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Metode Pengembangan Potensi

Ada dua unsur dasar pembentukkan

manusia diatas, yaitu jasmani dan

rohani, keduanya mempunyai

kebutuhan dasar untuk bisa

berkembang dan bermanfaat secara

maksimal, sesuai dengan

keberadaannya.



Simpulan Metode Pengembangan

Potensi
 Dapat disimpulkan, manusia yang sehat

dalam pandangan Islam adalah manusia
yang sanggup mengembangkan dan
memanfaatkan seluruh potensinya secara
optimal dengan beribadah dalam arti
sempit maupun arti luas. Selanjutnya
manusia yang sehat akan mendapatkan
kebahagiaan yang sejati , kebahagiaan yang 
didapat oleh manusia melalui cara seperti
ini sebagai indikator kesehatan mental.



Metode Iman, Islam dan Ihsan

 Metode Iman

Pengertian kesehatan mental berlandaskan kepada
agama, yaitu keimanan dan ketaqwaan. Orang yang 
senantiasa melaksanakan aktivitas keagamaan
sesuai dengan iman/kepercayaan yang melekat
pada dirinya. Sedangkan ketakwaan perwujudan
dari iman tersebut.

Menurut Zakiah Daradjat bentuk agama sebagai
unsur terpenting yang membantu pertumbuhan
dan perkembangan kejiwaan manusia adalah iman
yang diiringi dengan amal yang akan memberikan
ketakwaan



Metode Islam

 Seorang yang mengaku Islam, berarti dia 
melaksanakan, tuduk dan patuh serta
berserah diri sepenuh hati terhadap hukum
dan aturan Allah, yang dalam hidupnya selalu
berada dalam kondisi aman dan damai, yang 
pada akhirnya dapat mendatangkan
keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, 
mendorong seseorang untuk hidup bersih, 
suci dan dapat menyasuaikan diri dalam
setiap kondisi. Berikut Kepribadian muslim
menimbulkan lima karakter ideal, yaitu :



Metode Ihsan

 Ihsan secara bahasa berarti baik. 

Orang yang baik (Muhsin) adalah

orang yang mengetahui dalam

menempuh jalan yang baik tidak

mengandung resiko, sehingga

hidupnya terhindar dari permusuhan, 

pertikaian dan iri hati, berusaha untuk

memperbaiki kualitas perilaku.



Dapat disimpulkan dari

metode Iman, Islam dan Ihsan

Metode Iman, Islam dan Ihsan 

sangat berhubungan ,dan

sudah termasuk indikator

dalam kesehatan mental



Metode Takhalli, Tahalli dan Tajalli

 Takhalli

Takhalli diartikan membersihkan diri dari sifat
tercela dari maksiat lahir segala sifat tercela
yang dikerjakan oleh anggota lahir seperti tangan, 
mulut dan mata. dan maksiat batin segala sifat
tercela yang diperbuat oleh angota batin seperti
hati. Takhalli juga berarti mengosongkan diri dari
sifat ketergantungan hidup duniawi.

Metode pada tahap ini, seseorang berjuang keras
untuk mengosongkan jiwa dari segala sifat tercela
yang dapat mendatangkan kegelisahan pada
jiwanya.



Metode Tahalli
Mengisi jiwa dengan sifat terpuji. 

Dengan metode ini jiwa

seseorang telah bersih dari sifat

tercela dan maksiat, setalah

mengisi jiwanya dengan sifat

terpuji maka akan menimbulkan

rasa ketentraman dan ketenangan. 



Metode Tajalli

 Setelah melalui metode sebelumnya, maka
disempurnakan dengan metode Tajalli
sebagai pembinaan mental, yaitu
terungkapnya Nur ghaib untuk hati. Nur
yang dipancarkan Allah ke dalam hati dan
Nur ini merupakan kunci dari sekian 
banyak pengetahuan. Nur yang dimasukkan
Allah ke dalam hati seseorang yang 
mengakibatkan dia memperoleh
ketentraman hati.



Maka dapat disimpulkan metode

Takhalli, Tahalli dan Tajalli

Dalam psikologi agama, kondisi

semacam ini disebut dengan

Pengalaman Puncak. Pada

saat itulah seseorang merasakan

ketentraman batin yang tiada

taranya.




