bagaimana   pun juga organ jantung (Kalbu)

memiliki peranan penting bagi makhluk hidup.

Menurut Thabathaba‘iy,  perasaan dan peng-idrāk-an  akan sia-sia

dan  lenyap dari makhluk hidup karena ketidaksadaran, seperti pingsan,

ayan dan lain sebagainya, walaupun gerakan dan denyut jantung (Kalbu)

tetap ada. Berbeda halnya jika jantung terputus. Oleh sebab itulah, hemat

Thabathaba‘iy, sumber pertama hidup dari manusia adalah jantung (Kalbu),

dan padanya lah roh berada. Dari jantung, roh mengalir keseluruh anggota

badan yang hidup. Dan darinya juga mengalir kesan-kesan dan kekhususan

rohaniah sebagai persepsi-persepsi (ihsāsāt) yang bersifat emosional

(wijdāniyah), seperti perasaan,   kehendak, cinta, marah, pengharapan,

takut, dan sejenisnya. Seluruhnya dimiliki oleh Kalbu karena ia merupakan

sesuatu yang halus dan memiliki keterkaitan dengan roh. Akan tetapi hal

ini tidak berarti menafikan keberadaan anggota tubuh lain yang juga

merupakan hidung untuk bernapas dan lain-lain. Akan tetapi anggota-anggota

204 Lihat. QS. Qāf: 33. Lihat: Muhammad Husain al-Thabathaba‘iy, al-Mizān fi Tasfīr
al-Qur’ān (Beirut: Mu’assasah al-A’māliy li al-Mathbūah, 1991), jilid II, hlm. 228
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tersebut, bagi Thabatba’iy, berkedudukan hanya sebagai perangkat dan alat.

Selanjutnya Thabathaba‘iy menegaskan bahwa pendapatnya itu

didukung oleh fakta ilmiah hasil eksperimen. Ia mengatakan:

“Pemikiran ini, barangkali didukung oleh hasil eksperimen ilmiah
bahwa burung yang otaknya dihilangkan masih tetap hidup. Hanya
saja, dia kehilangan daya idrak dan tidak merasakan sesuatu pun. Ia
bisa bertahan dalam kondisi itu hingga ia mati ketika bahan-
bahan makanan persediaan dalam tubuhnya habis dan denyut
jantungnya berhenti.”
Fakta ilmiah tersebut membuktikan peranan Kalbu, di mana secara

fisik, anggota-anggota tubuh yang lain berada di bawah perintahnya.

Namun walaupun demikian, hemat Thabathaba‘iy, tidak berarti melalaikan

peranan otak dan kekhususannya, yaitu fungsi peng-idrāk-an. Ia mene

gaskan:

“fakta ilmiah tersebut sebaiknya tidak   dianggap melalaikan
peranan otak dan fungsi khususnya, yaitu kerja peng-idrāk-an.
Manusia, jika benar-benar ingat mengenai pentingnya sesuatu yang
ada di kepala sejak beberapa waktu silam, dan fakta yang dapat
jumpai pada hampir semua bangsa dan agama yang bahasanya
berbeda-beda, mereka menamai tempat bermulanya hukum dan
perintah dengan kepala (ra’s). Selain itu mereka juga membentuk
istilah beragam dari kata kepala (ra’s), seperti kepala (ra’s), ketua
(ra’īs), kedudukan (ri’āsah), permulaan benang (ra’s al-khaith),
awal masa (ra’s al-muddah),  awal jarak (ra’s al-masāfah), awal
pembicaraan (ra’s al-kalām),  puncak gunung (ra’s al-jabal), dan
lain-lain.”

