
KELAS INTENSIF 
AT TAFKIR 

PROF. DR.-ING. H. FAHMI AMHAR 

2. METODE BERPIKIR 



Definisi AKAL yang shahih 

• Proses berpikir adalah aktivitas akal, dimulai dari penginderaan  
atas suatu objek (fakta) yang dapat diindera, masuk ke otak, lalu 
dihubungkan dengan informasi yang dimiliki sebelumnya. 

• Kualitas proses berpikir dipengaruhi oleh: 

    - tingkat ke-terinderaan sebuah objek 

  - kemampuan atau keterbatasan indera 

  - kapasitas dan kualitas otak manusia 

  - sejauh mana informasi sebelumnya valid (sesuai fakta) 

 
Yang kita indera, belum tentu seluruh 
fakta, maka penting berpikir rasional 



BENAR – KEBENARAN ! 

Kebenaran adalah kesesuaian antara kenyataan (fakta) 

Dengan pernyataan (ilmu) 

 

Haqq al Yaqin 

 

 

 

Ain al Yaqin                    ‘Ilmu al Yaqin 



c. 287 – 212 SM c. 384 – 322 SM 

• Filsafat Rasionalisme  memandang  
"akal sebagai sumber pengetahuan atau 
pembenaran". 

• "kebenaran bukanlah sensorik tetapi 
intelektual dan deduktif". 

• Dalam filsafat, rasionalisme bertentangan 
dengan empirisme, di mana kaum 
rasionalis percaya bahwa realitas memiliki 
struktur yang secara intrinsik logis.  

• Rasionalisme diwakili para filsuf seperti 
Aristoteles, sedang empirisme diwakili 
para insinyur, yang diwakili Archimedes. 

Kaum Rasionalis 
Kaum Empiris 



Bantahan kaum empiris: kita bisa menyelesaikan sebuah 
persoalan, tanpa harus mengetahui kebenaran seluruhnya! 

a = tinggi kucing 
b = tinggi kura-kura 
T = tinggi meja 

T + a – b = 170 cm   …………………………….  (1) 

T + b – a = 130 cm   …………………………….  (2) 

------------------------  - 

   2 (a – b) = 40 cm  a – b = 20 cm  …… (3) 

T  + (a – b) = 170  cm  T = 150 cm 

Kita tidak perlu dan tidak dapat 
memperoleh nilai a dan b.                            



0. INDERAWI 
Tanpa 

pengetahuan 
Pengetahuan 

tingkat-I 
Pengetahuan 

tingkat-II 
1.  

ILMIAH 

Sains mengaitkan satu data dengan data lain. 
Dengan mengetahui hubungan antar fenomena,  
maka bisa dibuat “teori” (yang nanti jadi “dalil”),  
untuk mengetahui sesuatu yang tidak terindera  

(misal sinyal radio, tambang di dalam bumi), atau mengetahui sesuatu 
yang belum terjadi tetapi kemungkinan besar akan terjadi  

(misalnya gerhana mendatang). 
 

Proses ini pada umumnya bersifat induktif. Kualitasnya tergantung 
kelengkapan data dan kelogisan pengambilan kesimpulan. 

 
Pengetahuan tingkat-II (“fakta terfikirkan”) mengenali objek yang 
tidak terindera, karena sifatnya, lokasinya, atau kurun waktunya. 
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0. INDERAWI 
Tanpa 

pengetahuan 
Pengetahuan 

tingkat-I 
Pengetahuan 

tingkat-II 
1.  

ILMIAH 
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MENCOBA KEBENARAN INDUKTIF 

• Ada 5 pegawai di sebuah kantor. 
Abdul – Budi – Cecep – Dodi – Erna 

• Mereka menjabat: 
manager – sekretaris – bendahara –  
caraka (pesuruh) – operator (entry data) 

• Pertanyaannya: 
Siapa menjabat sebagai apa? 
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DATA: 

• operator membalut jari manager ketika jari manajer terluka sehabis memperbaiki mobilnya 
sendiri. 

• Ketika manager dan sekretaris pergi keluar kota (mereka diisukan pacaran), bendahara memotong 
gaji Dodi dan Cecep, karena sering ngeluyur. 

• Bendahara adalah pecatur yang baik dan Budi sangat mengaguminya. 

