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Fungsi otak sangat sentral dalam kehidupan manusia. Para psikolog mempelajari sistem kerja 

otak dengan perilaku manusia. Otak tidak saja berfungsi menentukan inteligensi (IQ) 

manusia, tetapi juga menentukan aktivitas manusia selama 24 jam. Kondisi otak seseorang 

akan menentukan aktivitas yang dilakukannya selama 24 jam secara terus menerus, tidak 

terputus. 

Banyak menduga manusia yang menentukan otaknya, tetapi ternyata otak yang menentukan 

manusia itu. Fungsi otak manusia akan mengatur kehidupan manusia itu sendiri maka 

manajemen otak yang baik akan membuat aktivitas manusia itu menjadi baik. Otak memicu 

manusia untuk berpikir maka dengan manusia berpikir aktivitas manusia itu menjadi baik. 

Bila aktivitas manusia itu baik maka energi yang ada dalam tubuh dapat dipergunakan 

menjadi tepat guna. 

Allah dalam Al-Qur’an berulangkali berseru kepada manusia, “Hai manusia apakah kamu 

tidak berpikir”. Artinya, Tuhan mengingatkan manusia untuk mempergunakan otaknya secara 

baik dan benar. Manusia harus berpikir. Artinya manusia harus mempergunakan otaknya 

dengan baik dan benar. Sementara itu otak manusia memiliki waktu-waktu tertentu yang 

memengaruhi kondisi tubuh manusia itu sendiri. Bila manusia itu mempergunakan waktu-

waktu tertentu dari aktivitas otak maka aktivitas manusia itu menjadi baik dan tubuh akan 

menjadi sehat. 

Otak mempunyai waktu-waktu tertentu yang brilian terhadap aktivitas manusia. Waktu-waktu 

tertentu dari kerja otak itu menurut Health MSN, ada beberapa waktu tertentu yang sagat baik 

bila manusia melakukan kegiatan pada waktu-waktu tertentu otak itu. 

Menurut Health MSN, otak Manusia pada pukul 07.00 sampai 09.00 bekerja untuk 

meningkatkan semangat dan gairah manusia. Menurut Ilia Karatsoreos, PhD, ahli saraf dari 

Rockefeller University, pukul 07.00 sampai 09.00 saat tertentu untuk memperkuat hubungan 

dengan orang-orang yang paling penting dalam hidup. 

Berdasarkan penelitian ternyata kadar oksitosin pada laki-laki akan berangsur-angsur 

menurun seiring berjalannya waktu. Pukul 09.00 sampai pukul 11.00 otak manusia memiliki 

hormon kortisol (hormon stres) yang cukup, sehingga dapat membantu memfokuskan pikiran 

dan hal ini tidak dipengaruhi oleh usia berapapun. Artinya pada pukul ini sangat baik 

manusia untuk belajar atau mengerjakan tugas-tugas penting yang membutuhkan analisis dan 

konsentrasi. Kegiatan manusia yang baik pada waktu ini membuat presentasi atau melakukan 

brainstorming. 

Hal ini karena pada waktu tertentu itu hormon melatonin (hormon tidur) telah menurun tajam, 

sehingga tubuh lebih siap untuk mengerjakan beban proyek atau pekerjaan yang sulit dan 

keras. Beda dengan pukul 14.00 sampai pukul 15.00 sangat baik beristirahat sebab tubuh 

manusia baru saja selesai mencerna makanan maka tubuh akan menarik darah dari otak ke 

perut, kondisi ini membuat asupan darah dan oksigen ke otak sedikit berkurang yang 



membuat seseorang jadi mengantuk. Sebaiknya saat ini beristirahat atau tidur siang atau 

melakukan meditasi. Tujuannya agar meningkatkan volume vaskuler dan sirkulasi sehingga 

meningkatkan aliran darah ke otak. 

Selanjutnya pukul 15.00 hingga pukul 18.00 bisa melakukan aktivitas ringan sebab kondisi 

otak masih lelah. Biasanya menurut Paul Nussbaum, PhD, seorang neuropsikolog klinis 

kondisi otak tidak setajam waktu sebelumnya. Namun, seseorang merasa lebih santai dan 

tekanan tubuh lebih rendah. 

Pukul 18 hingga pukul 20.00 saat terbaik melakukan tugas-tugas pribadi. Hal ini berdasarkan 

peneliti para ahli menemukan otak sudah masuk dalam tahap pemeliharaan yakni produksi 

melatonin masih berada di level rendah. Aktivitas pribadi seperti berkumpul dengan keluarga 

dan teman-teman. 

