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OTAK DAN MEDITASI 

Satyanegara 

Semakin hari, semakin banyak orang yang memburu hal-hal yang berbau 
spiritual seperti meditasi. Teknik meditasi, selain merupakan salah satu seni 
penenangan diri yang telah dipraktekkan sejak ribuan tahun yang lalu, ternyata 
juga merupakan seni pemusatan pikiran yang kini telah dipopulerkan menjadi 
sebuah ilmu pengetahuan dengan dasar penelitian yang akurat sesuai dengan 
ilmu saraf modern (neuroscience).  

Apa yang dimaksud dengan kesadaran, bagaimana struktur susunan saraf 
manusia, dan bagian susunan saraf mana saja yang berperan dalam meditasi? 
Pertanyaan-pertanyaan ini agaknya perlu dibahas terlebih dahulu untuk 
menyamakan persepsi sebelum sampai pada pertanyaan lebih lanjut: bagaimana 
seseorang bisa mengalami “hal-hal tertentu” selama proses spiritual ini, 
misalnya pada suatu saat ketika seseorang  melakukan meditasi dengan 
konsentrasi penuh otak dapat kehilangan kesadaran diri untuk sesaat, sehingga  
pikiran dapat dikosongkan dari semua hal yang menarik maupun mencemaskan. 

 Selain itu juga terjadi perubahan persepsi tubuh sehingga sesorang tidak lagi 
merespons rangsangan dari lingkungan, perubahan kerja organ-organ dalam 
tubuh seperti detak jantung melambat, pernapasan menjadi tenang, bahkan pada 
tingkat lanjut irama denyut jantung dan irama keluar masuknya nafas dapat 
dikoordinasikan. 

I.  Definisi 

Otak adalah pusat pengatur segala aktivitas tubuh. Ia merupakan pusat susunan 
saraf yang berfungsi mengatur manusia untuk beraktivitas secara normal, 
mencakup kesadaran, panca indera, intelegensi, akal, emosi, serta mengatur 
perlindungan diri sendiri dari ancaman atau bahaya, dan pusat pengaturan rasa 
nyaman. 
 
Sedangkan, meditasi adalah proses pemusatan pikiran dan perasaan untuk 
mencapai “sesuatu”. “Sesuatu” itu dapat berupa nuansa ketenangan atau 
kebahagiaan. Kondisi meditasi menunjukkan suatu keadaan konsentrasi yang 
sangat terfokus, sehingga seseorang dapat mengontrol aktivitas susunan saraf 
pusatnya, termasuk daerah pengatur aktivitas saraf otonom. Meditasi 
diidentikkan dengan suasana hening, diam, tidak ada gerakan, duduk tegak, 
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mata terpejam, dan lain-lain. Itulah gambaran dari seseorang yang melakukan 
pemusatan konsentrasi saat meditasi 
 

II. Anatomi susunan saraf manusia 
 

Sama halnya dengan jika seseorang ingin hidup di daerah yang baru, ia harus 
mempelajari dahulu nama-nama lokasi dan nama jalan di daerah tersebut. Maka 
pada bagian ini kita akan membahas beberapa lokasi/ bagian yang terdapat pada 
susunan saraf manusia. Susunan saraf manusia dibagi menjadi dua bagian besar, 
yaitu: 

1. Susunan saraf pusat, dan 
2. Susunan saraf tepi (perifer) 

 

 
 

II.1. Susunan saraf pusat 
 
Susunan saraf pusat manusia terdiri dari otak dan medula spinalis. Masing-
masing dilindungi oleh tulang tengkorak dan kolumna vertebralis. Susunan saraf 
pusat merupakan sistem sentral pengontrol tubuh yang menerima, 
menginterpretasi dan mengintegrasi semua rangsangan/stimulus, serta 
menyampaikan impuls saraf ke otot dan kelenjar. 
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Susunan saraf pusat manusia 

 
Secara garis besar otak manusia dapat dibagi sebagai berikut: 
 

