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POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA. 

 

 

 

Di  dalam  buku  ini,  penulis  telah  mengupas  dengan  terperinci  maksud  kecantikan  dan 

ketampanan manusia  secara  universal  dan  ia  dinamakan  kecantikan  dan  ketampanan  sosial. 

Buku ini dapat membantu seseorang insan untuk membongkar rahsia bagi menggilap kecantikan 

dan  ketampanan  sosial  yang  sedia  ada  dalam  diri manusia. Mereka  yang  hanya meletakkan 

sandaran  pada  kecantikan    dan  ketampanan  fizikal  tidak  mungkin  mencapai  potensi  diri 

sepenuhnya.  Namun,  ia  tidak  bermakna  anda  tidak  mungkin  gagal  apabila  anda  berjaya 

menguasai kemahiran menampilkan kecantikan dan ketampanan sosial. Kejayaan dan kegagalan 

individu  tidak  terletak  pada  usahanya  sahaja.  Ia  juga  bergantung  kepada  faktor  –  faktor 
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sampingan  yang  lain.  Penulis  memfokuskan  dan  menghuraikan  kecantikan  melalui 

kebijaksanaan emosi, kemahiran berbual dan kemahiran bersosial dan menjadikan individu lebih 

mudah  didampingi  dan  diterima  oleh masyarakat.  Buku  ini mengandungi  tujuh  (7)  bahagian 

iaitu: 

1) Anjakan Paradigma 

2) Definisi Kecantikan dan Ketampanan Sosial 

3) Kecantikan dan Ketampanan Sosial dari Dalam Diri 

4) Kecantikan dan Ketampanan Sosial Dalam Penampilan 

5) Kecantikan dan Ketampanan Sosial Dalam Menjalankan Perhubungan 

6) Kecantikan dan Ketampanan Sosial Dalam Mengeratkan Perhubungan 

7) Kecantikan dan Ketampanan Sosial yang Berkekalan 

 

Bahagian 1 : Anjakan Paradigma 

Buku  ini  memberikan  pandangan  berkenaan  peralihan  paradigma  masyarakat  daripada 

kecantikan dan ketampanan fizikal kepada kecantikan dan ketampanan sosial. Bahagian ini telah 

membuat perbandingan antara keperluan semasa dan emosi zaman kini dan zaman dahulu. 

 

Bahagian 2 : Definisi Kecantikan dan Ketampanan Sosial 

Buku  ini  mendefinisikan  kecantikan  dan  ketampanan  sosial  sebagai  kombinasi  kualiti  diri 

individu  yang memberikan  ketenangan,  kemudahan dan  keselesaan  kepada pancaindera, hati 

dan akal budi orang di sekeliling.  

 

Bahagian 3 :  Kecantikan dan Ketampanan Sosial dari Dalam Diri 

Penulis menjelaskan beberapa aspek pembinaan kecantikan dan ketampanan sosial dari dalam 

diri.  Ia  ibarat kunci bagi menerokai  seluruh kecantikan dan ketampanan  sosial yang  sedia ada 

dalam diri  individu. Ramai orang yang berjaya bermula dengan menyemai  imej diri yang positif 

dan meyakinkan.  

 

Bahagian 4 :  Kecantikan dan Ketampanan Sosial Dalam Penampilan 

Penulis memberikan  langkah –  langkah berkesan bagi pembinaan kecantikan dan ketampanan 

sosial  dalam  penampilan.  Bahagian  ini  berkisar mengenai  aspek  persediaan  teknikal  individu 

yang ingin menjalinkan perhubungan yang berkesan. 
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Bahagian 5 : Kecantikan dan Ketampanan Sosial Dalam Menjalankan  

                     Perhubungan 

Penulis menjelaskan secara terperinci mengenai pembinaan kecantikan dan ketampanan sosial 

dalam menjalinkan perhubungan. Bahagian  ini menerangkan kekuatan  impresi pertama dalam 

proses perhubungan dan bagaimana individu dapat menguasainya mengikut kehendak hatinya.  

 

 

Bahagian 6 : Kecantikan dan Ketampanan Sosial Dalam Mengeratkan  

                     Perhubungan 

Bahagian  ini menyatakan  tip  –  tip  bagi membina  kecantikan  dan  ketampanan  sosial  dalam 

mengeratkan perhubungan yang sudah sedia  terjalin. Penulis  juga memberi beberapa  langkah 

yang efektif bagi memastikan proses menjalinkan perhubungan menjadi lebih sempurna. 
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Bahagian 7 : Kecantikan dan Ketampanan Sosial yang Berkekalan 

Bahagian  terakhir  ini,  penulis menerangkan  langkah  –  langkah  bagi membina  kecantikan  dan 

ketampanan sosial ke arah hubungan yang berkekalan. Bahagian  ini  juga menekankan tentang 

teman sejati. Bagi mendapatkan teman sejati, kita sendiri terlebih dahulu menjadi teman sejati 

kepada orang yang berada di sekeliling kita. Inilah pendekatan yang selalu digunakan oleh orang 

yang memiliki  kecantikan dan  ketampanan  sosial. Penulis  telah menjadikan Nabi Muhammad 

S.A.W  sebagai  contoh  teragung  bagaimanakah  aplikasi  kecantikan  dan  ketampanan  sosial 

sebenar. 

 

Secara  keseluruhannya,  buku  ini  telah  menjelaskan  mengenai  kecantikan  dan 

ketampanan  individu  secara  terperinci  dan  menyeluruh.  Buku  ini  juga  dapat  menyedarkan 

kepada  pembaca  bahawa  semua  manusia  yang  dilahirkan  mempunyai  kecantikan  dan 

ketampanan  yang  tersendiri  dan  unik.  Penulis  telah membongkarkan  rahsia  bagaimana  ingin 

memiliki  kecantikan  dan  ketampanan  yang  sebenar  dan merangkumkan  kepada  tiga  konsep. 