Kemudian pukul 20.00 hingga pukul 22.00 sangat baik bersantai sebab kadar hormon 

melatonin meningkat cepat sedangkan kadar serotonin (neurotransmitter yang berhubungan 

dengan semangat) mulai memudar. Berdasarkan hasil penelitian Rubin Naiman, PhD 

spesialis masalah tidur dari University of Arizona's Center for Integrative Medicine 

mengatakan sekitar 80 persen serotonin akan dirangsang dari paparan sinar matahari sehingga 

jika matahari tenggelam kadar dalam dalam tubuh juga berkurang. 

Berdasarkan penelitian itu pada malam hari otak sudah lelah maka aktivitas yang baik 

menonton film, mendengarkan musik agar tubuh santai dan rileks. Pada pukul 22.00 

sebaiknya menunda semua kegiatan atau bersiap-siap untuk tidur. Tidur atau istirahat malam 

bisa membantu otak beristirahat dalam waktu cukup yakni selama 7 hingga 8 jam agar bisa 

mendapatkan kesehatan dan energi yang optimal pada pagi hari ketika bangun tidur. 

Mengambil keputusan untuk tidur sangat penting sebab menurut Rebecca Spencer dan 

Edward Pace-Schott dari Universityof Massachusetts yang melakukan penelitian ternyata 

tidur sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan hasil tes penalaran kognitif terhadap 54 orang mahasiswa berusia 18-23 tahun 

dibagi atas dua kelompok yakni pagi dan sore. Ternyata lebih baik yang pagi hari. 

Dari hasil tes itu peranan tidur dalam pengambilan keputusan sangat baik sebab kondisi 

kognitif atau emosional lebih terkontrol. “Dugaan kami, efek peningkatan dalam 

pengambilan keputusan berhubungan dengan rapid-eye-movement (REM) ketika tidur,” tulis 

para psikolog itu dalam Journal of Sleep Research edisi online belum lama ini. 

Penelitian ilmiah membuktikan manfaat yang diperoleh saat tidur pada malam hari ketika 

seseorang harus membuat keputusan penting pada esok harinya. Ternyata tidur dapat 

membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik. 

Hal itu karena otak lebih lelah pada pagi hari ketika seseorang baru bangun tidur. Kondisi ini 

sangat baik dimanpaatkan manusia yang akan mengambil keputusan penting dalam hidupnya. 

Dengan demikian semua aktivitas penting sebaiknya dilaksanakan dan diselesaikan pada pagi 

hari ketika baru selesai tidur pada malam hari minimal 7 jam. 

Secara psikologis, orang yang tidur pada malam hari minimal 7 jam akan merasa bahagia 

sebab tidak merasa stres. Kondisi itu disebabkan otak mudah mengirim informasi dari 

amigdala (pada dasarnya penjaga gerbang otak Anda) ke korteks prefrontal yang bertanggung 



jawab untuk membuat otak berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini diperoleh dari 

penelitian Judy Willis, MD dari American Academy of Neurology. 

Tingkat stres membuat seseorang kurang merasa berbahagia. Ketika seseorang kurang merasa 

berbahagia maka ketika diminta untuk mengambil keputusan akan sulit dan hasil keputusan 

kurang baik. Dari hasil penelitian ini sebaiknya jangan memaksakan diri untuk mengambil 

keputusan ketika kondisi tubuh dalam tekanan stres. 

Hal yang harus dilakukan segera menurunkan tingkat stres. Artinya ketika seseorang dapat 

berpikir jernih. Biasanya seseorang berbahagia ketika masih mampu berperilaku humor, 

kocak dan tidak merasa dalam tekanan. Hasil penelitian membuktikan imajinasi otak manusia 

mampu meningkatkan motivasi disebabkan tidak dalam kondisi stres. Untuk itu apa bila 

dalam seharian seseorang merasa suntuk, tidak bersemangat untuk bekerja maka terbaik 

dilakukan beristirahat, bersantai atau tidur. 

Bila tidak tidur bisa dilakukan hal-hal yang menyenangkan perasaan yakni melakukan hobi 

atau kegemaran seseorang. Hal ini akan membuat seseorang lebih rileks. Hal-hal yang 

menyenangkan itu seperti mendengar musik, melakukan hobi yang membuat perasaan senang 

dan bahagia. Melakukan kegiatan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi otak seseorang agar 

kegiatan itu mendapatkan hasil maksimal. 

(Penulis alumni Fakultas Psikologi Universitas Medan Area dan pemerhati masalah 

psikologi masyarakat) 

 


