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Individu yang mampu mengaktualisasikan diri dengan baik dan
seimbang, juga dapat memenuhi potensi-potensi yang dimiliki serta

mengetahui & memahami dunia sekitar (Maslow).

Keseimbangan secara emosional, sosial, dan psikologis.

Sehat mental → cenderung tidak mengalami gangguan emosi & 
perilaku, namun masih mungkin memiliki kesulitan dalam belajar.



kebutuhan

motivasi

Aktualisasi
diri / Sehat

Mental



Ciri-Ciri 
SEHAT 

MENTAL
SIKAP TERHADAP 

DIRI SENDIRI : 
menunjukkan 

penerimaan diri, 
memiliki jati diri yang 

memadai, memiliki 
penilaian yang 

realistik terhadap 
berbagai kelebihan 

dan kekurangan.

PERSEPSI TERHADAP 
REALITAS : 

memiliki pandangan 
yang realistik 

terhadap diri dan 
terhadap dunia, 

orang maupun benda 
disekelilingnya.

INTEGRASI : 
Berkepribadian utuh, 

bebas dari konflik 
batin yang 

melumpuhkan, 
memiliki toleransi 

yang baik terhadap 
stres.



Ciri-Ciri 
SEHAT 

MENTAL

KOMPETENSI : 
Memiliki 

kompetensi-
kompetensi fisik, 

intelektual, 
emosional, dan 

sosial yang 
memadai untuk 

mengatasi 
berbagai 
problem 

kehidupan.

OTONOMI : 
Memiliki 

kemandirian, 
tanggung jawab, 
dan penentuan 

diri yang 
memadai 
disertai 

kemampuan 
cukup untuk 

membebaskan 
diri dari aneka 

pengaruh sosial.

PERTUMBUHAN 
AKTUALISASI 

DIRI : 
Menunjukkan 

kecenderungan 
ke arah menjadi 

semakin 
matang, 
semakin 

berkembang 
kemampuan-

kemampuannya, 
dan menapai 

pemenuhan diri 
sebagai pribadi.



Ciri Sehat Mental Pada Guru/ Lingkungan Sekolah

1. Membantu siswa mengenali diri mereka masing-masing

2. Membantu siswa memahami tentang nilai

3. Membantu siswa mengeksplorasi tugas

4. Membantu siswa memahami tentang hidup ini berharga

5. Mendorong siswa mencapai pengalaman puncak pada hidupnya

6. Memfasilitasi dalam memusakan kebutuhan dasar (rasa aman, berharga & 
diakui)



Tips mewujudkan Sehat Mental

Berbagi dengan orang lain

Stay active

Konsumsi makanan sehat

Istirahat dengan cukup waktu

Bersosial dengan teman/ tetangga/ lingkungan sekitar

Melakukan kegiatan yang disenangi (hoby)

Batasi penggunaan gadget





Kriteria 
Penyimpangan



Penyebab Perilaku Menyimpang
(Coleman, Butcher, dan Carson, 1980 dalam Supratiknya, 1995)

Penyebab primer : Kondisi 
yang tanpa kehadirannya 

suatu gangguan tidak akan 
muncul, misal infeksi sipilis 

yang menyerang sistem 
syaraf sehingga 

menyebabkan lumpuh.

Penyebab yang menyiapkan 
: kondisi yang mendahului 
dan membuka jalan bagi 
kemungkinan terjadinya 

gangguan tertentu dalam 
kondisi-kondisi tertentu di 

masa mendatang, misal 
anak korban perceraian, 

anak yang dibesarkan 
dalam lingkungan KDRT, 

dsb.

Penyebab pencetus : kondisi 
yang tak tertahankan bagi 
individu dan mencetuskan 
gangguan, misal diputus 
pacar, tidak diterima di 

AKPOL atau pendidikan TNI, 
batal jadi anggota DPR, dsb.



Penyebab Perilaku Menyimpang
(Coleman, Butcher, dan Carson, 1980 dalam Supratiknya, 1995)

Penyebab yang menguatkan : kondisi yang cenderung mempertahankan atau 
memperteguh tingkah laku maladaptif yang sudah terjadi, misal orang tua yang 
memanjakan anak, teman sebaya yang mendukung kenakalan, dsb

Sirkularitas faktor-faktor penyebab : serangkaian faktor penyebab yang 
kompleks, bukan sebagai hubungan sebab akibat, melainkan saling 
mempengaruhi



Gangguan 
Mental

Stres

Depresi

Gangguan 
kecemasan

Gangguan 
stres pasca 

trauma

Gejala awal 
gangguan 
psikotik



Psychological First Aid/
Pendampingan Psikologi Pertama





Pendampingan Psikologis Pertama?

Perhatian/dukungan yang dilakukan antara dua orang atau 

lebih dalam bentuk proses bercerita, mendengarkan, atau 

menghubungkan orang yang mengalami masalah 

emosional dengan sumber bantuan profesional 



Level Bantuan Psikologis

PFA

Konseling

Psikoterapi

“PFA dapat diberikan oleh non-profesional di bidang
kesehatan mental, dengan sebelumnya telah

mendapatkan edukasi dan pelatihan”



“Prinsip PFA”

Bukan sesuatu yang 
harus dilakukan oleh 

profesional

PFA bukan wawancara 
psikologis

PFA tidak sama dengan 
konseling

PFA bukan intervensi 
psikologi klinis

Pendamping dalam PFA tidak
memaksa untuk menceritakan

secara detail terkait perasaan dan
masalah mereka. Pendamping
wajib mendengarkan bila anak

ingin bercerita.

psychological first aid.mp4


3W About P3

WHO
Semua orang yang 
mengalami situasi 

krisis atau masalah 
psikis

--------------------------
Siapapun yang ingin

membantu, terdekat & 
paham PFA.

WHEN
Segera setelah orang 
mengalami kejadian 

traumatik (misal
pelecahan dan/atau
kekerasan seksual)

WHERE
Di mana pun selama
lokasi tersebut aman
dan menjaga privasi

individu



Tindakan dalam Pertolongan Psikologi Pertama :

NO. LANGKAH TINDAKAN

1 LOOK • Observasi tentang kondisi emosional korban
• Melihat sejauh mana tingkat stres untuk menentukan

kebutuhan penanganan psikologi pada korban

2. LISTEN • Inisiatif memulai percakapan dan tanyakan kebutuhan
atau kekhawatiran

• Mendengar aktif keluhan anak dan bantu menenangkan
diri

3. LINK • Hubungkan dengan akses kebutuhan dasar, kesehatan, 
dan psikologi

• Rujuk ke dokter dan/atau psikolog jika tingkat stres
sedang sampai dengan tinggi



Apa Bentuk PFA yang 
dapat Dilakukan oleh 
Pendamping?

Berikan Stabilisasi (Menenangkan diri): memberikan air 
minum, memeluk, menggenggam tangan, memegang bahu

Identifikasi Perasaan dan Pikiran dan apa dampaknya 
terhadap Perilaku mereka (dengan bahasa anak)

Identifikasi bagaimana peristiwa tsb terjadi (dengan 
bahasa anak, dengan menggunakan permainan)

Libatkan anak untuk menemukan alternatif solusi 

Identifikasi kelebihan/potensi anak



Yuk Lakukan PFAPFA

Amati

Dengark
an

Beri
rasa 

nyaman

Koneksi

Lindungi

Harapan




