
KELAS INTENSIF 
AT TAFKIR 

PROF. DR.-ING. H. FAHMI AMHAR 

3. CONTOH-CONTOH 



3. CONTOH-CONTOH AKTIVITAS BERPIKIR 

• Berpikir ttg Alam Semesta 

• Berpikir ttg Kehidupan 

• Berpikir ttg Manusia 

• Berpikir ttg Masyarakat 

• Berpikir ttg Kebenaran 

 

• Berpikir ttg Perubahan 

• Berpikir ttg Cara (Uslub) 

• Berpikir ttg Sarana (Wasilah) 

• Berpikir ttg Tujuan (Target) 

• Berpikir Dangkal, Mendalam, Cemerlang 

• Berpikir Serius 

 

Objek Yang Dapat Dipikirkan 



Berpikir Problem Besar Manusia 

• Kita ini berasal dari apa/mana? 

• Kita ini akan ke mana? 

• Sekarang kita harus bagaimana? 



REVIEW: 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 benar (sesuai kenyataan) 

• Kebenaran adalah kesesuaian pernyataan dengan kenyataan 
Yang kita indera, belum tentu seluruh 
fakta, maka penting berpikir rasional 



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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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. 
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Tanpa 
pengetahuan 

Mahasiswa: “Bagaimana saya 
dapat mengetahui bahwa 

Profesor tidak sedang 
melakukan kesalahan?”  

Prof DeWitt menulis di 
papan tulis:  

“Apa yang ditulis DeWitt di 
papan tulis adalah benar” 

Prof DeWitt:  

“Jika saya menulis 
sesuatu di papan 

tulis, maka sesuatu 
itu benar” 

Mahasiswa:  

“Mengapa saya 
harus mempercayai 

apa yang ditulis 
Profesor di papan 

tulis?”  

Prof DeWitt:  

“Karena saya menuliskannya di 
papan tulis, dan sebagaimana 

kalian bisa baca apa yang tertulis di 
papan tulis, “Apa yang ditulis 
DeWitt di papan tulis adalah 

benar” ” 

ARGUMENTASI 
MELINGKAR  
PROF DEWITT  
YANG SUKA MEMBUAT 
KESALAHAN KETIKA 
MENGAJAR 



BAGAIMANA MEMASTIKAN BAHWA SESEORANG 
ADALAH UTUSAN TUHAN? 

Melihat mukjizatnya 

• Perspektif estetis: sastrawi/bahasa  

Film:  struktur cincin 

• Perspektif logis: misteri kebenaran saintifik yang tidak bisa dijelaskan, kecuali 

bahwa itu datang dari Yang Maha Tahu 

Film:  Keajaiban Al Quran  

         Jabal Dain 

• Perspektif etis: kemuliaan aturan yang dibawa  
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MUKJIZAT ESTETIS - STRUKTUR CINCIN 
(https://www.youtube.com/watch?v=utfpcfvmbzo) 
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MUKJIZAT ESTETIS: ALQUR’AN DALAM ANGKA 

Kata HUKUMAN  117 kali < AMPUNAN 234 kali. 

 ALLAH lebih menyukai pemberian maaf daripada membalas 
kesalahan orang, oleh karena itu jumlah kata  AMPUNAN 
persis 2 kali nya jumlah kata HUKUMAN. 
 

 KATAKANLAH  332  kali = MEREKA KATAKAN 332 kali. 

Kata DUNIA  115 kali  = AKHIRAT 115 kali. 

Kata SETAN   88 kali = MALAIKAT 88 kali. 

Kata SURGA  77 kali = NERAKA 77 kali. 

Kata ZAKAT   32 kali = BERKAH 32 kali. 

Kata PANAS     5 kali = DINGIN   5 kali. 

Kata LAKI LAKI  23 kali = PEREMPUAN  23 kali. 

Manusia memiliki kromosom 46  yg berasal  dari LAKI LAKI 
(Ayah) 23 dan dari PEREMPUAN (Ibu) 23 jadi jumlahnya 46 12 

Kata KEKAYAAN 26 kali > KEMISKINAN 13 kali 
Namun di surat An-Najm [53]:48, antonim dari kekayaan 
bukan kemiskinan namun kecukupan! 
 