1. Otak besar, terdiri dari: 
 
a. Telensefalon 

Merupakan bagian terbesar otak manusia. Dibagi menjadi 6 lobus yaitu lobus 
frontal, lobus parietal, lobus temporal, lobus occipital, lobus sentral dan lobus 
limbik. Lobus frontal berhubungan dengan penciuman, konsentrasi, bicara, dan 
penentuan sikap (attitude), dan daerah pembentukan watak kepribadian 
manusia. Pada manusia normal, otak yang befungsi dominan adalah otak kiri, 
maka pada lobus frontal  kiri juga, terdapat pusat bicara motorik. Di bagian 
belakangnya adalah daerah pusat pergerakan kaki, tangan lidah, wajah, dan 
mata. Sedangkan pada bagian depannya ada bagian yang dinamakan korteks 
prefrontal. Bagian otak ini adalah bagian yang menentukan apakah suatu 
tindakan akan kita laksanakan atau tidak. Selain itu bagian ini juga berperan 
penting dalam hal konsentrasi dan perhatian dalam berpikir.  Lobus temporal 
berperan dalam proses pendengaran, pusat ingatan, dan pemahaman kata-kata. 
Pada otak kiri, di daerah ini terdapat pula pusat bicara sensorik, yaitu pusat 
untuk menangkap atau mengerti ucapan atau kata-kata orang lain. Lobus 

Otak 

Medulla 
spinalis 
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parietal merupakan pusat deteksi adanya rangsangan dari luar tubuh, juga pusat 
pemahaman terhadap rangsangan tersebut.. Dengan kata lain, bagian ini 
merupakan pusat penerima “rasa” dari bagian-bagian tubuh. Lobus occipital 
berperan dalam proses penglihatan dan pemahaman visual. Dalam hal ini dapat 
diibaratkan sebagai layar televisi dengan mata sebagai kameranya Lobus 
sentral berperan dalam mengatur aktivitas organ dalam tubuh. Kemudian, 
lobus limbik. Limbik berasal dari bahasa Latin “limbus” yang berarti lingkaran, 
cincin, batas. Lobus ini berfungsi untuk mengatur perasaan manusia (senang, 
sedih, marah, takut), mengontrol insting / naluri (misalnya kita tidak serta merta 
memukul seseorang yang tidak sengaja menginjak kaki kita), dan merekam 
memori baru (pengalaman atau suasana tertentu).  

 

 

Pembagian telensefalon, bedasarkan fungsinya 

 
b. Diensefalon 

Diensefalon dapat dibagi menjadi empat daerah, yaitu thalamus, hypothalamus, 
epithalamus dan subthalamus. Thalamus, ‘’tempat singgah’’ (relay) yang besar 
dalam otak manusia, menampung semua sinyal-sinyal dan informasi yang akan 
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menuju ke otak besar, misalnya informasi dari kulit, organ dalam tubuh, otak 
kecil, dan sebagainya. Informasi tersebut dapat berupa rangsangan nyeri, suhu, 
sensasi posisi tubuh, dan sebagainya. Selain itu thalamus juga menampung 
menampung segala informasi mengenai suasana atau isi pikiran manusia, 
sebelum informasi-informasi ini diteruskan ke bagian-bagian lain korteks 
serebri. Sehingga semakin kita terbenam ke dalam pemikiran tentang suatu 
objek khusus, thalamus akan semakin aktif bekerja sehingga memungkinkan 
seseorang untuk berpikiran, bersikap dan berperilaku sedemikian rupa untuk 
mewujudkan apa yang dikehendakinya. 

Hipothalamus berfungsi untuk mengontrol nafsu makan, nafsu seksual (libido), 
ekspresi emosi, berperan dalam siklus tidur-bangun, reward and punishment, 
juga  mengatur kepentingan biologis lainnya seperti pusat saraf otonom, 
hormon, suhu, dan keseimbangan cairan tubuh. Kemudian salah satu fungsi 
epithalamus yang penting adalah mengatur siklus bangun-tidur. Siklus ini 
dipengaruhi oleh hormone melantonin yang dihasilkan oleh pineal body, salah 
satu bagian dari epithalamus. Tidak kalah penting, subthalamus ternyata 
berperan dalam mengatur koordinasi gerakan otot kita. 