Otak (dimāgh) yang bertempat di kepala, fungsinya tidak dapat

diremehkan. Otak berperan penting bagi manusia. Peng-idrāk-an bagi

manusia termasuk fungsi hidup utama. Ketiadaannya mendorong manusia

pada tindakan-tindakan yang tidak berbeda dengan binatang, yang hidup

hanya untuk makan, tidur, seks dan kesenangan-kesenangan jasmaniah

tempat dimulainya perbuatan yang bersifat khusus baginya, seperti otak
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untuk berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar lainnya. Peng-

idrāk-an, dalam pandangan Thabathaba‘iy, juga terkadang dinisbatkan pada

kalbu, rūh dan nafs (jiwa). Ia mengatakan:

“Itulah, berdasarkan yang tampak, merupakan sebab penyandaran
idrāk (penangkapan makna, perasaan dan sesuatu yang tak hampa
dari  adonan peng-idrāk-an, seperti cinta, benci, harapan, takut,
hemat, hasud, kesucian (‘iffah), keberanian, dan lain sebagainya
pada kalbu. Yang mereka maksud dengan istilah kalbu adalah rūh
yang berkaitan dengan badan, atau yang mengalir padanya melalui
kalbu (jantung). Mereka menisbatkan peng-idrāk-an, perasaan, dan
campuran perng-idrāk-an pada kalbu sebagimana mereka
menisbatkannya pada roh dan jiwa (nafs). Dikatakan: ‘aku
mencintainya, rohku mencintainya, jiwaku mencintainya dan Kalbu-
ku mencintainya.’ Kemudian kebolehan penggunaan tersebut
menjadi tetap sehingga kata kalbu digunakan dan dengannya
dimaksudkan jiwa (nafs) dengan penggunaan secara majāziy. Lalu
istilah kalbu juga menyeberang pada kata shadr (dada).
Penyeberangan tersebut dikarenakan shadr menyelubungi kalbu.
lalu kata shadr juga digunakan sebagai istilah bagi tempat peng
idrāk-an dan perbuatan-perbuatan serta sifat-sifat rohani.”

Dari pengertian di atas, Thathaba’iy memandang, yang dimaksud

dengan istilah kalbu sebagai tempat penisbatan persepsi, perasaan dan lain

sebagainya, adalah roh yang mengalir ke seluruh tubuh melalui kalbu

(jantung). Penisbatannya pada kalbu merupakan penggunaan majāziy.

Barang kali karena inilah,  istilah kalbu, rūh dan nafs dalam penggunaan

sehari-hari, khususnya dalam wacana tasawuf disejajarkan. Kemudian dalam

kesimpang siuran penisbatan idrāk pada kalbu (jantung) dan dimāgh (otak),

Thabathab’iy mengadopsi apa yang disikapi oleh Syaikh Abū ‘Ali Ibn Sinā.

Ia mengatakan:

“Syaikh Ibn Sinā mentarjih (mencari fakta yang lebih kuat) antara
keberadaan idrāk bagi Kalbu. Dalam arti bahwa posisi otak bagi
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Kalbu adalah sebagai alat. Kalbu memiliki daya idrāk, sedangkan
otak (dimāgh) adalah medianya.”205

Lain halnya dengan Muhammad Syahrūr (l. 1983 M.), pemikir liberal

kontrovesional dari Syiria yang dijuluki sebagai “Immanuel Kant”-nya

dunia Arab dan “Martin Luther”nya dunia Islam, adalah salah seorang

intelektual yang memiliki kesadaran kritis. Pada dasarnya Syahrūr adalah

doktor bidang mekanika tanah dan tehnik pondasi lulusan Universitas

College  Dublin, yang tidak mempunyai track record pendidikan formal

keagamaan. Akan tetapi melalui karya-karyanya, ia  dengan keras dan

tajam mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan berusaha mendeskon

truksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam

pengetahuan dan kesadaran umat Islam. Maka sebagai seorang yang tidak

diperkirakan masuk dalam  lingkaran wacana keagamaan, Syahrūr harus

menghadapi penentangan massif dari hampir seluruh ahli yang professional

dalam bidang agama. Bahkan sarjana yang menaruh perhatian terhadap

perubahan dan pembaharuan, seperti Nashr Hāmid Abū Zaid, mengkritisi

kenaifan metodologi Syahrūr.

Dalam bab II karya monumentalnya, al-Kitāb wa al-Qur’ān,

Qirā’ah Mu‘āshirah, yang diterjemahkan ke  dalam bahasa Indonesia

dengan judul Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar-dasar Epistemologi

Qurani, Syahrūr berusaha memaknai kembali istilah Kalbu dan akalsebagai

bagian dari unsur-unsur  pengetahuan manusia. Pertama-pertama Syahrūr

mengartikan Kalbu sebagai sesuatu yang paling murni dan paling istimewa.