• Cecep sering mengundang makan operator dan sekretaris, tetapi sekretaris menolak dg halus, 
karena dia sudah sering diajak makan manager. 

• Erna sering juga pergi dg alasan yang dicari-cari, sedang caraka dan bendahara merasa dibebani 
banyak tugas. 

• Cecep sering bersitegang dg manager, bukan karena soal pekerjaan, tapi karena akhir-akhir ini 
merasa kurang diperhatikan manager. 

• Budi dan Dodi menggerutu, dan bermaksud mencari job lain, karena merasa kurang diperhatikan 
manager juga. 

• Abdul merasakan suasana kantor mulai kurang kondusif. 

• Manager seorang yang bertemperamen keras, berwibawa dan hobby berburu serta balap mobil. 
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MATRIX KEMUNGKINAN 

Abdul Budi Cecep Dodi Erna 

manager 

sekretaris 

bendahara 

caraka 

operator 
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• operator membalut jari manager ketika jari manajer terluka sehabis memperbaiki mobilnya 
sendiri. 

• Ketika manager dan sekretaris pergi keluar kota (mereka diisukan pacaran), bendahara 
memotong gaji Dodi dan Cecep, karena sering ngeluyur. 

• Bendahara adalah pecatur yang baik dan Budi sangat mengaguminya. 

• Cecep sering mengundang makan operator dan sekretaris, tetapi sekretaris menolak dg halus, 
karena dia sudah sering diajak makan manager. 

• Erna sering juga pergi dg alasan yang dicari-cari, sedang caraka dan bendahara merasa dibebani 
banyak tugas. 

• Cecep sering bersitegang dg manager, bukan karena soal pekerjaan, tapi karena akhir-akhir ini 
merasa kurang diperhatikan manager. 

• Budi dan Dodi menggerutu, dan bermaksud mencari job lain, karena merasa kurang 
diperhatikan manager juga. 

• Abdul merasakan suasana kantor mulai kurang kondusif. 

• Manager seorang yang bertemperamen keras, berwibawa dan hobby berburu serta balap 
mobil. 
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MATRIX KEMUNGKINAN 

Abdul Budi Cecep Dodi Erna 

manager x x 

sekretaris x x 

bendahara x x 

caraka x x x 

operator x x x 
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• operator membalut jari manager ketika jari manajer terluka sehabis memperbaiki mobilnya 
sendiri. 

• Ketika manager dan sekretaris pergi keluar kota (mereka diisukan pacaran), bendahara 
memotong gaji Dodi dan Cecep, karena sering ngeluyur. 

• Bendahara adalah pecatur yang baik dan Budi sangat mengaguminya. 

• Cecep sering mengundang makan operator dan sekretaris, tetapi sekretaris menolak dg halus, 
karena dia sudah sering diajak makan manager. 

• Erna sering juga pergi dg alasan yang dicari-cari, sedang caraka dan bendahara merasa 
dibebani banyak tugas. 

• Cecep sering bersitegang dg manager, bukan karena soal pekerjaan, tapi karena akhir-akhir ini 
merasa kurang diperhatikan manager. 

• Budi dan Dodi menggerutu, dan bermaksud mencari job lain, karena merasa kurang 
diperhatikan manager juga. 

• Abdul merasakan suasana kantor mulai kurang kondusif. 

• Manager seorang yang bertemperamen keras, berwibawa dan hobby berburu serta balap 
mobil. 
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MATRIX KEMUNGKINAN 

Abdul Budi Cecep Dodi Erna 

manager x x 

sekretaris x x 

bendahara x x x 

caraka x x x 

operator x x x 
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• operator membalut jari manager ketika jari manajer terluka sehabis memperbaiki mobilnya 
sendiri. 

• Ketika manager dan sekretaris pergi keluar kota (mereka diisukan pacaran), bendahara 
memotong gaji Dodi dan Cecep, karena sering ngeluyur. 

• Bendahara adalah pecatur yang baik dan Budi sangat mengaguminya. 

• Cecep sering mengundang makan operator dan sekretaris, tetapi sekretaris menolak dg halus, 
karena dia sudah sering diajak makan manager. 

• Erna sering juga pergi dg alasan yang dicari-cari, sedang caraka dan bendahara merasa 
dibebani banyak tugas. 