Pada hipotalamus terdapat bermacam-macam nukleus (inti saraf) yang masing-
masing memiliki tugas tertentu. Diantaranya yang mengatur sistem saraf 
otonom adalah nukleus anterior dan posterior. Perangsangan pada nucleus 
anterior aktivitas parasimpatiknya meningkat. Sebaliknya, perangsangan pada 
nucleus posterior dan lateral aktivitas simpatiknya meningkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

 

Diensefalon 

 

 
Sistem sensorik: persepsi nyeri 

 



7 
 

c. Batang otak 
Batang otak berfungsi untuk mengatur seluruh proses kehidupan yang 
mendasar. Mesensefalon merupakan organ penghubung antara otak 
besar, otak kecil, dan pons, yang menerima dan menyalurkan informasi 
dari dan ke otak. Pons mengatur kesadaran, kesiagaan, dan menentukan 
apakah kita terjaga atau tertidur. Sementara itu, medulla oblongata 
mengatur fungsi vital tubuh seperti suhu, detak jantung, sirkulasi darah, 
pernafasan, dan pencernaan. Jadi, bila dijumpai kerusakan atau gangguan 
pada daerah ini  maka niscaya kehidupan manusia tersebut akan berhenti 
 

2. Otak kecil 
Otak kecil (cerebellum) merupakan alat pengatur keseimbangan, 
koordinasi gerak tubuh, pengatur gerakan-gerakan halus, dan juga 
mengatur ketegangan otot manusia, yang juga disebut sebagai pusat dari 
traktus atau jalur ekstra-piramidal. Apabila terdapat gangguan pada otak 
kecil, seseorang dapat mengalami gangguan berjalan, duduk, dan 
mempertahankan posisi tubuh agar tetap tegak.  
 

 

II.2. Sistem saraf tepi (perifer) 

Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-
organ tubuh. Berdasarkan arah impulsnya, saraf tepi terbagi menjadi: 

- Sistem saraf aferen, yang membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat 

- Sistem saraf eferen, yang membawa impuls dari saraf pusat ke efektor 

Mesencephalon 

Pons 

Medulla oblongata 

Cerebellum 
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Sedangkan berdasarkan jenisnya, sistem saraf tepi dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Sistem saraf somatik yang mengendalikan organ tubuh (terutama otot) 
dibawah kontrol volunter (gerakan yang disadari), dan 

2.  Sistem saraf otonom yang mengatur kerja organ tubuh secara involunter 
(tidak disadari). Sistem saraf autonom mengatur proses homeostasis dan 
refleks-refleks tubuh seperti akomodasi penglihatan, melebar dan 
mengecilnya pembuluh darah, frekuensi denyut jantung, aktivitas 
peristaltik usus, berkeringat, dan sebagainya sehingga seseorang dapat 
beradaptasi dengan lingkungannya 
 

SISTEM SARAF OTONOM 

Sistem saraf otonom ini terdiri dari serabut preganglion bermielin yang 
bersinaps (berhubungan) dengan serabut postganglionik tak bermielin, dimana 
serabut ini akan mempersarafi organ efektor. Sinaps ini terjadi pada tempat 
yang disebut ganglion. 

 

Berdasarkan jenis neurotransmiter yang diproduksi oleh ujung-ujung saraf 
autonom ini yaitu asetilkolin dan norepinefrin –atau dengan kata lain 
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berdasarkan fungsinya,- sistem saraf ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sistem 
parasimpatis dan simpatis.  

Sebagian besar organ tubuh dipersarafi oleh serabut dari kedua sistem ini, dan 
mempunyai pengaruh yang saling berlawanan, misalnya saraf parasimpatis 
memperlambat detak jantung, sementara saraf simpatik meningkatkannya.  

 

1. Sistem Saraf Parasimpatik. 

Awal serabut saraf preganglion parasimpatik timbul dari inti motorik saraf otak 
III, VII, IX, X pada batang otak dan dari segmen medulla spinalis sacral II, III 
dan IV. Disebut juga sebagai jalur craniosacral 

Saraf otak III, VII, dan IX mempengaruhi pupil dan sekresi kelenjar liur, 
sementara nervus vagus (X) membawa serabut saraf ke jantung, paru, dan 
saluran cerna bagian atas. Serabut saraf dari segmen sacral membentuk pleksus 
yang mempersarafi usus besar, kandung kemih dan organ reproduksi. 
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Inti-inti sistem saraf parasimpatis di batang otak 

Transmiter kimia pada sinapsis pre dan postganglionik pada sistem 
parasimpatik adalah Asetilkolin (Ach). Serabut saraf yang mengeluarkan 
asetilkolin dari end plate (ujung)-nya disebut sebagai serabut kolinergik.  