205 Ibid., jilid II, hlm. 229-230
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Oleh karena itulah, kata kalbu yang ada  dalam al-Qur’an, bagi Syahrūr,

berarti sebagai  organ yang paling istimewa dalam tubuh manusia, yang

tidak lain adalah otak (dimāgh). Berkaitan dengan    ini Syahrūr

mengatakan:

“Al-Kitāb secara umum menggunakan istilah al-Kalbu untuk organ
yang dianggap sebagai sesuatu yang paling istimewa dalam tubuh
manusia. Organ ini adalah ‘otak’ yang merupakan sesuatu yang
paling berharga bagi manusia, sehingga disebut sebagai al-Kalbu.
Sedangkan al-Kalbu atau inti dari otak itu sendiri adalah lapisan
paling luar yang merupakan bagian yang paling berharga darinya
sebagai pusat dari pikiran dan kehendak. Dengan dasar ini maka
tidak perlu diherankan mengapa ketika al-Kitāb menyebutkan
organ-organ manusia, dua tangan, kaki, kulit, tenggorokan, telinga,
mata, lidah, bibir, darah, dan Kalbu, sedangkan otak disebutkan,
padahal ia adalah organ yang paling berharga atau paling
penting.206“

Lebih lanjut, Syahrūr menjadikan al-Qur’an surat, al-Hajj: 46 dan

al-A’rāf: 179   sebagai landasan bahwa Kalbu bukanlah organ yang

berfungsi memompa darah sebagaimana diyakini oleh banyak kalangan

selama ini. Menurutnya, dalam ayat tersebut disebutkan organ-organ penting

manusia sekaligus dengan fungsi-fungsinya, “telinga yang dengannya mereka

mendengar”, “mata yang dengannya mereka melihat”, dan “qulūb yang

dengannya mereka berpikir”. Baginya, fungsi berpikir jelas-jelas merupakan

potensi otak, sebagaimana mendengar dan melihat adalah jelas fungsi dari

telinga dan mata. Penyebutan al-Qur’an yang tidak eksplisit terhadap otak

disebabkan karena pembicaraan dalam ayat tersebut (al-Qur’an surat, al-

206 Muhammad Syahrūr, Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar-dasar Episte
mologi Qurani, terj.M. Firdaus, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004) hlm. 115
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A’rāf: 179) adalah jin dan manusia. Benar alat berpikir manusia adalah

otak, tetapi dalam konteks jin tidak mesti organ tersebut adalah otak,

karena jin adalah mahluk ber akal dari jenis yang lain.

Oleh karena itulah organ berpikir disebut dengan Kalbu, organ yang

dianggap paling istimewa dan merupakan bagian yang sama-sama dipunyai

manusia dan jin. Adapun mengenai permasalahan tempat kalbu, yang oleh al-

Qur’an dikatakan bertempat  di shadr (dada), Syahrūr melihat bahwa

pengertian shadr tidak harus berarti dada. Ia mengatakan:

“Al-shudūr yang dimaksudkan di sini bukan dada manusia yang di
dalamnya ada organ jantung…. Adapun al-shudūr dalam firman- Nya,
‘sebenarnya, ia adalah ayat-ayat yang jelas bagi shudūr orang-
orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Dan tidak ada yang
mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zhalim (QS.
al-‘Ankabūt: 49), yang dimaksudkan juga adalah manusia yang
mempunyai posisi vital di kalangan para ulama, yaitu mereka yang
mendalam ilmunya. Al-shudūr di sini adalah orang yang paling
menonjol di antara manusia. Ia adalah kepala yang menjadi pusat
bagi semua elemen-elemen dalam komunitas manusia”.