Konsep yang pertama  ialah pencernaan dari dalam diri, penampilan dan perhubungan. Tetapi 

janganlah kita lupa bahawa kecantikan dan ketampanan individu adalah sementara. Kecantikan 

dan ketampanan pasti  terserlah  jika  seseorang  individu  selalu menjalani proses mengenal diri 

dan rawatan hati. Hubungan yang kuat  di antara individu dengan penciptanya yakni Allah s.w.t 

juga  adalah  faktor  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  hubungan  yang  baik  sesama 

manusia.   
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PENGENALAN 

Dalam perhubungan atau komunikasi dan  interaksi  sesama manusia,kita perlukan  teknik yang 

baik dan sesuai bagi memperolehi kesan yang sebaik mungkin.Sekiranya sesuatu komunikasi dan 

interaksi  tidak menggunakan teknik yang betul atau sebaik mungkin berdasarkan situasi, siapa 

orang  yang  berhadapan  dengan  kita,  sesuatu  komunikasi  dan  interaksi  akan  menjadi  tidak 

bermakna. Sebagai contoh ,kalaulah kita bercakap dengan seseorang dan kita dapati ia bersikap 

seolah‐olah tidak mahu mendengar atau mengendahkan apa‐apa yang kita perkatakan,mungkin 

teknik yang kita gunakan tidak kena pada tempat atau orangnya. 
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Justeru  itu,  teknik  berkomunikasi  dan  berinteraksi  merupakan  satu  kemahiran  yang  perlu 

dipelajari dan dikuasai sebaik mungkin, meskipun pengalaman yang diperolehi telah ada. Untuk 

tujuan  tersebut  saya  telah milih buku  ini  sebagai  tajuk untuk diulas berdasarkan pengalaman 

dan ilmu yang ada pada diri penulis 

 

Didalam  buku  ini  diantara  perkara  yang  perlu  ditekankan  dalam  teknik  berkomunikasi  dan 

berinteraksi yang berkesan adalah; 

 

Mengenali  dan  memahami  orang  Lain.  Penulis  menerangkan  bahawa  seseorang  itu  perlu 

mengetahui  cara  mengenali  dan  memahami  sifat,sikap  atau  tabiat  seseorang.Penulis 

menyatakan, kita hendaklah belajar dan boleh mengetahui tabiat seseorang, apa yang dia suka 

dan apa yang dia tidak suka. Dengan itu seseorang yang hendak kita kenali akan menyukai kita. 

Oleh itu  untuk mengenali dan memahami seseorang, ilmu dan pengalaman  sangat penting dan 

boleh  diperolehi  dengan  membaca,,memerhati  dan  secara  ilham  bagi  mengenali  diri  orang 

lain.(p.1) 

 

Cara  memulakan  perbualan,  penulis  menyarankan  tentang  perkara  yang  perlu  dilakukan 

sebelum  memulakan  perbualan  iaitu  dengan  memberi  salam,  kerana  ucapan  salam  ini 

merupakan  ucapan  yang  paling manis  dan  sopan.Selain  itu  perlulah  seseorang  itu  berjabat 

tangan dengan mengengam erat yang menandakan kemesraan.Penulis mengambil kira tentang 

tatatertib,agar perbualan dapat berjalan dengan lancar.(p.3) 

 

Mengingati nama. Dalam bab ini penulis membincangkan perkara pentingnya mengingati nama 

seseorang  kerana  ia  ada  hubung  kait  yang  erat  dengan  komunikasi  dan  interaksi  antara 

seseorang  atau  kumpulan  yang  lain. Oleh  itu  kita  perlulah  berusaha  agar mengetahui  nama 

seseorang yang sedang bercakap dengan kita.(p.6) 

 

Penulis  juga menghuraikan  tentang  perkara  bertentang wajah.  Iaitu  apabila  seseorang  ingin 

bercakap  dengan  orang  lain  eloklah  pandang  wajahnya  dengan  tenang  dan  tepat.    Ini 

membolehkan  orang  yang  mendengar  dapat  memberi  perhatian  dengan  apa  yang  kita 

cakapkan.  Ini  ada  kaitannya  dengan  menunjukkan  muka  yang  manis  ketika  berkomunikasi 
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seperti sentiasa senyum. Dengan senyuman akan menenangkan hati ornag  lain.  Ini Bertepatan 

dengan  hadis  nabi  iaitu  senyum  itu  merupakan  suatu  sedekah,  malah  kita  akan  mendapat 

pahala.(p.9‐12) 

 

Tenang. Sesiapa yang boleh berbicara atau berinteraksi dengan tenang dalam apa  jua keadaan 

dialah  individu yang boleh berbicara dengan baik dan waras. Begitulah penulis cuba terangkan 

dalam  buku  ini.  Wajah  yang  bersifat  tenang  akan  menyenangkan  orang  lain  apabila 

memandangnya. (p.13) 

 

Penulis  juga membincangkan  tentang  faktor  kejelasan.  Ini  bermaksud  percakapan  yang  jelas 

,tepat dan  ringkas  akan memudahkan orang memahami  apa  yang dipercakapkan. Dengan  ini 

kita tidak perlu mengulangi apa yang dipercakapkan. Kuat dan perlahan suara bergantung pada 

situasi masa.(p.15) 

 

Perlu mengambil  tahu  tentang  keadaan  orang  yang  sedang  berbicara  dengan  kita,  terutama 

ketika mula‐mula bercakap. Tunjukkan sikap yang kita suka menolong, mengambil tahu masalah 

atau  kesulitan  yang  sedang  dihadapinya.  Sikap  sedemikian  akan mengeratkan  perhubungan 

sesama handai.(p.19) 

 

Kemahiran lain yang perlu kita fahami semasa berkomunikasi ialah mengetahui dan memahami 

tabiat, minat  dan  topik  yang  orang  lain  tahu  supaya  kelancaran  percakapan,  kemesraan  dan 

kerancakan berbicara akan lahir. Dengan ini matlamat yang dibincangkan akan tercapai. (p.21) 

 

Keupayaan  dan  kebolehan menyelesaikan masalah  orang  lain  juga  adalah  teknik  komunikasi 

yang  efektif.  Berikan  beberapa  pendapat  dan  cadangan  yang  boleh  diambil  dan  beritahu 

implikasinya dari segi baik dan buruknya. (p.23) 

 

Penulis  juga ada menyarankan agar perasaan seseorang dijaga supaya tidak tersinggung ketika 

berkomunikasi. Sekiranya kita telah menyedarinya segeralah meminta maaf tanda keiklasan kita 

dalam pergaulan.Jangan menyinggung perasaan orang lain.(p.27) 

 

Cara  yang  paling  baik  dan  berkesan  ketika  memberi  arahan  sebagai  seorang  ketua  adalah 

dengan  suara  yang  lembut  dan  dicampuk‐adukkan  dengan  nada  pujukan  atau  permintaan. 
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Contohnya "Sila buat  tugasan  itu dalam kadar segera agar cepat selesai". Meminta dan  tidak 

mengarah.(p.29).  Perkara  ini  ada  kaitannya  dengan  sikap  tidak  pilih  kasih  kerana  ketua 

bertanggungjawab terhadap orang dibawah jagaannya.(p.76)  

 