Sintesis Ach terjadi di sitoplasma ujung neuron kemudian disimpan di vesikel 
terminal presinaptik. Adanya aksi presinaptik menyebabkan influks ion kalsium 
dan menyebabkan pelepasan beberapa ratus vesikel ke celah sinaptik. Ach 
kemudian diikat oleh reseptor spesifik pada membran postsinaptik dan 
meningkatkan permeabilitas membran terhadap ion natrium, kalium, dan 
kalsium, yang kemudian akan terjadi eksitasi (terangsangnya saraf) postsinaptik. 
Aksi dari Ach ini berakhir oleh enzim Acetyl Cholinesterase yang akan segera 
menghidrolisisnya. 
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Secara fisiologis, sistem parasimpatis berperan saat penyimpanan dan 
pemulihan energi, seperti mengurangi frekuensi detak jantung dan tekanan 
darah, memfasilitasi penyerapan makanan dan kontraksi usus, mengekskresikan 
produk buangan, menyempitkan diameter pupil, melebarkan pembuluh darah, 
menyempitkan lumen saluran pernafasan (bronkus), mengeluarkan air liur dan 
air mata, dan melonggarkan sfinkter saluran pencernaan, dan sebagainya 

2. Sistem Saraf Simpatik 

Badan neuron yang menjulurkan serabut preganglionar simpatetik terletak di 
semua segmen torakal ,dan lumbal I dan II. neuron-neuron tersebut menduduki 
kornu laterale substansia abu-abu medula spinalis, dan dikenal sebagai kolumna 
intermediolateralis. Serabut-serabut preganglionar meninggalkan medula 
spinalis bersama-sama dengan radiks ventralis setinggi foramen intervertebrale 
menggabungkan diri dengan radiks dorsalis untuk menyusun saraf spinal. Pada 
tempat itu juga, mereka meninggalkan saraf spinal sebagai rami komunikantes 
alba dan menuju trunkus simpatikus. Trunkus ini tersusun oleh sepasang rantai 
di kedua belah sisi tulang belakang. Dan rantai itu terdiri dari ganglion-ganglion 
yang bersambung satu dengan yang lain melalui juluran-juluran mereka. Pada 
umumnya ditemukan 3 pasang ganglion di daerah servikal, 12 pasang di daerah 
torakal, 5 pasang di daerah lumbal, 2 pasang di daerah sakral dan 1 ganglion 
tunggal di garis tengah os koksigis.  
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Pengeluaran nor epinefrin dari ujung saraf simpatik akan melebarkan diameter 
pupil, meningkatkan denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, terutama 
yang menuju ke kulit dan organ dalam perut, menghambat peristaltik saluran 
pencernaan, mengeratkan sfinkter saluran pencernaan, membangunkan bulu 
kulit, menggalakkan sekresi keringat dan adrenalin (epinefrin) dan 
meningkatkan gula darah dengan jalan glikogenolisis hepar. 

III. Fisiologi kesadaran 

Meditasi sering diartikan secara salah, dianggap sama dengan melamun 
sehingga meditasi dianggap hanya membuang waktu dan tidak ada gunanya. 
Meditasi justru merupakan suatu tindakan sadar karena orang yang melakukan 
meditasi tahu dan paham akan apa yang sedang dia lakukan. 

Kesadaran diartikan sebagai hasil berbagai fungsi yang kompleks dan berdasar 
pada alertness dan awareness terhadap diri dan lingkungan. Sadar juga 
diartikan sebagai keadaan dimana  seseorang tahu/mengerti dengan jelas apa 
yang ada dalam pikirannya. Sedangkan pikiran bisa diartikan dalam banyak 
makna, seperti ingatan, hasil berpikir, akal, gagasan ataupun maksud/niat 
(kamus besar bahasa Indonesia). Sebagai gambaran untuk memperjelas, 
misalnya ada seorang anak melihat balon. Keadaan melihat tersebut yang ia 
sadari sendiri itu dinamakan kesadaran. Sedangkan balon yang ia lihat yang 
menimbulkan anggapan besar atau berwarna kuning disebut pikiran (persepsi). 
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Reaksi bagus dan indah sehingga anak tersebut suka adalah bentuk dari 
perasaan. Kemudian reaksi pikiran yang menginginkan bermain dengan 
menggunakan balon tersebut itu yang dimaksud dengan 
niat/kehendak/maksud. 