Untuk memperkuat semua argumen di atas, Syahrūr kemudian

mengutip beberapa ayat Al-Qur’an yang kemudian dia jelaskan satu persatu

maksud-maksudnya sesuai dengan pemikirannya. Ayat-ayat tersebut di

antaranya adalah:

             
 

Artinya: “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang
kehidupan dunia menarik Kalbu-mu, dan dipersaksikannya kepada
Allah (atas kebenaran) isi Kalbu-nya, padahal ia adalah penantang
yang paling keras.”207

207 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan......, hlm. 20
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Terkait dengan ayat di atas, Syahrūr berpendapat bahwa al-qaul

(ucapan/pendapat) adalah adalah aktifitas pikiran, di mana al-kalām ketika

berubah menjadi makna di dalam pikiran akan berubah menjadi al-qaul.

Ketika manusia mengucapkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang

lain, maka ia menyembunyikan di dalam  otaknya, bukan pada jantung.

Apabila yang dimaksudkan dengan al-Kalbu adalah organ jantung pemompa

darah, maka hewan-hewan tingkat tinggi seperti kera, juga mempunyai

jantung seperti jantung manusia. Akan tetapi, otak kera tidak seperti otak

manusia. Itu  artinya mereka tidak mempunyai kegiatan atau aktifitas

berpikir. Bagi Syahrūr, segala sesuatu yang disebut al-Kalbu dalam al-Kitāb

dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan berpikir, dan inilah yang membedakan

manusia dari hewan-hewan yang lain.

          
Artinya: “Dan Sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya

(Nuh). (lngatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati
yang suci.”208

Yang dimaksud dengan al-Kalbu al-salīm dalam ayat di atas, bagi

Syahrūr, adalah integritas dan kematangan berpikir. Ayat di atas menceri

takan Ibrāhīm, yang dikatakan Syahrūr memiliki integritas pemikiran

sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat, al-Baqarah: 260, “idz qāla

ibrahīm rabbi ariniy kaifa tuhyī al-mautā, qāla awalam tu’min, qāla balā

walākin liyathma’inna Kalbuiy”. Dalam ayat itu, ungkap Syahrūr, diberikan

inti dari metodologi ilmiah yang valid, yang tanpanya tidak mungkin

208 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan .........., hlm. 639-640
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mendapatkan pengetahuan, yaitu metode skeptis untuk sampai pada

keyakinan. Selain itu juga metode eksperimentasi ilmiah untuk mengorespon

densikan hakikat objektif dengan premis-premis dan kesimpulan-kesimpulan

teoritis. Ibrāhīm adalah pemimpin bagi semua manusia, baik yang mukmin

atau tidak (“inniy jā’iluka li al-nās imāmā”). Oleh karena itu tidak

mungkin baginya menjadi pemimpin bagi mereka, kecuali dengan

metodologi ilmiah yang benar.209

                       
                 
           

Artinya: “Hai  orang-orang yang  beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang
telah dikurniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara,
lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang
tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan
apa yang kamu kerjakan. (yaitu) ketika mereka datang kepadamu
dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan(mu)
dan Kalbu-mu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu
menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam
purbasangka.”210

Menurut Syahrūr, ketika manusia dihinggapi rasa   takut dan mengira

bahwa yang dijadikan sandaran sudah tidak mendukungnya, maka dalam kondisi

seperti ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Allah. Oleh sebab itulah Allah

berfirman, “Dan kalian menyangka kepada Allah dengan bermacam-macam

purbasangka.” Dalam situasi seperti ini “Kalbu naik ke  tenggorokan” (wa

balaghat al-qulūb al-hanājir). Maksudnya adalah sebagai berikut: al-hanājir

(tenggorok) adalah alat suara, sedangkan al-Kalbu adalah   alat berpikir dan

209 Muhammad Syahrūr, Dialektika Kosmos dan Manusia..........., hlm. 119-120
210 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan .........., hlm. 593
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rasionalisasi. Ini berarti manusia secara jelas dan nyata mulai menggambarkan

keraguan dan keputusasaannya. Demikian juga pada al-Qur’an surat, al-Mu’min: 18,

“wa andzirhum yaum al-azifah idz al-qulūb ladā al-hanājir kazhimin”. Menurut

Syahrūr, pada hari perhitungan, (yaum al-azifah) segala sesuatu yang berada di

Kalbu (otak) menjadi nampak dalam lidah (ketika kalbu berada di

serkerongkongan).

