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PENGENALAN

Menurut (WHO, 1984) , peribadi sihat adalah :

- Sihat fizikal

- Jiwa

- Sosial

- spiritual



KONSEP JIWA SIHAT
Menurut WHO (1959), kriteria jiwa sihat adalah:

Dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan walaupun kenyataan itu tidak

seindah seperti yang diharapkan

Merasa puas terhadap usahanya sendiri

Merasa lebih puas memberi daripada menerima

Merasa bebas dari tekanan ( bersifat relative)

Boleh berhubung/ bersosialisasi dengan orang lain dengan baik

Boleh menerima kekecewaan dan menggunakan pengalaman kecewa itu sebagai

pelajaran ( lesson-learned)

Mempunyai perasaan kasih sayang terhadap orang lain dan merasa ingin

disayangi



MENURUT JAHODA (1958), JIWA
SIHAT ADA TANDA-TANDA POSITIF
BERIKUT:

JIWA 
SIHAT

Sikap
positif Perkembangan

yang sihat

Integritas
Peribadi

Otonomi
Diri

Persepsi
yang 

realistik

Mudah
adaptasi
dengan

lingkungan



APA DIA ‘INTEGRITAS PERIBADI’?

Mempunyai harga diri, percaya kepada kemampuan sendiri dan
batas kemampuan

Diterima oleh orang lain – dapat bekerja dengan orang lain, 
boleh menjadi pemimpin dan tidak kisah jadi orang bawahan

Effisien dalam pekerjaan, dapat menyelesaikan pekerjaan, tenang, 
ada rasa tanggungjawab dan dapat dipercayai

Bebas dari konflik diri sendiri, realistik, matang dalam penilaian, 
dapat mengawal emosi

Dapat menerima kekecewaan untuk dijadikan pedoman



PANDANGAN ISLAM :-

Kesihatan mental menunjukkan keserasian yang hakiki
antara fungsi kejiwaan, penyesuaian diri antara diri dan

orang sekelilingnya, berlandaskan keimanan serta
bertujuan untuk mencapai hidup yang bahagia di dunia

dan akhirat.

(Prof. Dzakiyah Darajat)



BAGAIMANA MENUJU JIWA SIHAT ?

Mental yang tidak mahu menerima kesulitan, 

kegagalan atau kekecewaan akan membuat jiwa

menjadi mentah dan tidak dewasa. Semua kesulitan, 

kedukaan, kegagalan dan sejenisnya adalah

sebahagian dari proses pembelajaran dan

pematangan jiwa.



RESEPI JIWA SIHAT…..

1] Membiasakan diri memilih yang betul walaupun sulit:

• untuk meraih kebenaran, harus melalui ujian.

• Perjuangan/ ujian akan membiasakan jiwa kita dengan masalah dan cara mengatasinya

• Perlu untuk membentuk peribadi yang stabil, tegar, tidak goyah dengan kegagalan dan

juga tidak goyah dengan kejayaan atau lupa diri

• Ramai yang mengambil langkah ‘walk out’ sebelum selesai

• Jangan biasa memilih yang memuaskan walaupun salah

• Kecerdasan emosi rendah peribadi rapuh dan tidak bahagia  tidak ‘tahan tukul’



2] Menikmati dengan puas dan mensyukuri apa

yang dimiliki:

• Semakin kita mensyukuri nikmat, semakin bertambah

manfaatnya

• Selalu bersyukur, puas dan redha

•Merasa puas atas usaha sendiri

/ perjuangan hidup



3] Biasakan diri untuk berbagi dan peduli :

• Manusia tidak boleh hidup sendiri – perlu bersosial dan bermasyarakat

• Nikmat yang diberikan, kesihatan, kemampuan – bukan untuk dimonopoli

• Boleh membentuk peribadi yang dermawan dan murah hati

• Konteks jiwa sihat itu luas, tidak terbatas dalam bentuk wang tetapi boleh

dalam bentuk tenaga, waktu, ilmu dan setidak-tidaknya SENYUMAN !