Kata TANAH 13 kali < LAUT  32 kali. 
Kalau dijumlahkan = 45 
TANAH = 13/45  = 28.888 % 
LAUT  =  32/45  = 71.111% 
Buka peta dunia maka akan terlihat bahwa luas daratan 
atau TANAH  memang 28.888 % luas  dunia. 
Dan luas LAUT memang 71.111 % luas dunia. 
  
Kesimpulan : 
Al Quran benar benar dari Allah,  karena tak ada 
seorangpun yang akan mampu menulis sesuatu  seakurat 
dan sekonsisten itu  
https://youtu.be/Dvbu3GryHu4 

 



MUKJIZAT AL QUR’AN PERSPEKTIF ETIS 

QS An-Najm [53]:43-48 

43. bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, 
44. bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan, 
45. bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan laki dan perempuan, 046. dari air mani, 
apabila dipancarkan. 47. Dan Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati), 
48. Dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. 

 ALLAH MENCIPTAKAN KECUKUPAN, BUKAN KEMISKINAN !!! 

﴾٤٤﴾ َوأَنَّهُ ُهَو أََماَت َوأَْحيَا ﴿٤٣َوأَنَّهُ ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى ﴿  
ْوَجْيِن الذََّكَر َواْْلُنثَى ﴿  ﴾٤٥َوأَنَّهُ َخلََق الزَّ  
﴾٤٧﴾ َوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ اْْلُْخَرى ﴿٤٦ِمن نُّْطفٍَة إِذَا تُْمنَى ﴿   
﴾٤٨َوأَنَّهُ ُهَو أَْغنَى َوأَْقنَى ﴿   
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MUKJIZAT SISI SAINTIFIK 
(https://www.youtube.com/watch?v=z5s0hvlw410, 
https://www.youtube.com/watch?v=mf4styfts4s) 
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ْحفُوظاً َوُهْم َعْن آيَاتَِها ُمْعِرُضوَن ﴿ ﴾٣٢َوَجعَْلنَا السََّماء َسْقفاً مَّ  

Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang 
terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-
tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya.   
(QS Al Anbiya [21]:32) 



MUKJIZAT SISI SAINTIFIK – JABAL DAIN 
(https://www.youtube.com/watch?v=wehsiunwhju) 
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MUKJIZAT AL QUR’AN PERSPEKTIF ETIS 

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.  
Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum,  
mendorong kalian untuk berlaku tidak adil.  
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. (Qs. Al Maidah [5]:8) 

ِ ُشَهَداء  اِميَن لِِله بِاْلِقْسطِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ ُكونُواْ قَوَّ  
َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أاَلَّ تَْعِدلُواْ    

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ﴿اْعِدلُواْ  َ إِنَّ ّللاه ﴾٨ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّقُواْ ّللاه  
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اِمينَ  ُكونُواْ  آَمنُواْ  الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  اْلَواِلَدْينِ  أَوِ  أَنفُِسُكمْ  َعلَى َولَوْ  لِِلهِ  ُشَهَداء بِاْلِقْسطِ  قَوَّ
ً  يَُكنْ  إِن َواْلَْقَربِينَ  ُ  فَقَيراً  أَوْ  َغنِيها  تَْعِدلُواْ  أَن اْلَهَوى تَتَّبِعُواْ  فَلَ  بِِهَما أَْولَى فَالِله

َ  فَإِنَّ  تُْعِرُضواْ  أَوْ  تَْلُوواْ  َوإِن ﴾١٣٥﴿ َخبِيراً  تَْعَملُونَ  بَِما َكانَ  ّللاه  

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, 
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kalian memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjaan. (QS an Nisa [4]:135) 

 Ayat ini ditulis di dinding Harvard Law School,  
dan Nabi Muhammad disebut sebagai salah satu peletak dasar Hukum Modern 





ن َخلَْقنَاُكم إِنَّا النَّاسُ  أَيَُّها يَا ً  َوَجعَْلنَاُكمْ  َوأُنثَى َذَكرٍ  مهِ  ّللاَِّ  ِعندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  ِلتَعَاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشعُوبا
َ  إِنَّ  أَتْقَاُكمْ  ﴾١٣﴿ َخبِيرٌ  َعِليمٌ  ّللاَّ  

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian 
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi 
Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS al Hujurat [49]:13) 