Dalam bab seterusnya, penulis menyarankan topik Pertimbangkan semua pendapat. Sebaiknya 

seseorang perlu mendengar dahulu pendapat atau idea orang lain. Jangalah terus menolak atau 

membantah  sesuatu  perkara,  sebaliknya  hendaklah  sabar  dan  buatlah  pertimbangan  yang 

rasional.  Sekiranya  tidak  setuju  dengan  pandapat  tersebut  tolaklah  dengan  baik  dan  jangan 

sampai perasaannya tersinggung.(p.31) 

 

Seseorang perlu menghormati budaya dan  adapt  resam  sesuatu  kaum. Hormat menghormati 

budaya  sendiri  dan  budaya  seseorang merupakan  satu  cara  yang  paling  baik  dan  sopan  dan 

boleh menimbulkan persefahaman muhibah dan harmoni. (p.33) 

 

Satu  lagi ciri yang berkesan yang diterangkan oleh penulis dalam  interaksi dan berkomunikasi 

adalah sikap berterus terang. Bab  ini berkait rapat dengan bab 42 dan bab 46  iaitu pengakuan 

jujur dan mengakui kesilapan.Sikap berterus terang dan pengakuan jujur ini dapat mengelakkan 

diri seseorang daripaba berbohong. Orang yang berterus terang adalah orang yang  ikhlas,jujur 

dan bercakap benar. 

 

Seterusnya  penulis menerangkan  tentang  sikap  kita  yang  sepatutnya  pandai menilai  ,melihat 

dan mengkritik serta boleh mengakui kelemahan diri sendiri, ini merupakan sikap yang baik yang 

patut ada pada setiap orang.Kita  juga perlu berfikir sejenak dan perlu mempunyai sikap sabar 

sekiranya ketika berkomunikasi ada perkara yang telah menyakiti hati kita. Dalam bab ini penulis 

menyelitkan  dengan  hadis  iaitu  maksudnya  "Sesungguhnya  orang  yang  sabar  itu  akan 

disempurnakan pahalanya tanpa kiraan".(p.37) 

 

Elakkan sikap yang tidak menyenangkan dan mendesak‐desak. Perkara ini dinyatakan dalam bab 

17 dan 18. Antara perkara yang tidak menyenangkan seperti mengorek hidung, mencungkil sisa 

makanan  pada  gigi,  berkahak‐kahak, menghembus  hingus, menguap,  banyak mengeliat  dan 

sebagainya.  Kita  juga  janganlah  suka  mendesak‐desak  ketika  berkomunikasi  seperti  ingin 

mengetahui sesuatu perkara.(p.39‐42) 
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Dalam  bab  19,  penulis menyatakan  bahawa  dalam  berkomunikasi  akan  ada  pelbagai  situasi 

antaranya  lucu,  tersinggung,  seronok, mesra,  perselisihan  faham  dan  sebagainya.  Apa  yang 

penulis  tekankan  dalam  bab  ini  adalah,  mengawal  diri  ketika  marah,  sekiranya  perkara  ini 

timbul, maka cepatlah mengingati Allah, berselawat dan mengawal diri. Dalam masa yang sama, 

pujuklah diri sendiri agar  tidak mengikut perasaan  tersebut. Perkara  ini ada kaitannya dengan 

dalam bab 36. 

 

Berusaha  membantu,  usah  berceloteh  banyak,  boleh  membaca  reaksi  seseorang,  peramah, 

mulut  yang  tidak  berbau,  menggalakkan  seseorang  melaksanakan  amal  makruf  dan  nahi 

mungkar, jangan mudah terpedaya dengan seseorang, dan jangan dimakan puji ada diterangkan 

didalam bab 20,21,22,23,24 25,26, dan 27. 

 

Jangan Bawa Mulut adalah bab yang seterusnya yang ditulis oleh penulis. Dalam bab ini juga ada 

kaitannya dengan bab 38 dan 48  iaitu tidak prejudis dan elakkan perasaan hasad dengki..Sikap 

sedemikian boleh merosakkan diri sendiri .Oleh itu jauhkanlah diri dengan sikap begini kerana ia 

memberi kesan yang buruk kepada seseorang atau  pihak tertentu. 

 

Kita  juga hendaklah menepati  janji. Orang yang memungkiri  janji akan dimurkai Allah. Oleh  itu 

apabila berjanji  fikirlah masak‐masak adakah kita mampu atau boleh menepati  janji.  Jangalah 

mempermainkan  dengan  janji  kerana  akan  merosakkan  hati.  Kita  juga  hendaklah  berani 

bersemuka  dengan  pihak  yang  terlibat  dalam  topik  perbualan  kita  agar  maklumat  yang 

disampaikan adalah benar.(p.68) 

 

Bersemuka adalah penting bagi menentukan kebenaran sesuatu cerita itu. Kadang‐kadang cerita 

yang didengar  itu hanyalah  fitnah dan gossip sahaja.  Jadi cara yang paling baik adalah dengan 

mempertemukan orang yang berkenaan.(p.71) 

 

Penulis menyatakan  bahawa  cara memberi  nasihat  yang  betul  iaitu  dengan  nada  suara  yang 

rendah, perkara ini ada kaitannya dengan bab 12 yang telah penulis terangkan.  

 

Pemaaf adalah  termasuk dalam  tulisan pengarang. Dalam bab  ini seseorang boleh dan mudah 

memberi kemaafan, kerana  sikap  ini adalah  sikap yang baik dan dihormati oleh  semua orang. 

Sikap ini juga dituntut oleh Allah s.w.t.(p.102) 
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Sekiranya kita hendaklah mengkritik, biarlah kritikan  itu membina seperti kelebihan seseorang 

yang  telah  berjaya  dan  seterusnya  mendorong  rakan  kita  untuk  berjaya.  Nada  kritika  juga 

hendaklah dengan nada suara yang rendah dan tutur kata yang lembut. Perkara ini diterangkan 

dalam bab 33. 

 

Memberi  pujian  kepada  seseorang  itu  biarlah  secara  berpadanan  dengan  apa  yang  dia  buat 

dengan  ikhlas agar dapat menimbulkan  rasa harmoni dan  tenang.Jangan pujian  itu berlebihan 

kerana  akan menimbulkan  dua  implikasi  iaitu  orang  yang  dipuji  akan  riak  dan mungkin  juga 

pujian itu dianggap sebagai sindiran(p.78) 

 

Kerahsiaan dan  tidak prejudis  juga ditulis dengan maksud kita hendaklah pandai merahsiakan 

perkara‐perkara yang akan mengaibkan seseorang dan beranggapanlah dengan anggapan yang 

baik terhadap seseorang. Jangan dipandang dari luar sahaja bagi individu tersebut.(p.83‐86) 

 

Kefasihan  bercakap  juga  merupakan  faktor  berkomunikasi  dan  berinteraksi  yang  berkesan. 