• “ Senyuman kepada saudara Muslim adalah sedekah”

Hadith :

“Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah SWT, 

dekat dengan syurga dan jauh dari neraka. Sebaliknya orang yang bakhil, jauh

dari manusia, jauh dari Allah SWT, jauh dari syurga dan dekat dengan neraka”



4] Membinasakan diri untuk berfikir dan berzikir :

BERFIKIR  boleh mengasah kecerdasan intelektual dan mengembangkan

kecerdasan spiritual yang akhirnya akan meningkatkan kecerdasan emosi

- Gunakan akal fikiran untuk memerhati, mempelajari dan memikirkan pelbagai

makhluk yang ada di dunia ini

- Akal fikiran yang cerah dan boleh menerima ilmu baik dari masa ke semasa, 

akhirnya akan meningkatkan keyakinan tentang keberadaan Allah SWT

- Boleh menghadapi ketegangan dan stress, menjadi lebih objektif dan rasional

Surah Ar-Ra’d Ayat 28 :” Orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram

dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi

tenteram”.



5] membiasakan bekerjasama dan bersinergi tolong menolong.

Hadith: “Sebaik-baik kamu adalah yang paling besar manfaatnya bagi sesamanya”.

- Tidak digalakkan untuk mengganggu dan menyakiti orang lain dengan lidah (kata-kata) mahupun

dengan tangannya. Sebaliknya, kita disuruh untuk selalu berpesan kepada kebaikan atau DIAM

- Jadi proaktif terhadap kebaikan

- Supportive , empati

- Give and Take

- Boleh menerima kekurangan orang lain

Ungkapan : 

Seorang musuh terlalu banyak, 

seribu teman masih terlalu sedikit”



6] Belajar melihat hikmah di balik musibah :

• Tidak perlu lari dari ujian – cuba antisipasi, hayati dan sedari

• Jika gagal berbuat demikian – depresi, kemurungan DLL mudah terjadi

• Walaupun terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah dan kita perlu

mensyukurinya, menikmatinya dan memanfaatkannya. Harus ingat hidup ini

adalah ujian dan adalah proses pembelajaran

“ Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Seorang yang jiwa sihat  boleh menerima kekecewaan untuk jadi pelajaran di 

kemudian hari.



7] membiasakan diri utuk memberi reaksi positif walaupun

terhadap aksi negative (-ve). 

Manusia mempunyai pelbagai ragam: baik, buruk, suka menyakiti, jadi

penawar dll.

OPSYEN 1: 

Kita boleh membalas kepada orang yang beraksi ( -ve) tetapi harus

setara, jika lebih – termasuk kategori zalim.



OPSYEN 2 :

Terhadap orang yang berbuat salah atau bersikap negative, kita maafkan.

Memberi kemaafan adalah indikator sosial dan takwa dan untuk

memaafkan perlu perjuangan kerana ego dan emosi cenderung untuk

membalas dan berdendam.

OPSYEN 3 : Memberi reaksi positif walaupun terhadap aksi negative. 

Kepada orang yang menyakiti kita, kita bukan hanya memaafkan tetapi

kita balas dengan kebaikan.

( Membalas racun dengan madu; membalas duri dengan bunga ; 

membalas umpatan dengan ucapan salam)



8] Menyebar kasih
sayang

seluas-luasnya:

• Hadith Nabi (SAW) : “  Orang 
yang penuh dengan kasih
sayang akan disayangi oleh
yang maha pengasih. Sayangilah
mereka yang di bumi, kalian 
akan disayangi oleh yang di 
langit.

• Konsep rahmatal lil’alamiiin



9] Membersihkan hati :

Memaafkan adalah sifat Allah

Memaafkan adalah langkah utama

Memaafkan adalah dimensi sosial & 

takwa



- Memaafkan adalah awal dari penyelesaian konflik

- Memaafkan adalah untuk membersihkan jiwa dan menuju jiwa

sihat dan bahagia

- Memaafkan dan selalu proaktif tanpa diminta, memaafkan

boleh menambah kemuliaan diri

10] Jangan marah kecuali untuk mendidik, marah sebagai

tugas dan bukan pelampiasan emosi.

Dari Abu Darda’ , ia berkata: Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW. ‘ Ya Rasulullah, 

tunjukkan kepada saya satu amal yang boleh memasukkan saya ke syurga.’ Rasulullah bersabda “ 

Jangan marah, maka bagimu Syurga”. (HR. Thabrani)



TERIMA K ASIH
#STAYPOSITIVE