• Cecep sering bersitegang dg manager, bukan karena soal pekerjaan, tapi karena akhir-akhir ini 
merasa kurang diperhatikan manager. 

• Budi dan Dodi menggerutu, dan bermaksud mencari job lain, karena merasa kurang 
diperhatikan manager juga. 

• Abdul merasakan suasana kantor mulai kurang kondusif. 

• Manager seorang yang bertemperamen keras, berwibawa dan hobby berburu serta balap 
mobil. 

 

15 



MATRIX KEMUNGKINAN 

Abdul Budi Cecep Dodi Erna 

manager x x 

sekretaris x x 

bendahara x x x 

Caraka x x Caraka x x 

operator x x x Operator x 
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• operator membalut jari manager ketika jari manajer terluka sehabis memperbaiki mobilnya 
sendiri. 

• Ketika manager dan sekretaris pergi keluar kota (mereka diisukan pacaran), bendahara 
memotong gaji Dodi dan Cecep, karena sering ngeluyur. 

• Bendahara adalah pecatur yang baik dan Budi sangat mengaguminya. 

• Cecep sering mengundang makan operator dan sekretaris, tetapi sekretaris menolak dg halus, 
karena dia sudah sering diajak makan manager. 

• Erna sering juga pergi dg alasan yang dicari-cari, sedang caraka dan bendahara merasa dibebani 
banyak tugas. 

• Cecep sering bersitegang dg manager, bukan karena soal pekerjaan, tapi karena akhir-akhir ini 
merasa kurang diperhatikan manager. 

• Budi dan Dodi menggerutu, dan bermaksud mencari job lain, karena merasa kurang 
diperhatikan manager juga. 

• Abdul merasakan suasana kantor mulai kurang kondusif. 

• Manager seorang yang bertemperamen keras, berwibawa dan hobby berburu serta balap 
mobil. 
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MATRIX KEMUNGKINAN 

Abdul Budi Cecep Dodi Erna 

manager x x x 

sekretaris x x x 

bendahara Bendahara x x x x 

caraka x x caraka x x 

operator x x x Stenogr x 
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• operator membalut jari manager ketika jari manajer terluka sehabis memperbaiki mobilnya 
sendiri. 

• Ketika manager dan sekretaris pergi keluar kota (mereka diisukan pacaran), bendahara 
memotong gaji Dodi dan Cecep, karena sering ngeluyur. 

• Bendahara adalah pecatur yang baik dan Budi sangat mengaguminya. 

• Cecep sering mengundang makan operator dan sekretaris, tetapi sekretaris menolak dg halus, 
karena dia sudah sering diajak makan manager. 

• Erna sering juga pergi dg alasan yang dicari-cari, sedang caraka dan bendahara merasa 
dibebani banyak tugas. 

• Cecep sering bersitegang dg manager, bukan karena soal pekerjaan, tapi karena akhir-akhir ini 
merasa kurang diperhatikan manager. 

• Budi dan Dodi menggerutu, dan bermaksud mencari job lain, karena merasa kurang 
diperhatikan manager juga. 

• Abdul merasakan suasana kantor mulai kurang kondusif. 

• Manager seorang yang bertemperamen keras, berwibawa dan hobby berburu serta balap 
mobil. 
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MATRIX KEMUNGKINAN 

Abdul Budi Cecep Dodi Erna 

manager x x x x manager 

sekretaris x sekretaris x x x 

bendahara Bendahara x x x x 

caraka x x caraka x x 

operator x x x Stenogr x 
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YANG “TAMPAK LOGIS” BELUM TENTU BENAR 

SILOGISME: 

P1:  Jika p maka q 

P2: Jika q maka r 

Kesimpulan: Jika p maka r 

 

P1: Jika saya lapar maka saya makan 

P2: Jika saya makan, maka saya kenyang 

 Kesimpulan: Jika saya lapar, maka saya kenyang 

 

Persoalan di sini adalah: 
 
Makan bukanlah akibat langsung dan pasti 
dari kondisi lapar.  Akibat langsung dari lapar 
bisa pula lemas, susah mikir, marah-marah. 
Makan juga tidak pasti, karena bisa pilihan.  
Kalau orang niat puasa, maka meski lapar dia 
tidak makan, bila belum waktunya.  Atau 
orang ingin makan tetapi sedang tidak ada 
makanan, maka tentunya ia tak jadi makan. 
 