Berdasarkan beberapa ayat  di atas, diakhir pembahasan Syahrūr

menyimpulkan bahwa ayat-ayat al-Kitāb yang menyebutkan di dalamnya al-Kalbu,

yang dimaksud adalah organ yang paling istimewa dan berharga, yaitu otak yang

merupakan organ untuk berpikir. Shahrour mengatakan:

“Inilah kenyataan yang lihat dalam ilmu kedokteran modern, sebab organ
jantung (Kalbu) yang merupakan pemompa darah dan bisa dipindahkan
dari satu orang kepada orang lain, tanpa harus mempengaruhi kepribadian
orang tersebut. Akan tetapi jika otak si Zaid, misalnya, dipindahkan kepada
rongga kepala (tengkorak) si Umar, maka Umar akan menjadi Zaid….
mengetahui sekarang bahwa organ pemompa darah dan otak adalah dua
organ yang sama-sama istimewa pada diri manusia. Dan otak adalah yang
paling berharga karena mati adalah dengan berakhirnya proses otak,
bukan dengan terhentinya jantung (Kalbu).”

Selain keempat tokoh tafsir di atas, ada beberapa mufassir lain yang

sempat menyinggung kaitan antara akaldan Kalbu. Di antara mufassir- mufassir

tersebut adalah, al-Tsa’ālabiy   (786-876 H./ 1384-1471 M.). Dalam karyanya

al-Jawāhir al-Hisān fī Tafsīr al-Qur’ān, al-Tsa’ālibiy tidak mengingkari bahwa

rusaknya otak akan menyebabkan rusaknya ‘Aql, karena baginya ada hubungan

antara Kalbu dan dimāgh (otak). Tetapi menurutnya tempat akalyang benar adalah

Kalbu. Ia berkata, “ayat ini (QS. al-Hajj: 46) menunjukkan bahwa tempat akal

adalah Kalbu. Dan itulah pendapat yang benar”.211 Demikian halnya dengan Ibn

211 Abd al-Rahmān bin Muhammad bin Makhlūf al-Tsa’ālabiy, al-Jawāhir al-Hisān
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‘Arafah (716-803 H./ 1316-1400 M.). Dalam Tafsīr Ibn ‘Arafah, tokoh madzhab

Malikiy ini juga mengutarakan hal yang sama dalam permasalahan akal dan

Kalbu seperti halnya al-Tsa’ālibiy. Hal serupa juga diungkapkan Abū al-Hasan al-

Wāhidiy dalam bnya, al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz.212

Sementara itu, Haqqiy, dalam Tafsīr Haqqiy-nya, sungguhpun tidak

secara tegas menyatakan pendapatnya,   terlihat kecondongannya bahwa tempat

akaladalah di otak (dimāgh). Menurutnya, akaldinamakan dengan cahaya rohani

yang berfungsi untuk memahami ilmu-ilmu, baik ilmu dharūriy maupun nazhariy.

Tempat akaladalah di otak, karena otak adalah tempat “merasa”. Akan tetapi,

menurutnya, ada   juga yang mengatakan tempatnya adalah di jantung (Kalbu),

karena  jantung adalah sumber kehidupan dan materi perasa. Ada juga yang

mengatakan akaladalah nūr (cahaya) yang berada di tubuh anak Adam.213

Haqqiy kemudian mengutip sebuah cerita tentang penciptaan Adam. Ketika

adam diciptakan, Jibril memberikan tiga pilihan kepada Adam untuk dipilihnya, ilmu

(‘ilm), malu (hayā’), dan akal(‘aql). Adam kemudian memilih ‘aql. Tetapi ketika

Jibril memerintahkan pada ‘ilm, dan hayā’ untuk kembali ke tempatnya semula

mereka tidak mau, dengan alasan ketika di alam arwah mereka bersama-sama,

maka mereka tidak bersedia dipisahkan satu dengan yang lainnya. “Oleh karena

itulah akal kemudian bertempat di otak, ‘ilm bertempat di jantung, dan hayā’

bertempat di mata”, ungkap Haqqiy.