Orang akan lebih suka mendengar sesuatu percakapan yang teratur dan lancar. Perkara ini juga 

ada disentuh oleh penulis dalam bab 39. 

 

Dalam  bab  seterusnya  penulis mengingatkan  kita  supaya  jangan menghina  seseorang  kerana 

ianya adalah amalan  iblis. Kita  sebagai  insan yang dijadikan oleh Allah  sepatutnya  tidak boleh 

menghina dan memandang rendah akan orang lain meskipun orang itu hidupnya menderita dan 

susah. Ini kerana yang derita itu mungkin lebih bertaqwa kepada Allah. Perkara ini ada kaitannya 

dengan sikap sombong. Setiap seseorang mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Jadi 

elakkan sikap sombong dan menghina orang lain.(p.99) 

 

Satu  perkara  yang  tidak  kurang  pentingnya  adalah  unsur  kecindan  atau  gurau  senda  ketika 

berkomunikasi.  Unsur  ini  boleh  mewujudkan  suasana  yang  mesra,  riang  dan  boleh 

mengurangkan  ketegangan.  Rasulullah  sendiri  suka  bergurau  senda  ketika  bercakap  dengan 

sahabatnya.(p.120) 
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Memahami ego juga termaksud dalam penulisan beliau yang bermaksud meletakkan keegoaan 

seseorang  itu  pada  tahap  yang  berkenaan.  Contohnya  memanggil  seseorang  dengan 

kedudukannya seperti Dato, Tuan Guru, Encik, Puan dan sebagainya.(p.123) 

 

 

KESIMPULANYA 

 

Didalam  buku  ini  banyak  panduan  dan  idea  yang  bernas  yang  boleh  diikuti  oleh  kita  ketika 

berkomunikasi  dan  berinteraksi  kerana  teknik  dan  panduan  yang  dinyatakan  dalam  buku  ini 

adalah perkara  yang  seringkali  kita  lupa dan  kita anggap  ianya  remeh. Tetapi  jika diikuti  satu 

persatu,  ia banyak membantu dalam teknik berkomunikasi dan berinteraksi yang berkesan dan 

yang paling penting supaya matlamat dan sesuatu maksud yang hendak disampaikan  itu akan 

mudah difahami dan diikuti oleh pendengar. 

 

Secara  umumnya  ,Buku  Teknik  Berkomunikasi  dan  Berinteraksi  yang  Efektif  ini mengandungi 

pelbagai panduan  ,pendekatan dan kaedah yang boleh disifatkan  sebagai alat berkesan untuk 

berinteraksi  dan  berkomunikasi  dengan  seseorang  atau  kumpulan.  Sekiranya  teknik 

berkomunikasi  dan  berinteraksi    dengan  seseorang  tidak  kena  dengan  cara,  kaedah  dan 

pendekatan, perhubungan akan menjadi hambar, tidak mesra dan mungkin tidak disenangi oleh 

seseorang. Dalam buku ini penulis menekankan beberapa perkara antaranya bagaimanakah cara 

mengenali dan memahami orang  lain,  cara memulakan perbualan,  keupayaan menyelesaikan 

masalah,  berterus–terang,  toleransi  dan  rasional,  kerahsiaan,  pemaaf, mengelakkan  perasaan 

hasad dengki,membina rangsangan serta memahami keegoan seseorang .  

 

Antara penulisan beliau 

 

Permainan Bahasa (Delta Publication) 

Kaunseling Islam Asas (Utusan Publication & Dist) 

Komunikasi dan Pengurusan Cemerlang (Fajar Bakti) 
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Ulasan Eksekutif 

 

Penulis  memilih  buku  bertajuk  “Mengurus  Disiplin  Pelajar”  sebagai  ulasan  kerana 

bedasarkan  pengalamannya  sebagai  Pegawai  Pendidikan  Pengajian  Tinggi  (PPPT  DH41) 

Politeknik  Merlimau,  Melaka  dan  menjawat  jawatan  sebagai  Pegawai  Disiplin  Jabatan 

Kejuruteraan Mekanikal dan bertanggungjawab  secara  langsung kepada  Jawatankuasa Disiplin 

Pelajar  (JKDP)  Politeknik  Merlimau,  Melaka.  Dalam  penulisan  ulasan  buku  ini,  saya  ingin 

membincangkan  secara  terperinci  berkenaan  isi  kandungan  dalam  buku  “Mengurus  Disiplin 

Pelajar”,  yang berfokus  kepada  cabaran‐cabaran dalam mengurus disiplin  yang berkualiti dan 

program‐program bimbingan dan kaunseling serta fungsi Pembimbing Rakan Sebaya yang boleh 
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dilaksanakan di peringkat  institusi pengajian  tinggi bagi melahirkan graduan  yang mempunyai 

minda kelas pertama yang perlu dijalankan di IPT bagi membentuk pelajar sebagai individu yang 

berketrampilan dan berkeperibadian tinggi ke arah pembangunan modal insan.  

 

Bentuk  penulisan  bermula  dengan  pengertian  disiplin  dalam  Laporan  Jawatankuasa 

Kabinet Mengenai Pendidikan (1979), yang dirujuk sebagai pertama, kesanggupan seseorang itu 

bekerja ataupun membuat sesuatu dengan cukup tertib, kedua, kesanggupan menghormati hak 

individu  lain,  ketiga,  kesanggupan mengamalkan  tingkahlaku  yang  baik  dan  tidak menggangu 

kepentingan  orang  lain,  keempat,  kesanggupan  menghormati  antara  satu  dengan  lain  dan 

mempunyai  semangat  tolong‐menolong dan kelima, kesanggupan memperbaiki keadaan yang 

sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat. 

 

Penulis  telah memberi  penekanan  terhadap  disiplin  kerana  ia merupakan  komponen 

yang penting dalam  sistem pendidikan  yang berkait  rapat dengan  tatatertib,  tatasusila,  aklak 

dan kesopanan. Ini dilakukan sejajar dengan perkembangan dunia yang semakin liberal. 

 

Pengertian disiplin  yang  ingin dijelaskan  adalah berkaitan dengan permasalahan  yang 

wujud iaitu dari segi kepentingan disiplin dan masalah‐masalah yang berbangkit hasil dari kajian 

yang  telah  dilakukan.  Disiplin  dikatakan  menjadi  tunjang  utama  dalam  institusi  pendidikan 

kerana  disiplin  yang  tinggi  akan  meningkatka  pretasi  individu  seseorang  dalam  pencapaian 

akademik  mahupun    non‐akademik.  Penyelesaian  terhadap  masalah  yang  berbangkit  juga 

haruslah  dititik  beratkan  oleh  pihak  yang  bertanggungujawab  agar  tindakan  yang  sewajarnya 

patut dilakukan terhadap yang bersalah. 