Jadi sadar adalah suatu kondisi pasien mengetahui diri sendiri dan lingkungan 
dan memberikan responsnya yang cukup / memadai terhadap stimulus dari luar 
maupun terhadap kebutuhan dari dalam 

Pada orang yang sedang bermeditasi, sepertinya tidak menghiraukan diri sendiri 
dan lingkungannya, seperti keadaan tidak sadar. Namun sebenarnya mereka 
tetap sadar penuh, dan dapat mengakhiri keadaan tersebut secara disengaja. 
Sekilas mirip orang yang sedang tidur. Bedanya meditasi dengan  tidur adalah 
pada saat tidur seseorang tidak sadar, dan masih bisa memberikan respons 
terhadap stimulus, dan masih sanggup melakukan beberapa aktifitas mental 
seperti mimpi dan adanya memori terhadap mimpi tersebut. Juga ada perbedaan 
dalam penggunaan oksigen, rekaman EEG, dan respons evoked potensial otak 

Kesadaran timbul dari stimulus yang terus menerus dikirimkan sistim sensorik 
dari seluruh tubuh yang sampai ke batang otak mulai dari bagian ujung bawah 
midbrain sampai ke thalamus medial. Bagian dari batang otak yang menerima 
impuls sensorik ini disebut formatio retikularis. Perangsangan formatio 
reticularis ini menimbulkan keadaan arousal (terjaga). 

 

Formatio reticularis à arousal 

Impuls-impuls saraf dari formasio retikularis ini sampai di thalamus pada 
nukleus intra laminer dan centromedial thalami, dan dari sini disebarkan ke 
seluruh korteks serebri secara difus melalui serabut-serabut nonspesifik. Jadi 



14 
 

serabut sensorik yang sampai di thalamus ini selain mengirimkan serabut 
spesifik untuk modalitas perasaan tertentu ke girus postsentralis, dan girus 
sensoris primer lainnya, juga serabut nonspesifik ke seluruh korteks serebri. 
Serabut saraf yang berasal dari thalamus menuju ke korteks serebri ini disebut 
serabut thalamocortical. Perangsangan korteks serebri ini, menimbulkan 
keadaan  awareness. 

 

Cytoarchitectonic korteks serebri à awareness 

 Formasio retikularis yang terus menerus mengirimkan impuls yang 
menyebabkan suatu keadaan sadar ini disebut ARAS (Ascending Reticular 
Activating System) yang merupakan penggalak kesadaran.  

Korteks serebri yang menerima impuls dari serabut nonspesifik ini, kemudian 
mengolah impuls ini sehingga tercapai suatu keadaan sadar, disebut pengolah 
kesadaran. Kesadaran menurun jika terjadi gangguan fungsi pada ARAS ini 
atau gangguan fungsi pada korteks serebri secara difus. Gangguan pada ARAS 
menurunkan kuantitas kesadaran atau tingkat kesadaran sedangkan gangguan 
pada korteks serebri difus menurunkan kualitas atau isi dari kesadaran. 
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IV. Fisiologi meditasi 

Diketahui bahwa otak manusia memancarkan gelombang. Gelombang ini bisa 
sangat cepat tergantung kondisi orang tersebut. Gelombang otak bisa dibagi 
dalam empat kategori, yaitu beta, alfa, teta, dan delta. Beta adalah yang tercepat 
dan muncul pada saat kita beraktivitas sehari-hari, berbicara, berdebat, dan 
sebagainya. Alfa berada sedikit lebih lambat, dan merupakan gelombang otak 
yang muncul saat seseorang dalam keadaan tenang (relax), berpikir, atau 
berkonsentrasi. Teta terjadi saat meditasi dan tidur sambil bermimpi. 
Gelombang delta merupakan karakteristik tidur, tentu saja muncul saat 
seseorang tidur nyenyak (tanpa mimpi). Kondisi-kondisi tersebut sebenarnya 
dapat dipelajari dan dikendalikan secara sengaja oleh manusia.. Selama berada 
dalam kondisi relaks dan meditatif, memang ada nuansa seakan-akan tidur, tapi 
bernilai delta lebih sedikit.  