Kenyang juga bukan akibat pasti dari makan, 
masih tergantung volume yang dimakan. 



NEGARA MAJU? 

Di mana saja negara maju berada? 

- Amerika (negeri 4 musim) 

- Perancis (negeri 4 musim) 

- Russia (negeri 4 musim) 

- Jepang (negeri 4 musim) 

- Australia (negeri 4 musim) 

Sebaliknya, negara berkembang di mana? 

- Uganda (negeri tropis) 

- Bolivia (negeri tropis) 

- Bangladesh (negeri tropis) 

- Timor Leste (negeri tropis) 

- Indonesia (negeri tropis). 

Kesimpulan?  Negeri tropis susah maju 
Negeri 4 musim selalu maju? 

Cukup satu bukti saja untuk membantah kesimpulan tadi! 
 
Mongolia?   
  = negeri 4 musim yang masih berkembang 
 
Singapura? 
  = negeri tropis yang sudah maju! 



ONTOLOGI (HAKEKAT) OBJEKTIF 

• Fenomena berontologi objektif harus didekati 
dengan epistemologi (metode) objektif.  

• Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita amati 
/ ukur adalah benar? 

• Makin mudah suatu fenomena dapat direplikasi 
(terulang) maka penjelasannya makin dekat 
dengan kebenaran. 



MENCARI HUBUNGAN 

• Astronomi adalah fenomena deterministik 

• Ada  hubungan pasti antara waktu dengan posisi 

 Hasilnya: kapan matahari terbit/terbenam, dan 
kapan ada gerhana, juga posisi bulan, planet dan 
bintang, dapat diprediksi dengan akurat. 

 

• Sains atmosfir adalah fenomena stochastik 

• Ada hubungan erat antara satu kondisi dengan 
kondisi lainnya. 

• Hasilnya: kondisi cuaca, hanya dapat diperkirakan 
secara garis besar, tidak sangat teliti di tiap lokasi 
dan waktu, namun sudah cukup bermanfaat untuk 
perencanaan penerbangan atau pertanian. 



ONTOLOGI SUBJEKTIF 

 

• Fenomena berontologi subjektif didekati 
dengan epistemologi subjektif. 

• Survei persepsi dengan hasil  
“menurut pendapat mayoritas” tanpa 
klaim kebenaran mutlak. 

• Mencari hubungan antar fenomena 
berontologi subjektif juga sangat 
subjektif. 

• Misal: apakah bunga berwarna merah 
lebih disukai oleh orang dengan sifat 
pemberani? 

 



ONTOLOGI CAMPURAN  

• Ilmu-ilmu berontologi campuran, harus 
bisa dipisahkan, mana yang bisa didekati 
dengan epistemologi objektif dan mana 
dengan epistemologi subjektif. 

• Beberapa fenomena membutuhkan 
analisis complex sistem-dinamik  
(semisal fenomena bencana banjir). 



HUJAN 

HUTAN 

LIMPASAN 

KOTA 

SUN SHINE 

RESAPAN 

PENGUAPAN 

SISTEM 
SIKLUS 
HIDROLOGI 

BUANGAN 

Banjir terjadi ketika SALDO AIR POSITIF 
 
(Hujan jatuh di suatu tempat + Limpasan dari hulu) 
– (Resapan + Penguapan + Buangan) > 0. 



HUJAN 

HUTAN 
ILLEGAL MINING 

BRUTAL CONVERSION 

ILLEGAL LOGGING 

LIMPASAN 

BANJIR BANDANG 

BANJIR ROB 

LAND SUBSIDENCE 

TATA RUANG 

SUN SHINE 

CLIMATE CHANGE 

RESAPAN 

BANJIR  KOTA 

SEALEVELRISE 

POLUSI 

PENGUAPAN 

BANJIR LUAPAN 

SISTEM 
BANJIR 

TEKANAN EKONOMI 
DALAM SISTEM 

KAPITALISME LIBERAL 



KEBENARAN INDUKTIF  
DAPAT MENGHASILKAN BEBERAPA JAWABAN 

 x^3 + 3x^2 - 6x - 18 = 0 
 
maka akan didapatkan  
3 jawaban yang semua benar,  
yakni x = -3,  
         x = √ 6  
dan   x = - √ 6 
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Berpikir Rasional ala Jabir  

• Jabir al Hayyan membuktikan bahwa empirisme dan 
rasionalisme wajib digunakan bersama-sama, terutama 
dalam dunia materi dan energi (khususnya ilmu kimia) ! 

