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KESEHATAN mental di
pengaruhi oleh dua hal. Per
tama, bisa menerima kenyataan. 
Kedua, bisa membedakan antara 
kenyataan dan kebenaran. Dua 
inilah yang merupakan kunci
nya.

“D alam  agam a, bentuk 
sederhana dari menerima ke
nyataan yaitu bersyukur. Ber
syukur menuntun kita untuk 
senantiasa menyingkirkan sisi 
negatif dari hidup,” ungkap 
Dr Bagus Riyono MA, Pakar 
Psikologi Islam, dalam Kuliah 
Pakar yang diadakan Program 
Studi Komunikasi dan Penyiaran 
Islam (KPI) Universitas Muham

madiyah Yogyakarta (UMY).
Kuliah bertajuk Motivasi 

dan Kesehatan Mental dalam 
Perspektif Psikologi Islam itu 
berlangsung di Ruang Sidang 
Ar Fachrudin B lt 5 Kampus 
Terpadu UMY, Rabu (28/12).

Menurut dia, seseorang yang 
tidak bisa menerima kenyataan, 
susah untuk bisa hidup tenang. 
Selalu gelisah dalam hidupnya. 
Agar sehat, manusia harus ber
latih menerima kenyataan hidup.

Setidaknya, kata dia, ada 
tiga hal kenyataan yang ha
rus diterima manusia. Yaitu, 
ketidakpastian' masa depan, 
ketidakberdayaan manusia dan 
kebebasan manusia.

“Ada konsekuensi dari tiga 
hal tadi yang harus kita sadari 
yaitu kenyataan adanya keti
dakpastian masa depan, maka, 
kita dituntut jangan pernah 
kehilangan harapan. Adanya 
ketidakberdayaan m anusia, 
maka kita harus memilih pe
gangan yang kuat, dan adanya 
kebebasan maka manusia harus 
bertanggung jawab,” paparnya.

Dia menegaskan, kesehatan 
mental tidak bisa hanya dilihat 
dari satu sisi saja karena sifatnya 
multidimensional. “Pada ak
hirnya kita akan menyadari dan
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menerima, hanya kepada Allah 
kita berharap,” kata dia.

Sependapat, dosen Ilmu 
K eperaw atan UMY, Shanti 
Wardaningsih M Kep Ns Sp 
Kep J Ph D, menyatakan orang 
m ukmin sudah sepantasnya
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mempunyai pegangan dalam 
hidup yaitu Al Quran dan hadist.

Dia mengritisi anggapan 
yang salah, kesehatan mental se
lalu dikaitkan dengan gangguan 
mental. “Orang-orang selalu saja 
menganggap kesehatan mental
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adalah gangguan mental. Ked
uanya berbeda. Gangguan men
tal ada rentang dan tingkatannya. 
Jangan remehkan gangguan 
kesehatan mental. Gangguan 
mental dapat mempengaruhi 
fisik,” tandasnya. (*)