 

Institusi pendidikan  juga memberi  sumbangan dalam pembentukan disiplin. Namun  ia 

tidak  akan  berkesan  jika  tindakan  dari  pihak  tersebut  tidak  dilakukan.  Selain  itu  alternatif 

masyarakat  juga memainkan  peranan  penting  dalam membentuk  disiplin  dalam  diri  pelajar 

kerana ia memberi peluang kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat yang seterusnya dapat 

mengelakkan mereka memberontak dalam meginginkan sesuatu. Dengan itu, komunikasi antara 

pelajar  dengan  tenaga  pengajar  terjalin  yanag  seterusnya mengeratkan  perhubungan  antara 

mereka. 
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Masalah disiplin walaupun telah lama wujud tetapi telah timbul kembali kerana kejadian 

jenayah  pada masa  sekarang  adalah  lebih  besar  berbanding  dahulu.  Contohnya  seperti  kes 

murid  tahun  satu yang ditikam, dipukul dengan kayu dan dibaling dengan batu hanya kerana 

tidak memberi  wang  RM  10  yang  diminta  oleh  rakan‐rakannya.  Dalam menangani masalah 

disiplin seperti  ini pelajar dan pihak  institusi haruslah mengetahui apa pengertian disiplin yang 

sebenar. 

 

Faktor yang mempengaruhi disiplin seseorang pelajar adalah bermula dari asuhan dan 

didikan di rumah.  Jika didikan dirumah  tidak sempurna maka  ia akan member kesan  terhadap 

tingkahlakunya di  institusi pendidikan. Sikap  ibubapa berupa penekanan dapat mempengaruhi 

perkembangan kanak‐kanak dari segi sahsiah dan aspirasinya (stodgily, 1970:27). 

 

Selain  itu sikap  ibubapa dan guru yang memandang sambil  lewa terhadap disiplin  juga 

mengundang masalah  kepada disiplin.  Terutama  ibubapa  yang dari  keluarga miskin dan  guru 

yang menjadikan  bidang  perguruan  sebagai  pilihan  terakhir. Dengan  itu  kerja  yang  dilakukan 

adalah  secara  terpaksa.  Penulis  juga  menekankan  bahawa  ibu  bapa  dan  guru  memainkan 

tanggungjawab yang besar dalam menyelesaikan masalah displin. Contohnya  seperti  ibubapa, 

mereka yang paling banyak meluangkan masa dengan pelajar manakala guru pula memainkan  

peranan di sekolah sewaktu pelajar terlepas dari tanggungjawab ibubapa mereka buat seketika. 

 

Antara  masalah  disiplin  yang  telah  ditekan  disini  adalah  seperti  ponteng  sekolah, 

ponteng  kelas,  datang  lewat,  rambut  tidak  terurus, merokok  dan  sebagainya.  Perkara  yang 

sering dilakukan oleh pelajar  adalah ponteng  sekolah.  Ini  adalah masalah disiplin  yang paling 

merbahaya  kerana  pelajar  tersebut  menjauhkan  diri  dari  sekolah  dan  tiada  orang  yang 

memantaunya.  Ini memudahkan  lagi  pelajar  tersebut membuat  jenayah  dan  perkara‐perkara 

negatif. 

 

Penulis juga telah menjalankan kajian terhadap sebuah sekolah dan mendapat beberapa 

kaedah  untuk mengawal masalah  disiplin.  Antaranya  adalah mewujudkan  system  pas  keluar 

semasa pelajar ingin keluar dari kelas, denda serta tahan dikenakan ke atas pelajar jika didapati 

bersalah  tanpa mengira  latar  belakang  pelajar  tersebut.  Peranan  guru,  pengawas  dan  ketua 

tingkatan juga memainkan peranan yang penting dalam menyekat masalah disiplin. 
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Sahsiah  individu  juga  diulas  dalam  buku  ini  dimana  personality  berkait  rapat  dengan 

konsep  kendiri  iaitu  cara  individu mengetahui  tentang  dirinya  berkait  dengan  kebaikan  dan 

kekurangannya  serta  maklum  balas  dari  orang  lain  (Carl  Togers,1951).  Penulis  menyatakan 

bahawa personaliti  seseorang pelajar  adalah bergantung  kepada  faktor baka  atau perwarisan 

semasa  percambahan  dan  faktor  persekitaran  dimana  peranan  ibubapa  menentukan  masa 

depan anak mereka.  

Masalah  yang  wujud  di  dalam  instistusi  keluarga  juga  memberi  kesan  terhadap 

pembentukan personaliti seseorang pelajar kerana pelajar akan hilang tempat kepercayaan dan 

tempat  bergantung.  Pengaruh  institusi  pendidikan  juga memainkan  peranan  penting  kerana 

seseorang  pelajar  banyak  menghabiskan  masa  di  tempat  belajar.  Disini  juga  harus  diberi 

perhatian  yang  sepenuhnya  kerana  pengaruh  rakan  sebaya  boleh member  kesan  yang  lebih 

mendalam terhadap personaliti pelajar. 

 

Penulis  telah menyatakan  beberapa  kesan  dari  sahsiah  pelajar  yang  tidak  formal.  Ini 

berlaku  kerana  ajaran  yang  diberikan  di  institusi  pendidikan  adalah  secara  tidak  formal.  Ini 

member  kesan  kepada  pelajar  tersebut  kerana mereka  bukan  sahaja menghabiskan masa  di 

sekolah malah mereka pergi  juga ketempat  lain seperti pusat beli belah, tempat bersukan dan 

sebagainya  dengan  ditemankan  rakan  sebaya  yang mudah mempengaruhi mereka  jika  tidak 

dididik dengan betul. Dengan  itu penulis telah mengetengahkan persoalan disiplin dan tingkah 

laku pelajar. Keadaan ini berlaku kerana golongan pelajar merupakan aset utama bagi membina 

generasi Malaysia yang mantap dan berkualiti yang seterusnya merialisasikan  impian wawasan 

2020. Beberapa kajian telah dilakukan untuk mencari punca sahsiah pelajar menjadi tidak formal 

serta melihat kesan terhadapnya dan mencari jalan penyelesaian terhadap masalah tersebut. 