ً  بِاْلَحقهِ  اْلِكتَابَ  إِلَْيكَ  َوأَنَزْلنَا قا َما ُمَصدهِ ً  اْلِكتَابِ  ِمنَ  يََدْيهِ  بَْينَ  لهِ  بَِما بَْينَُهم فَاْحُكم َعلَْيهِ  َوُمَهْيِمنا
ُ  أَنَزلَ  َّبِعْ  َوالَ  ّللاه ا أَْهَواءُهمْ  تَت ً  ِشْرَعةً  ِمنُكمْ  َجعَْلنَا ِلُكلهٍ  اْلَحقهِ  ِمنَ  َجاءكَ  َعمَّ  َشاء َولَوْ  َوِمْنَهاجا

 ُ ةً  لََجعَلَُكمْ  ّللاه يَْبلَُوُكمْ  َولَـِكن َواِحَدةً  أُمَّ ً  َمْرِجعُُكمْ  هللا إِلَى الَخْيَراتِ  فَاْستَبِقُوا آتَاُكم َما فِي لهِ  َجِميعا
﴾٤٨﴿ تَْختَِلفُونَ  فِيهِ  ُكنتُمْ  بَِما فَيُنَبهِئُُكم  

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan 
apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian 
terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 
Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, Kami berikan 
aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan-Nya 
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberian-Nya kepadamu, 
maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kalian 
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kalian perselisihkan itu,  
(QS al Maidah [5]:48) 



Interestingly, Martin Luther (1483-1546) lauded the 

Ottoman Empire as  

an exemplar of religious tolerance. 



JADI SIAPA PENCIPTA AL-QUR’AN ? 

• Mungkinkah Muhammad sendiri ? 

• Gaya bahasa Muhammad (di Hadits) sangat berbeda 

• Di berbagai persoalan, Muhammad menunggu wahyu 

• Mungkinkah orang lain ? 
- Muhammad dibuatkan (ghost-writer) ?  Siapa ? 
“Dan jika kalian (tetap) ragu tentang al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami 
(Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-
penolongmu selain Allah, jika kalian orang-orang yang memang benar.” (Qs. 2:23) 

• Berarti tinggal satu: Allah ! 
- dan berarti Muhammad itu Nabi !!! 
Muhammad yang dipilih di antara manusia untuk berkomunikasi dengan Allah dan 
menyampaikan wahyu. 22 



0. INDERAWI 
Tanpa 

pengetahuan 
Pengetahuan 

tingkat-I 
Pengetahuan 

tingkat-II 
Pengetahuan 

tingkat-III 
1.  

ILMIAH 
2. INNOVATIF 

Pengalaman itu sesuatu yang teramat mahal.  Banyak kesalahan manusia yang 
tak perlu diulangi, baik dalam skala lab maupun global.     

 
Karena itu pengalaman mestinya mendorong orang untuk menemukan inovasi 

baru, agar apa yang jelek di masa lalu tidak terulang lagi. 
 

Proses ini pada umumnya bersifat deduktif.  
Kualitasnya tergantung se-otoritatif apa penciptanya. 

 
Inovasi ini berwujud pada suatu “fakta tercipta” yang terbukti mengatasi 

persoalan real yang dihadapi. 



GAMES PAUD 

• Ambil selembar kertas 

• Gambar pemandangan 

• Gambar bebek 

• Beri nama bebek anda 
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MENGAPA 

• Sebagian besar pemandangan adalah 
dua buah gunung? 

• Sebagian besar bebek adalah 
menengok ke kiri? 

• Apakah anda keberatan kalau bebek 
anda dipanggil dengan nama lain? 



INGATLAH 

• Cara anda melukiskan pemandangan atau bebek adalah kebenaran naratif, 
yang tergantung tingkat akurasi & kejujuran anda. 

• Cara anda memberi nama bebek adalah kebenaran deduktif, karena terserah 
selera anda, selama anda memang diberi otoritas untuk itu. 

• Dunia kreatif, invensi (penemuan) dan inovasi adalah dunia deduktif.  Anda 
“menciptakan” dunia Anda sendiri. 

• Demikian juga Allah memiliki otoritas untuk menciptakan kebenaran (hukum) 
atau dunia yang Dia ciptakan! 
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0. INDERAWI 
Tanpa 

pengetahuan 
Pengetahuan 

tingkat-I 
Pengetahuan 

tingkat-II 
Pengetahuan 

tingkat-III 
1.  