• Empirisme wajib dicarikan landasan teorinya, dan bila 
teori sebelumnya belum mampu menjelaskan 
fenomena empiris, maka perlu dibangun teori baru. 

• Teori baru akan melahirkan prediksi-prediksi baru, yang 
wajib diuji dengan eksperimen. 

• Eksperimen akan membuktikan apakah teori yang 
diketahui sebelumnya berlaku umum atau tidak.  
Ataukah teori itu harus disempurnakan lagi. 



• Sains wajib objektif, terbuka, dan bisa diuji ilmuwan 
manapun secara independen, tak peduli apakah dia 
terafiliasi dengan organisasi tertentu (misal WHO) 
atau tidak, bahkan beriman atau tidak. 

•  Realitasnya, kadang para saintist memiliki 
perbedaan pendapat, karena kesimpulannya bisa 
lebih dari satu 

• Tidak hanya dalam agama, dalam sains pun, ada 
pendapat berbeda yang tetap harus dihormati, dan 
ada pendapat menyimpang yang harus diluruskan. 

•  Jadi kalimat seperti: "Kalo menurutku orang 
berpendapat berbeda itu wajar-wajar saja. Asal 
jangan mencela, membuli dan caci maki.",  
itu hanya cocok untuk pendapat yang memang 
masih "ikhtilaf" di dunia sains. 

 

IKHTILAF ? 



• Misal: "Mana obat yang lebih mujarab untuk 
mengobati pasien Covid-19: avigan atau 
ivermectin?". Silakan saja para ahlinya ber-
ikhtilaf, sampai terkumpul data yang cukup, dan 
mereka pasti akhirnya akan sepakat. 

Tapi bagaimana bila ada yang berpendapat bahwa: 

• 1. Buaya atau komodo itu bukan hewan 
berbahaya, tak perlu diwaspadai; karena tak ada 
nash al-Qur'an yang menyebutkan bahayanya, 
dan ini bukan soal keimanan. 

• 2. Bila tertelan racun tikus, makan saja kurma 
Ajwa, haditsnya: Barangsiapa memakan kurma 
Ajwa di pagi hari, maka hari itu ia tak akan 
terkena racun atau sihir". 

Tentu ini penyimpangan, bukan ikhtilaf yang sah!  

 



KEBENARAN INDUKTIF 

• Tidak tergantung subjek yang berbicara 

• Kebenarannya tergantung konsistensi konklusi logis antar data. 

• Dapat diterapkan di mayoritas ilmu pengetahuan, baik sains  

(fisika, astronomi, kedokteran) maupun humanika (fiqih, hukum) 

• Bila data pendukungnya benar dan jumlahnya mencukupi, dapat melahirkan 

DALIL (suatu pernyataan yang dipastikan 100% benar), sehingga menjadi 

pijakan kesimpulan berikutnya. 
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KEBENARAN INDUKTIF UNTUK THARIQUL IMAN 

• Membuktikan wujud (ada tidaknya Tuhan) itu hanya bisa dengan metode rasional. 

• Memikirkan bahwa manusia memerlukan petunjuk dari Tuhan dan berarti 
memerlukan adanya Rasul, itu hanya bisa dengan metode rasional. 

• Membuktikan bahwa Muhammad adalah seorang Nabi, dengan al-Quran sebagai 
bukti kenabiannya, itu hanya bisa dengan metode rasional. 

 

• Metode rasional ini bersifat induktif. 

• Hasilnya mencapai derajat pasti, karena tidak mensisakan kejanggalan. 

 

• Setelah itu maka semua informasi dari Nabi (Qur’ an dan Sunnah) dipandang juga 
pasti benar adalah juga metode rasional. 



SEBERAPA BENAR PERNYATAAN INI? 

“Kebenaran manusia itu relatif, Yang mutlak benar hanya Tuhan,  
Manusia tidak boleh mengklaim dirinya benar sendiri” 
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