 

Interaksi pelajar telah diberi penekan dalam buku  ini kerana  ia merujuk kepada proses 

saling bertindak antara  individu dengan alam  sekitar. Proses pengajaran dan pembelajaran di 

dalam  kelas  telah  dibahagikan  kepada  tiga  faktor  utama  iaitu  guru‐guru,  pelajar‐pelajar  dan 

mata  pelajaran  dimana  ketiga‐tiga  faktor  tersebut  dikelilingi  oleh  persekitaran  pembelajaran. 

Kaedah sistem pembelajaran yang  lama  telah mengunakan  teknik  interaksi satu hala di dalam 

kelas,  tetapi  kini  perubahan  telah  dilakukan  diaman  interaksi  dua  hala  di  amalkan  di  dalam 

pembelajaran. Menurut  kata  Flanders  pada  tahun1970,  beliau mengatakan  bahawa  interaksi 

dua hala antara guru dan pelajar sepatutnya berlaku di dalam kelas dan selalunya dalam bentuk 

lisan. Ini telah jelas bahawa interaksi  kedua‐ dua pihak adalah amat penting.  
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Salah laku pelajar juga member kesan yang negetif kepada personaliti pelajar. Mengikut 

ahli‐ahli  psikologi  yelah menyatakan  bahawa  tingkah  laku  pelajar  terbahagi  kepada  dua  iaitu 

tingkah  laku positif dan tingkah  laku negative. Salah  laku pelajar dikategorikan sebagai tingkah 

laku  negatif.  Menurut  penulis,  kajian  yang  dilakukan  oleh  bahagian  perancangan  dan 

penyelidikan  serta  kementerian  pendidikan  telah  menunjukkan  bahawa  masalah  salah  laku 

seperti mencuri, peras ugut,  khalwat  dan  sebagainya  adalah berpunca  dari masalah  keluarga 

yang wujud dalam diri pelajar. Ini akan menyebabkan pelajar akan cari ketenangan dengan cara 

yang  negatif.  Kawasan  persekitaran  juga  mempengaruhi  moral  seseorang  pelajar  kerana 

persekitaran  yang  tidak  selesa  akan  menyebabkan  pelajar  pergi  ke  sesuatu  tempat  yang 

member keselesaan kepadanya.  

 

Pencapaian  akademik  yang  rendah  juga  menjadi  faktor  kepada  salah  laku  kerana 

golongan  ini  akan  bergaul  dengan  rakan  sebaya  yang  setanding  dengannya  dengan  tujuan 

mereka  akan  lebih  memahami  diri  mereka.  Ini  akan  menyebabkan  pelajar  tersebut  turut 

terjerumus  ke arah  jenayah  yang dilakukan oleh  rakannya. Taraf akedamik  yang  rendah  akan 

menyebabkan  begitu  mudah  berlaku  penularan  terhadap  budaya  pelajar.  Penularan  begitu 

mudah  untuk  masuk  adalah  melalui  media  massa  cetak  dan  elektronik.  Merekalah  yang 

bertanggungjawab terhadap penularan budaya samseng dikalangan pelajar sekolah dan remaja. 

 

Kesan dari salah  laku pelajar  juga di ulas oleh penulis. Kesannya adalah seperti pelajar 

yang secara tidak  langsung terlibat akan sentiasa merasa takut. Ini berlaku kerana pelajar akan 

takut dengan gengster yang wujud dikeliling mereka. Trump (1993) telah menyatakan kehadiran 

gegng  ini  akan  menyebabkan  pelajar  menjadi  dua  kali  ganda  lebih  takut  menjadi  mangsa 

keganasan  berbanding  dengan  pelajar  dari  sekolah  yang  tidak mempunyai  geng.  Pelajar  juga 

akan menghadapi masa depan yang gelap jika melakukan perbuatan salah laku. Perbuatan salah 

laku  telah  di  analisis  bagi  tujuan  untuk mencari  alternatif  baru  untuk membaiki  salah  laku 

pelajar. 

 

  Penulis  juga  menyatakan  bahawa  pelajar  adalah  manusia  yang  penting  dalam 

pembanggunan  sesebuah masyarakat. Walaupun mereka  terletak  tahap  yang  paling  rendah 

dalam  institusi pendidikan namun  institusi  tersebut  tidak bermakna  tanpa ada pelajar. Pretasi 

sesebuah  institusi  juga bergantung  kepada  tahap belajar oleh pelajar  itu  sendiri.  Pelajar  juga 

merupakan  model  pada  masyarakat  yang  terbahagi  kepada  dua  kumpulan  iaitu  institusi 
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peringkat tinggi dan institusi peringkat rendah (Kamaruddin Haji Husin,1994 : 49). Dalam proses 

pembanggunan generasi ini, pelajar haruslah mewarisi nilai yang baik dalam diri.  

 

Tujuannya adalah untuk menanam  sifat kesedaran, menanam  sifat  semangat cintakan 

Negara, mengamalkan sikap jujur dan sebagainya. Sifat ini tidaklah secara semula jadi ada dalam 

diri pelajar yang sedang membangun.  Ia bermula dari pemupukan di rumah. Keluargalah yang 

menjadi komponen utama dalam mendidik nilai ini dalam diri pelajar. Sekolah juga memainkan 

peranan penting dalam menanam nilai murni dalam diri pelajar kerana pendidikan yang formal 

dapat mengelakkan sahsiah pelajar menjadi rosak. Pemupukan nilai murni juga akan terhasil di 

kalangan  rakan  dimana  jika mendapat  kawan  yang  baik  sifatnya maka  pelajar  tersebut  akan 

mewarisi sifat tersebut. 

 

Disiplin di bilik darjah juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk disiplin 

pelajar  yang  tinggi. Disiplin  bilik  darjah  adalah  peraturan‐peraturan  yang  harus  dipatuhi  oleh 

pelajar sewaktu pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Pengurusan yang baik 

dalam bilik darjah  akan memberi disiplin yang tinggi kepada pelajar kerana dapat mengelakkan 

dari gangguan belaku semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan disiplin di bilik 

darjah adalah untuk meningkatkan lagi keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran. 

 

Penekan pada  sekolah  sebagai  intitusi  yang  sepatutnya menjadi pembenteras  kepada 

jenayah. Akan tetapi ia semakin dipertikaikan keberkesanannya dalam melahirkan generasi yang 

berakhlak  tinggi.  Ini berikutan  sehingga meningkatkan  kadar  jenayah di  kalangan pelajar. Kini 

terdapat  pelbagai  masalah  yang  berlaku  dikalangan  pelajar  mengenai  disiplin.  Penulis  juga 

merungkaikan beberapa punca yang menyebabkan sekolah tidak dapat menyemai disiplin dalam 

diri pelajar. 