 

Orang bijak masa lalu menemukan bahwa pikiran akan serasa lebih encer saat 
seseorang melihat dan mendengar goyangan cahaya atau tabuhan genderang 
yang semakin melambat. Saat itu seseorang dapat menjadi semakin tenang dan 
fokus. Dalam kondisi tersebut, otak menunjukkan gelombang alfa. Sedangkan 
saat melakukan aktivasi untuk meditasi untuk mencapai pemusatan pikiran pada 
tahapan theta atau mendekati delta, biasanya kita akan mulai merasakan rasa 
mengantuk seperti akan tidur dan berhalusinasi, ilusi ataupun imajinasi yang 
bermacam-macam. Saat meditasi, gelombang teta terlihat melimpah di bagian 
depan dan tengah otak.  
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Meditasi yang sangat intens dan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka 
panjang ternyata memberi dampak positif pada struktur hipokampus dan lobus 
frontal. Sebuah studi dengan menggunakan MRI (Magnetic Resonance 
Imaging) pada 16 partisipan dua minggu sebelum dan sesudah mengikuti 
meditasi di University of Massachusets menemukan adanya penambahan 
kepadatan substansi abu-abu otak di lobus frontal dan hipokampus, yang 
penting bagi proses pembelajaran dan memori, kesadaran, rasa kasihan, dan 
introspeksi diri. Sebaliknya, di amigdala, yang diketahui berperan penting 
dalam perasaan gelisah, cemas, dan stress terjadi  

Sebuah studi telah dilakukan oleh Newberg dan d'Aquili pada biksu dan 
biarawati Fransiskan dengan menggunakan Single photon emission computed 
tomography (SPECT) untuk menunjukkan aktivitas otak mana yang lebih tinggi 
selama klimaks dari meditasi atau doa. Teknologi pencitraan otak ini dapat 
memastikan apa yang terjadi di otak selama pengalaman rohani dengan 
menampilkan banyaknya aliran darah yang masuk ke suatu area di otak.  

Gambar otak diambil setelah menginjeksikan zat pewarna radioaktif ke dalam 
pembuluh darah. Gambar yang pertama diambil saat subyek beristirahat, 
kemudian dibandingkan dengan gambar kedua yang diambil saat subyek 
penelitian tersebut melakukan meditasi. Ternyata aktivitas di lobus prefrontal 
meningkat ketika seseorang sedang berdoa (memfokuskan pikiran) atau 
meditasi mulai berlangsung, yang menandakan bahwa aktivitas berkonsentrasi 
sedang berlangsung dalam korteks ini. Kemudian yang menarik adalah selama 
meditasi berlangsung, aktivitas di lobus parietal posterior superior, bagian otak 
yang berperan penting dalam orientasi ruang dan waktu, ternyata sangat 
menurun. Daerah otak inilah yang paling berfungsi untuk menilai bagian mana 
yang disebut atas / bawah, depan / belakang dan lain-lain. Pada saat ini seorang 
meditator akan merasa kehilangan orientasi maupun persepsinya ruang dan 
waktu, merasa kosong, dan sering diungkapkan sebagai keadaan bersatu dengan 
“yang transenden”. 

Selain itu, dengan menurunnya aktivitas lobus parietal, juga terjadi penurunan 
persepsi modalitas nyeri lainnya seperti nyeri. Dalam dunia kedokteran disebut 
sebagai deaferensiasi, proses neurologis 'dimana struktur otak terputus dari 
input sensorik (aferen) 

Saat seseorang melakukan meditasi intens aktivitas sistim limbik menurun  
(Schwartz 1975). Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1997 oleh peneliti di 
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Jepang dan Harvard Medical School menunjukkan bahwa perilaku ritual 
spiritual seperti berdoa dan meditasi juga mempengaruhi hipotalamus, terutama 
pada daerah yang bertanggung jawab atas pengaturan sistem saraf otonom. 
Karena sistem limbik mengandung hipotalamus, yang mengontrol sistem saraf 
otonom, penurunan gairah limbik dapat menjelaskan bagaimana meditasi 
mengurangi stres dan meningkatkan stabilitas otonomnya dengan meningkatkan 
kerja inti hipotalamus yang mengatur sistem saraf parasimpatis.  

Sirkulasi peredaran darah terutama di otot dan otak, berkaitan erat dengan 
kebutuhan metabolisme jaringan, sangat sensitif dan konsisten dalam responnya 
terhadap perilaku manusia. Sebuah studi oleh Jevning et al (1996) 
menggambarkan suatu redistribusi menarik dalam aliran darah meditator. Aliran 
darah ke ginjal dan hati menurun disertai dengan peningkatan output jantung 
yang cukup signifikan. Hal ini mendukung hipotesis bahwa sebagian besar 
darah didistribusikan ke otak sehingga aliran darah serebral meningkat selama 
meditasi (Herzog et al 1990, Jevning et al, 1992, Jevning et al 1996).  

