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Masalah stres sering dihadapi oleh individu yang tidak tenteram hatinya. Perasaan resah gelisah 

selalu bermain dalam diri sehingga mengganggu segala aktiviti harian.  

Apabila jiwa semakin gelisah, maka semakin tertekanlah hidupnya sehingga menganggap 

dirinya tidak sempurna lagi dalam kehidupan ini. 

Dalam situasi sebegini, ketenangan jiwa amat diperlukan bagi mengurangkan tekanan hidup 

yang dialami.  



Ketenangan jiwa perlu dicari kerana itulah penawar yang berkesan untuk merawat masalah 

hidup. Jika tidak dapat ditenangkan, masalah tekanan dalam kehidupan semakin berpanjangan. 

Agama mengajar manusia kaedah-kaedah yang sudah ditentukan Allah SWT bersesuaian 

dengan fitrah manusia.  

Ajaran ini disampaikan melalui rasul dan nabi untuk membolehkan manusia mengetahui 

kaedah mendekati Allah SWT, manusia, binatang dan seluruh alam. 

Manusia dibekalkan oleh Allah dengan fitrah beragama ketika dilahirkan ke dunia. “Maka 

hidupkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, Allah, tetapkanlah fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu” (Surah ar-Rum, ayat 30).  

Agama berperanan melahirkan manusia yang berguna dalam kehidupan, namun masih ada 

yang tidak mengetahuinya. 

Salah satu hikmah kenapa umat Islam diseru melakukan ibadah kepada Allah adalah 

disebabkan ketenangan yang ditimbulkannya dalam jiwa kita.  

Semakin banyak kita menunaikan ibadah, semakin subur dan kuat jiwa kita. Semakin kurang 

ibadah kita, maka semakin gelisah hidup kita. 

Islam menekankan setiap ibadah dibuat secara khusyuk agar mendatangkan kedamaian dan 

ketenteraman dalam diri seseorang dengan mendekatkan diri dengan Allah SWT.  

Maka timbullah kepuasan dalam melakukan ibadah. Pada waktu itulah, ibadah menjadi ubat 

untuk meredakan tekanan dalam diri. 



 

Antara ibadah yang mendatangkan ketenangan hati adalah zikir. “Ingatlah bahawa hanya 

dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram.” (Surah ar-Ra’d, ayat 28).  

Amalan zikir boleh dilakukan dengan lidah atau hati, pada bila-bila masa dan di mana jua kita 

berada. Zikir perlu diiringi dengan menghayati keagungan Tuhan dalam diri. 

Ambillah masa untuk duduk bersama-sama orang yang berzikir kepada Allah SWT dengan 

cara mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan istighfar.  

Solat yang khusyuk juga mendamaikan jiwa. “Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 

sabar, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar.” (Surah al-Baqarah, 

ayat 153).  

Apabila Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan masalah, baginda memperbanyakkan solat 

sebagai amalan menyejukkan hati. 

Nabi Muhammad SAW juga telah memerintahkan umatnya bersolat ketika menghadapi 

kemarahan dan terbukti bahawa solat mampu memberi ketenangan. 

Jika ibadah telah ditunaikan, tetapi hati belum tenteram, maka perhatikanlah kesungguhan dan 

keikhlasan kita ketika melakukannya.  



Kadangkala, tanpa disedari kita alpa dalam melakukannya. Kadangkala kita bersikap sambil 

lewa seolah-olah ianya rutin harian.  

Sikap sebegini menjejaskan keberkesanan ibadah sebagai penawar segala masalah yang 

dihadapi. 

Ketenangan jiwa adalah kekuatan dalaman yang membantu kita menghadapi cabaran hidup. 

Dalam mencari dan mengekalkan ketenangan jiwa. Ibadah yang khusyuk serta zikrullah adalah 

penawarnya.  

Allah SAW berfirman yang bermaksud, “Barangsiapa yang bertakwa dengan Allah, nescaya 

Dia akan memberikan baginya jalan keluar dalam semua masalah yang dihadapinya dan 

memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka.” (Surah at-Thalaq, ayat 2-3) 

Tingkatkan kualiti ibadah kita dengan memperbanyakkan zikrullah dalam kehidupan harian. 

Insya-Allah kita dapat menangani stres. 