 

Dalam buku  ini penulis menyatakan bahawa  sosio emosi  remaja  adalah berkait  rapat 

dengan disiplin. Contohnya seperti emosi pelajar yang suka melanggar disiplin, buang sampah 

merata‐rata,  minun  minuman  keras  dan  sebagainya.  Ini  merupakan  faktor  kepada  masalah 

disiplin. Kegagalan dalam pelajaran  juga merupakan masalah sosio emosi remaja. Seperti yang 

kita ketahui, pelajaran adalah satu komponen yang penting dalam zaman  remaja. Akan  tetapi 

ramai  remaja yang  tidak menjalankan kewajipan  tersebut sehingga mendapat keputusan yang 

teruk  dalam  peperiksaan  dan  dilabelkan  sebagai  pelajar  yang  bermasalah  yang  melibatkan 
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disiplin.  Faktor‐faktor  yang  mempengaruhi  sosio  emosi  adalah  seperti  perubahan  fizikal, 

kecacatan  fizikal,  keluarga  dan  sebagainya.  Bagi  mengatasi  masalah  ini,  guru  memainkan 

peranan penting dalam membendung masalah sosio emosi remaja. 

 

Tingkah laku lencongan atau devian adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh pelajar 

yang mula meningkat  remaja.  Ini berlaku kerana pada usia  remaja  terdapat pelbagai masalah 

yang  akan  datang  dan  terdapat masalah  yang  boleh  diselesaikan  sendiri  dan  ada  yang  tidak. 

Masalah  yang  tidak  dapat  diselesaikan  ,  mereka  akan  mencari  jalan  yang  salah  bagi 

menyelesaikan masalah tersebut. Ini lah yang dikatakan tingkah laku lencongan iaitu melanggar 

tatasusila yang ditentukan oleh sesuatu kumpulan masyarakat. 

 

Kesimpulannya, disiplin merupakan satu komponen amat penting dalam pembangunan 

masyarakat. Disiplin merupakan satu nilai yang amat penting bagi mencapai sebuah kejayaan. 

Tanpa  disiplin,  adalah  mustahil  bagi  seseorang  untuk  berjaya.  Dengan  memupuk  disiplin 

terhadap  diri  pelajar  akan melahirkan  pelajar  yang  berpengetahuan  dan mempunyai  jati  diri 

yang  tinggi.  Ia  juga akan melahirkan pelajar yang berwibawa dan dapat menyumbang kepada 

negara.  Namun,  tanpa  disiplin  pelbagai  masalah  akan  timbul  dan  mengganggu  perjalanan 

sebuah  institusi. Masalah  disiplin  yang  semakin meningkat  akan menyebabkan meningkatnya 

kegiatan jenayah. 

 

Ini  kerana  pelajar  yang  bermasalah  terutamanya  masalah  disiplin  cenderung  untuk 

melakukan  aktiviti‐aktiviti  jenayah  seperti  gangsterisme,  kongsi  gelap,  pelacuran  dan 

sebagainya.   Kerjasama  ibubapa, guru dan masyarakat dapat membendung masalah disiplin  ini 

daripada  berterusan.  Ibubapa  haruslah  sentiasa  kegiatan  anak‐anak  di  luar  rumah  dan 

memerhatikan  dengan  siapa  anak mereka  berkawan.  Guru  pula  haruslah  bertindak  sebagai 

kawan,pakar motivasi  dan  pendengar  yang  baik  bagi meningkatkan  semangat  pelajar  untuk 

belajar dan sekaligus membawa kepada tingkah laku yang baik. 

 

Masyarakat  juga  haruslah  bekerjasama  dalam  isu  ini. Masyarakat  hendaklah  sentiasa 

memantau  pelajar‐pelajar  di  kawasan  rumah mereka walaupun mereka  bukan  anak mereka 

sendiri.  Sebarang  kegiatan  yang  tidak  sihat  yang  dilakukan  oleh  pelajar  haruslah  dilaporkan 

kepada  pihak  polis  atau  pihak  sekolah  supaya  dapat  mengelakkan  pelajar  daripada  terus 

melakukan kesalahan. 
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 PENGENALAN 

 

Graduan pengajian  tinggi bukan  sahaja perlu memiliki pengetahuan dan  kemahiran akademik 

bahkan  ilmu  dan  kompetensi  keusahawanan  sebagai  pemangkin  dalam  meningkatkan  nilai 

kebolehpasaran  dan  kebolehdapatan  pekerjaan  di  kalangan  mereka.    Berhadapan  dengan 

masalah  kebolehpasaran  graduan  masa  kini,  ilmu  dan  kemahiran  keusahawanan  berupaya 
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menambahbaik  dan  menyemarakkan  suntikan  pemikiran  kreatif  dan  kritis  graduan  bagi 

memenuhi kehendak pasaran nasional dan juga global. 

 

Untuk  memulakan  perniagaan  sendiri  tidaklah  semudah  yang  disangka.    Graduan  yang 

cemerlang dan berkemahiran dalam bidangnya belum  tentu boleh menjamin  kemandiriannya 

sebagai usahawan.   Yang demikian, kemahiran membangunkan usahawan di kalangan graduan 

adalah amat kritikal kerana pembangunan modal insan (human capital) sangat mustahak dalam 

membangunkan negara secara keseluruhannya. 

 

Buku ini dapat membantu pihak Kementerian Pengajian Tinggi dalam mewujudkan graduan yang 

memiliki  ciri  dan  kompetensi  usahawan,  berdaya  saing  dan mempunyai  jati  diri  yang  tinggi.  

Antara faktor‐faktor keusahawanan yang disentuh dalam buku ini ialah : 

 

i. Budaya dan ciri keusahawanan. 

ii. Etika keusahawanan. 

iii. Kreativiti dalam perniagaan. 

iv. Kaedah memulakan perniagaan. 

v. Rancangan perniagaan. 

vi. Rancangan pemasaran. 

vii. Rancangan organisasi dan operasi. 

viii. Rancangan kewangan. 

 

CIRI‐CIRI KEUSAHAWANAN 

 

Kaedah  kepada  pembentukan  dan  pembangunan  masyarakat  berilmu  seharusnya  melalui 

pendidikan sama dad secara formal atau tidak formal (m.s. 1).   Namun demikian, dengan  ilmu 

sahaja masih  belum mencukupi  untuk membolehkan  seseorang  utu  Berjaya  sekiranya  tiada 

motivasi yang tinggi.    Individu yang bermotivasi memiliki beberapa cirri yang sering adad pada 

usahawan yang berjaya. 