 
V. Meditasi dan sistem endokrin 

Berdasarkan karakteristik metabolisme dari meditasi dan laporan subjektif 
meditator, beberapa studi telah dilakukan untuk memastikan apakah kadar 
hormon yang terkait dengan stres menurun selama proses ini.  

Pada dasarnya, meditasi adalah sebuah aktivitas metabolisme yang akan 
mempengaruhi sistim parasimpatis dan memberikan nuansa tenang pada fisik 
dan mental. Pada seorang meditator, kadar asetilkolin dalam darahnya akan 
konstan. Hal ini akan diikuti oleh proses inhibisi aktivitas hipotalamus sehingga 
produksi katekolamin (adrenalin dan noradrenalin) menurun. Di samping itu, 
pacuan yang terjadi pada saraf simpatis juga akan direm. Asetilkolin yang ada 
di dalam darah akan lebih banyak digunakan oleh saraf parasimpatis, dengan 
demikian peranan saraf parasimpatis ini akan lebih dominan sehingga seseorang 
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syang melakukan meditasi pada tingkat tertentu merasa lebih tenang, denyut 
jantung menjadi lebih lambat, dan tekanan darah menjadi stabil. 

Selama meditasi, kadar laktat dalam darah berkurang, demikian juga dengan 
kortisol, dan epinefrin, sehingga kepekaan seseorang terhadap stress berkurang 
(Wallace 1970, Sudsuang et al 1991). Infus laktat dapat menghasilkan gejala-
gejala kecemasan pada subjek normal (Wallace et al 1971); sebaliknya, 
penurunan konsentrasi laktat selama dan setelah meditasi dapat menjelaskan 
perasaan subjektif relaksasi-terjaga. Penelitian lain menunjukkan bahwa 
meditasi mengurangi sensitivitas reseptor adrenergik simpatik, sehingga 
menurunkan respons seseorang terhadap stres menurun (Mills, dkk 1990). 
 
Peningkatan kadar asam gamma aminobutyric (GABA), melatonin, dan 
dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) selama meditasi juga telah 
dilaporkan (Glaser et al 1992, Elias & Wilson 1995, Massion et al 1995). 
Meditasi mempengaruhi hipotalamus dan mengakibatkan beberapa perubahan 
sekresi dan pelepasan beberapa hormon hipofisis. Perubahan hormonal yang 
terjadi saat meditasi menyerupai efek dari penghambatan neurotransmitter 
GABA. Elias dan Wilson (1995) berhipotesis bahwa meditasi menghasilkan 
efek ansiolitik dengan meningkatkan kadar GABA pada daerah tertentu di otak.  

Kadar DHEA-S yang tinggi selama meditasi juga dapat memberikan 
perlindungan terhadap rangsangan stressor dari kelenjar adrenal. DHEA 
merupakan sumber bahan baku untuk hampir semua hormone yang dibutuhkan 
tubuh. Ketika kadar hormone ini tinggi, tubuh dapat memerangi penyakit secara 
efektif. Sebaliknya saat kadarnya berkurang, seperti yang terjadi pada orang 
lanjut usia, tubuh akan menjadi lebih rentan terhadap stress dan penyakit. 
 

Stimulasi otak oleh hormon endorfin selama meditasi membuat seseorang 
merasa lebih tenang karena endorphin merupakan narkotika alami yang dapat 
mengurangi rasa sakit dan meningkatkan rasa gembira, damai, dan tenteram. 

Masih berhubungan dengan stress, telah banyak pula penelitian yang membahas 
mengenai kelenjar pineal. Para ilmuwan telah menemukan bahwa kelenjar ini 
mengeluarkan hormone melantonin yang sangat ampuh dalam membantu 
pikiran menjadi lebih fokus dan tertutup dari ketertekanan atau nuansa pikiran 
yang mengganggu, dan memberikan rasa kebahagiaan. 
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VI. Teknik meditasi 

Ada banyak teknik meditasi dengan berbagai tujuan. Beberapa teknik  
melibatkan konsentrasi atau pengendalian pikiran, yang lain melibatkan 
kontemplasi atau memikirkan sesuatu. Teknik ini menjaga pikiran untuk tetap 
terikat dan fokus ke suatu obyek atau sesuatu seperti pernafasan. Ada lagi 
teknik meditasi yang membuat kita  tetap terjaga terhadap pikiran atau gambar.  