Mufassir lainnya adalah Muhammad al-Amīn (1325-1393 H./ 1907-

1973 M.). Dalam karyanya Adhwa’ al-Bayān fī Idhāh al-Qur’ān bi al-Qur’ān,

Muhammad al-Amīn menyatakan bahwa al-Qur’an surat, al-Hajj: 46 menunjukkan

fī Tafsīr al-Qur’ān, (Beirut, Mu’asasah al-A‘lāmiy li al-Mathbū‘āt,t.th. ), juz III, hlm. 83
212 Abū al-Hasan al-Wāhidiy, al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz, versi CD: al-

Maktabah al-Syāmilah, edisi II, juz V, hlm. 3
213 Haqqiy, Tafsīr Haqqiy, al-Maktabah al-Syāmilah......, edisi II, juz I, hlm. 148
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tempat akaladalah di Kalbu (jantung), seperti halnya tempat pendengaran adalah

telinga (udzun). Baginya, pendapat kaum filosof yang menganggap tempat

akalberada di otak (dimāgh) adalah pendapat yang batil.214

Demikian pula ia menyalahkan pendapat kalangan yang menyangka bahwa

akal tidak mempunyai tempat khusus dalam tubuh, karena akalbersifat zamāniy

(waktu) bukan makāniy (tempat). Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Abū

‘Abdillāh Muhammad Ibn Juziy, dalam bnya, al-Tashīl li Ulūm al-Tanzīl.215

Adapun menurut al-Syaukāniy, dalam karyanya Fath al-Qadīr al- Jāmi’ bain

Faniy al-Riwāyah, kalimat “fa  takūn lahum qulūb ya’qilūn bihā” adalah sebab

yang mewajibkan menyandarkan aktifitas berpikir kepada Kalbu (jantung). Al-

Syaukāniy berkata: “Dikatakan bahwa akalberada di otak (dimāgh), dan tidak

ada yang menghalangi hal tersebut. Karena sesungguhnya, Kalbu lah yang

mengirimkan pemahaman ‘aql, sungguhpun tempatnya berada di luar Kalbu.”216

Sedangkan Rasyīd Ridhā dalam Tafsīr al-Manār mengungkapkan,

penggunaan kata kalbu untuk perasaan-perasaan yang bersifat  psikis dan

maknawi adalah karena kondisi dimana seseorang merasakan sesak atau lega

ketika dia merasa takut dan gentar, atau saat dia merasa senang dan gembira.217

Oleh karena itu, menurutnya, ketika Nabi SAW. ditanya oleh seorang sahabat

tentang kebaikan dan dosa maka beliau bersabda, “Bertan yalah pada kalbu-mu.

Kebaikan adalah apa-apa yang membuat tenang jiwa dan kalbu, sedangkan dosa

adalah apa-apa yang membuat kotor Kalbu dan membuat bimbang dada (shadr).”

214 Muhammad al-Amīn bin Muhammad al-Mukhtār, Adhwa’ al-Bayān fī Idhāh al-
Qur’ān bi al-Qur’ān, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1992), juz V, hlm. 715

215 Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Jaziy, al-Tashīl li Ulūm al-Tanzīl, al-
Maktabah al-Syāmilah, edisi II, juz II, hlm. 222

216 Al-Syaukāniy, Fath al-Qadīr al-Jāmi’ bain Faniy al-Riwāyah wa al-Dirāyah,
(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), juz III, hlm. 571

217 Muhammad Rasyīd Ridhā, Tafsīr al-Manār, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.) juz IX,
hlm. 419-420
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Dan setelah itu, hemat Rasyīd Ridhā, penggunaan kata kalbu menjadi meluas.

Masyarakat kemudian menggunakan kata kalbu dalam makna pemahaman akal,

tetapi itu bukanlah penggambaran dan pembenaran yang mutlak. Keadaan seperti

itu tidaklah menafikan tempat akaldi otak (dimāgh). “Sesungguhnya penggunaan

secara  bahasa  (lughawiy) tidaklah mengharuskan kecocokannya dengan kenyataan

ilmiah”, ungkapnya.


