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AKAL 

• Manusia lebih utama dari mahluk lainnya (hewan, malaikat) karena diberi akal. 

• Proses berpikir yang menjadikan akal manusia memiliki nilai dan produktif. 

• Segala macam ilmu, seni dan hukum adalah produk akal, produk proses berpikir. 

• Perhatian pada proses berpikir memunculkan filsafat (logika / mantiq). 

• Kajian metode berpikir fokus pada hasil proses berpikir, bukan fakta berpikir itu sendiri. 

• Banyak yang mengkaji proses berpikir sebelum mengkaji akal itu sendiri. 

• Jadi yang harus diketahui adalah:  
(1) fakta akal;  
(2) proses berpikir;  
(3) metode berpikir yang lurus;  
(4) menilai pengetahuan yang didapatkan: sains (‘ilm) atau budaya (tsaqafah). 



AKAL menurut ajaran Materialisme (juga Komunisme) 

• Apakah pemikiran itu ada sebelum adanya fakta?   
Atau pemikiran itu buah dari fakta? 

• Pemikiran adalah refleksi fakta terhadap otak. 

• Dari mana pemikiran yang muncul sebelum adanya fakta? 
Semisal pada ide-ide kreatif yang belum ada di dunia? 

• Dari mana asal pemikiran pada manusia pertama? 

• Orang komunis berfantasi: itu muncul dari evolusi … 



AKAL menurut KBBI (kbbi.kemdibud.go.id) 

akal n  

1 daya pikir (untuk memahami sesuatu dan sebagainya); pikiran; ingatan: 
 makhluk Tuhan yang mempunyai -- ialah manusia;  

2 jalan atau cara melakukan sesuatu; daya upaya; ikhtiar: minta -- (kepada);  

3 tipu daya; muslihat; kecerdikan; kelicikan: penipu tidak akan kekurangan --;  

4 kemampuan melihat cara memahami lingkungan;  
berubah -- , kiasan gila;  
kehilangan -- , kiasan putus asa; bingung (tak tahu apa yang harus dikerjakan); 

-- budi pikiran sehat; 

masuk  --  dapat dipikirkan, logis; 
 



Definisi AKAL yang shahih 

• Proses berpikir adalah aktivitas akal, dimulai dari penginderaan 
dan menghubungkan dengan informasi sebelumnya. 

• Ada kalanya terdapat objek (fakta) yang dapat diindera, masuk ke 
otak, dihubungkan dengan informasi yang dimiliki sebelumnya. 

 Indera manusia berbeda satu dengan yang lain, serta terbatas! 

 Otak manusia berbeda dengan otak binatang 

• Hasil berpikir yang benar tergantung informasi terdahulu 
(maklumat sabiqah) 

 



BENAR – KEBENARAN ! 

Kebenaran adalah kesesuaian antara kenyataan (fakta) 

Dengan pernyataan (ilmu) 

 

Haqq al Yaqin 

Ain al Yaqin 

‘Ilmu al Yaqin 
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9 



Antara Narasi vs Opini 

• Tanah sengketa 

• Akan ada penggusuran tanah 

• Penduduk asli tidak pandai mengelola asset tanahnya 

• Sebentar lagi daerah resapan air ini akan jadi real estate 

• …. 
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Untuk Kebenaran Naratif 

• Apakah pandangan mata selalu dapat dipercaya? 

 

• Bagaimana bila mata tertipu oleh persepsi yang 
telah ada? 
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Keyakinan yang “dilihat” (ainul yaqin) 
ternyata belum tentu sesuai dengan 
kenyataan “sesungguhnya” (haqqul yaqin). 
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Kebenaran Naratif 

• Mengandalkan rekaman, ingatan/hafalan. 
Kebenarannya tergantung tingkat akurasi & 
kejujuran subjek. 
 

• Diterapkan di observasi dan periwayatan  
(survey, jurnalistik, sejarah, hadits) 
 

• Melahirkan DATA 
 

• Paling jauh melahirkan data terklasifikasi. 
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0. INDERAWI 
Tanpa 

pengetahuan 
Pengetahuan 

tingkat-I 
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0. INDERAWI 
Tanpa 

pengetahuan 
Pengetahuan 

tingkat-I 

Ilmu adalah faset-faset pengetahuan  
yang dibuat sistematis agar dapat digunakan secara universal.   

Ilmu ditulis berdasarkan  
data-fakta empiris yang teramati di alam.   

 
Proses ini pada umumnya bersifat naratif.  

Kualitasnya tergantung akurasi & kejujuran. 
 

Pengetahuan tingkat-I (“fakta terindera”) adalah  
tentang semua objek yang dapat  

di-indera atau dihafal (taken for granted) 
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AKAL HEWAN? 

Kisah tentang seekor kucing … 

 

Kucing masuk rumah saat masih kecil, 
melewati sebuah lubang.  Lalu dirawat 
sampai besar, saat dia tidak bisa lagi 
melewati lubang itu. 

Ketika dia punya anak, dia ingin 
mengajarkan ke anak-anaknya 
bagaimana melewati lubang, tetapi 
tidak bisa memberi contoh. 

Anak-anaknya tidak paham. 

Kucing tidak dapat mentrasfer ilmu. 



﴾٣١َصاِدِقيَن﴿ َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمالَئَِكِة فَقَاَل أَنبِئُونِي بِأَْسَماء َهـُؤالء إِن ُكنتُمْ   

2:031. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda 
itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"   

﴾٣٢ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم لَنَا ِإالَّ َما َعلَّْمتَنَا ِإنََّك أَنَت اْلعَِليُم اْلَحِكيُم ﴿قَالُواْ   
2:32. Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah 

Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  

ا أَنبَأَُهْم بِأَْسَمآئِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم ِإن ِي أَْعلَُم غَ    السََّماَواِت ْيبَ قَاَل يَا آَدُم أَنبِئُْهم ِبأَْسَمآئِِهْم فَلَمَّ

﴾٣٣َواألَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكنتُْم تَْكتُُموَن ﴿  

2:33. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini".  
Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman:  
"Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi 
dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" 



https://m.merdeka.com/feedid/trend/eksperimen-gagal-balita-
dibesarkan-bersama-simpanse-hasilnya-171222h.html 

Dikutip laman Mad Science Museum, Jumat 21 
Desember 2017.  Pada 1931, seorang psikolog 
bernama Winthrop Kellogg ingin mencari 
jawaban: bila seekor simpanse dirawat seperti 
manusia, akankah bertindak layaknya manusia? 
 
Bersama istrinya, mereka merawat simpanse 
berusia 7 bulan bernama Gua, bersamaan 
dengan Donald, anaknya yang baru 10 bulan. 
 
Donald dan Gua tumbuh bersama. Diberi 
makanan yang sama. Perkembangan dilacak 
dengan tes untuk menguji perkembangan 
kecerdasan dan perilaku. 
 
Hal pertama yang mengejutkan: Gua lebih 
pintar dibanding Donald. Namun, secara tata 
bahasa, Donald justru meniru suara simpanse. 
 
Gua makin kuat. Akhirnya pada 28 Maret 1932 
eksperimen dihentikan, karena Kellog khawatir 
Gua menyakiti Donald. Gua dikembalikan ke 
pusat rehabilitasi primata. 



Syarat Taklif: Aqil (Berakal Sehat) 

Berakal sehat? 

Lawannya:  

- Hilang akal (psikosis) 

 

Bukan: 

- Gangguan jiwa (psikopath) 



Otak Kiri – Otak Kanan – Otak Tengah ? 

 



 



www.tokopedia.com/beyondaw 