Perbedaan tradisi spiritual menyarankan postur fisik yang berbeda pula untuk 
meditasi, seperti duduk, telentang, dan postur berdiri. Postur tubuh yang sering 
digunakan adalah postur duduk bersila. Duduk bersila, secara ergonomis pada 
dasarnya merupakan posisi yang stabil dan nyaman untuk duduk dalam jangka 
waktu yang lama. Posisi meditasi duduk di atas bantal juga sering membantu 
memperpanjang waktu meditasi dan membantu mempertahankan posisi tulang 
belakang. 
 
Selama meditasi tulang belakang harus dijaga agar tetap lurus yaitu, individu 
harus duduk tegak tapi santai, dengan menjaga keseimbangan tubuhnya.  
Jika dilakukan dengan benar, postur ini memungkinkan seorang meditator untuk 
bertahan tanpa rasa tidak nyaman selama waktu meditasi yang panjang. Posisi 
tulang belakang tegak ini juga dianjurkan agar tidak mengganggu proses 
pernafasan saat meditasi. Kerja otot hanya difokuskan untuk menjaga tulang 
belakang tetap seimbang.  

Seringkali sikap ini dijelaskan sebagai cara untuk memperlancar  "energi 
spiritual," "nafas penting", yang "kekuatan hidup" (bahasa 
Sansekerta''prana'',''Cina''qi, Latin''spiritus''). Dalam beberapa tradisi ada juga 
meditator yang duduk di kursi, dengan tungkai lurus ke bawah (seperti dalam 
meditasi ala New Thoughts); duduk di bangku (seperti dalam Kristen 
Ortodoks), atau berdiri (seperti dalam Buddhisme Theravada). 

Tradisi-tradisi lain, seperti yoga kundalini, memiliki posisi meditasi yang 
berbeda, mereka lebih menekankan pada kriyas - postur yoga spontan, yang 
dipengaruhi oleh perubahan pola pernapasan atau keadaan emosi, berupa 
gerakan fisik alami yang mungkin berulang seperti bergoyang-goyang, dan 
sebagainya. Gerakan ini tidak harus dilawan, malah diperbolehkan untuk 
mengekspresikan diri dan memperdalam latihan meditasi seseorang. 
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Berbagai gerakan tangan juga dapat terlihat dalam proses meditasi. Hal ini 
memiliki makna teologis dan dapat mempengaruhi suasana hati sang meditator. 
Sebagai contoh, seorang Buddhis umum posisi tangan dengan tangan kanan 
beristirahat di atas kiri (seperti mangkuk Buddha mengemis). 

Kebanyakan meditasi dilakukan dengan mata tertutup. Ada juga teknik meditasi 
lain seperti teknik meditasi Zen, dilakukan dengan mata setengah tertutup, 
tampak sedikit menatap  ke bawah. Teknik lain seperti Brahma Kumaris, mata 
tetap terbuka penuh. Titikfokus mata yang berbeda memiliki dapat membantu 
seseorang untuk berkonsentrasi dan mencapai keheningan.  

Kebanyakan meditasi membutuhkan suasana yang tenang dan hening, tetapi 
beberapa orang cenderung melakukan aktivitas berulang saat memulai meditasi 
seperti bernapas dalam, bersenandung atau melantunkan mantra untuk 
membantu memperlancar keadaan meditatif. 

VII. Kesimpulan 

Konsep meditasi pada awalnya muncul dalam kerangka filosofis disiplin 
religius dan spiritual masyarakat Timur. Teknik meditasi dipercaya dapat 
membantu manusis menjaga kesehatan fisik, mencapai kedamaian, dan 
mendapatkan kekuatan spiritual.  

Hingga saat ini, manusia selalu berusaha mencari kedamaian baik di dalam 
maupun di luar tubuhnya. Namun kenyataannya tidak mudah, sehingga meditasi 
kembali dirasakan perlu untuk mencapai rasa bahagia, damai, dan keindahan 
yang diidam-idamkan. Saat ini beragam cara meditasi tersedia, namun cara 
mana yang paling cocok untuk seseorang sangatlah tergantung dari keyakinan 
dan karakter masing-masing peminat / pelakunya. 

 

 

 