ILMIAH 
2. INNOVATIF 

Mereka menetapkan nama benda ciptaan mereka 



ALLAH menetapkan 

• Bahwa dulu Allah menciptakan manusia dari tanah surga, lalu dikirimkannya 
ke bumi, yaitu Adam dan Hawa, sekalipun sains tidak dapat menjejaknya. 

• Bahwa ada mahluk Allah yang tak terindera seperti jin, setan dan malaikat, 
sekalipun belum ada sensor yang secara saintifik dapat mendeteksinya. 

• Bahwa ada kehidupan akherat, surga & neraka, sekalipun sains tidak dapat 
membuktikan keberadaannya. 

• Bahwa babi, bangkai, darah dan sembelihan untuk berhala itu haram, 
sekalipun sains tidak dapat mengungkap rahasia atau hikmahnya. 

• Bahwa khamr, judi, zina, dan murtad itu haram, sekalipun di banyak negeri, 
manusia bersepakat untuk tidak menyatakan illegal. 



MEMAHAMI IDENTITAS DIRI (1/4) 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah-Ku. (Qs. adzDzaariyat [51]:56) 

 

Menyembah :=  mentaati seluruh perintah, menjauhi seluruh 
larangan; termasuk mencintai semua yang dicintai-Nya, dan 
membenci semua yang dibenci-Nya. 

 

 Ini jawaban pertanyaan manusia, “untuk apa dia diciptakan?” 
Adapun pertanyaan “Untuk apa Tuhan menciptakan manusia?”,  
itu bukan urusan manusia.  Manusia tidak perlu berspekulasi. 

29 

نَس إاِلَّ ِليَْعبُُدوِن ﴿ ﴾٥٦َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ  



MEMAHAMI IDENTITAS DIRI (2/4) 

Kalian adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,  
menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah.  
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka;  
di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang fasik.  
(Qs. Ali-Imran [3]:110) 

 

 Jadi umat Islam harus jadi yang terbaik, karena dia mengemban misi: menyuruh yang 
makruf, menegah yang munkar, beriman kepada Allah. 
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ٍة أُْخِرَجْت  ِللنَّاِس ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ  
ِبالِلهِ تَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن    
ْنُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُهُم اْلفَاِسقُوَن ﴿  ﴾١١٠َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيراً لَُّهم مهِ  



MEMAHAMI IDENTITAS DIRI (3/4) 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam. (Qs. al-Anbiya [21]:107) 
 

Rahmat := jalbul mashâlih wa dar’ul mafâsid =  
mewujudkan kemaslahatan (kebaikan, kemanfaatan) dan mencegah 
kemafsadatan (kerusakan).  

 

 Ini misi Islam di dunia: menjadi rahmat tidak hanya untuk muslim …  
setelah muslimnya sebagai ummat berkualitas terbaik.  

31 

ْلعَالَِميَن ﴿ ﴾١٠٧َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمةً لهِ  



MEMAHAMI IDENTITAS DIRI (4/4) 

Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji 
kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa 
lagi Maha Pengampun. (Qs. Al Mulk [67]:1-2) 
 

 Ini menjawab pertanyaan para Atheis: Mengapa Tuhan kalau memang ada, 
tidak menolong orang yang susah atau terzalimi? 
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﴾١تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعلَى ُكلهِ َشْيٍء قَِديٌر ﴿  
َعَملً الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن    
﴾٢َوُهَو اْلعَِزيُز اْلغَفُوُر ﴿   



PROBLEMA DI BARAT 

Semakin banyak ilmuwan menjadi atheis,  
agnostis, atau percaya Tuhan,  

tetapi bukan Tuhan seperti dalam agama-agama. 

 

Mereka tidak pernah memikirkan Tuhan  
dengan metode sebagaimana seharusnya! 
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Apakah Negara Dengan Sains-tek Kuat  
Sah-sah Saja Menjajah Negeri Lain Atau “Menjajah Lingkungan”? 



 

Di bawah bayang  
Senjata Pemusnah Masal 



DUNIA JUGA SEDANG SAKIT 
821 million people hungry 



Global Warming 



www.tokopedia.com/beyondaw 