 

Antara  ciri‐ciri  dan  kompetensi  keusahawanan  yang  sering  dimiliki  dan  huraiannya  adalah 

seperti berikut; 
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a. Merancang matlamat hidup (m.s. 2) 

Dalam  merancang  matlamat  hidup,  seseorang  individu  haruslah  menentukan  apakh 

matlamat atau hasil yang hendak dicapai dalam sesuatu  tempoh yang ditetapkan di mana 

matlamat perlu spesifik, boleh diukur dan boleh dicapai. Sebagai contoh,  tetapkan apakah 

yang hendak dicapai dalam tempoh 20 tahun, dan tetapkan juga beberapa matlamat jangka 

pendek dalam tempoh 1, 2 atau 5 tahun bertujuan membolehkan individu menuju matlamat 

jangka  panjang  melalui  beberapa  rangcangan  jangka  pendek.Dengan  adanya  matlamat, 

barulah perancangan dan langkah‐langkah bersesuaian dapat diatur dan dilaksanakan. 

 

b. Berfikiran positif (m.s. 3) 

‘Anda adalah apa yang anda fikir.’   Pemikiran adalah dipengaruhi oleh faktor persekitaran.  

Semua  tanggapan  positif  atau  negatif  dipengaruhi  oleh  cara  didikan  ibu  bapa,  pergaulan 

dengan masyarakat, bahan‐bahan bacaan,  idola, media massa dan  juga pengalaman silam. 

Oleh  itu,  orang  berjaya  biasanya mendedahkan  dirinya  dengan  persekitaran  yang  dapat 

membantunya cemerlang. 

 

c. Sabar (m.s. 4) 

Seseorang individu tidak seharusnya mudah menyerah kalah dan perlu sentiasa sabar dalam 

menghadapi rintangan dan halangan. 

 

d. Semangat dan keazaman (m.s. 4) 

Setiap  insan  yang  dilahirkan  di  dunia  ini  berpotensi  untuk maju.   Matlamat  yang  telah 

ditetapkan sebelum  ini hanya akan berjaya apabila disokong oleh semangat dan keazaman 

yang tinggi. 

 

e. Menghasilkan kerja terbaik (m.s. 5) 

Usahawan  yang  cemerlang  akan  berusaha  sebaik mungkin  unutk mendapat  keuntungan 

yang optimum, dan  tidak hanya  sekadar  ‘cukup makan’  iaitu dengan melaksanakan  tugas 

dan  menghasilkan  kerja  yang  terbaik  dan  berkualiti  sejajar  dengan  sebagaimana  yang 

digalakkan dalam  Islam; kualiti dalam segala urusan sesame manusia atau urusan manusia 

dengan Allah. 
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f. Tetap pendirian (m.s. 5) 

Individu  yang  berjaya  adalah  orang  yang  tetap  pendiriannya  (konsisten)  dalam membuat 

keputusan  atau  melaksanakan  sesuatu  usaha  demi  mencapai  matlamat  yang  telah 

ditetapkan  kerana  tetap  pendirian  boleh  meningkat  prestasi.    Contoh  beberapa  sikap 

konsisten; 

i. Sentiasa hadir dalam sesuatu majlis yang ditetapkan. 

ii. Sentiasa bercakap benar dan bertindak dengan betul. 

iii. Sentiasa patuh pada janji dan bertindak tegas. 

iv. Sentiasa menghasilkan kerja yang bermutu. 

 

g. Muhasabah diri (m.s.6) 

Semua  peristiwa  yang  telah  berlaku  sama  ada  kesilapan  atau  kejayaan masa  lalu  adalah 

pengajaran dan iktibar sebelum meneruskan usaha‐usaha berikutnya. 

 

h. Disiplin diri (m.s.7) 

Seseorang yang berdisiplin diri yang tinggi dapat melakukan sesuatu dengan lebih berkesan.  

Mereka  ini berpegang pada  janji dan menyediakan  jadual yang praktikal  supaya berupaya 

mengawal masa dengan baik.   Namun, dalam usha mencapai  kejayaan,  individu mungkin 

merasa bosan dan tertekan.   Jika difikirkan perlu, pindaan terhadap matlamat perlu dibuat 

bersesuaian denagn keadaan dan kemampuannya. 

 

i. Tidak takut kepada kegagalan (m.s. 8) 

Takut kepada kegagalan merupakan penghalang kepada kejayaan dan berkait rapat dengan 

takut kepada kritikan dan takut disingkirkan oleh orang lain.  Individu yang berjaya sentiasa 

menganggap  kegagalan  sebagai  hasil  yang  diterima  daripada  sesuatu  tindakan  bukan 

sebagai kegagalan.   Bagi mengatasi perasaan  takut kepada kegagalan,  terdapat 6  langkah 

yang  perlu  diambil  iaitu  bertindak,  cekal,  jangan menganggap  kegagalan  sebagai  sesuatu 

yang peribadi, gunakan kaedah yang pelbagai dan berbeza,  jangan  terlalu mengharap dan 

menganggap kegagalan sebagai satu pengalaman dalam proses pembelajaran. 

 

j. Bertanggungjawab (m.s. 10) 

Terdapat 2  faktor  yang mempengaruhi  kehidupan  iaitu  faktor dalaman  seperti  keimanan, 

kemahiran dan kebijaksanaan  serta  faktor  luaran  seperti persekitaran,  ibubapa dan orang 
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lain. Individu yang berjaya sentiasa bertanggungjawab terhadap kegagalan atau kejayaannya 

dan tidak menyalahkan faktor luaran semata. 

 

k. Cekal (m.s. 11) 

Tahap  kecekalan  yang  tinggi  perlu  bagi  individu  yang  berjaya.    Tips meningkat  kecekalan 

adalah; 

i. Tidak mudah berputus asa 

ii. Melakukan perkara  lain yang positif sekiranya usaha dan  tindakan menjadi negatif 

seperti berbual atau makan dengan rakan 

iii. Mengambil tindakan dan tanggungjawab 

iv. Meminta bantuan hanya jika perlu 

v. Mengenali diri sendiri 

vi. Menghindarkan tabiat buruk seperti sering berfikiran negatif. 

 

l. Kreatif (m.s. 13) 

Setiap  individu perlu berfikir  secara  kretif dan  inovatif  spaya dapat menghasilkan produk 

atau perkhidmatan yang berdaya saing.  Antara ciri‐ciri invidu kreatif ; 

i. Peka kepada masalah. 

ii. Luas perspektif. 

iii. Fleksibel dan bijak menyesuaikan diri. 

iv. Pemikiran asli dan berpendirian. 

v. Tidak takut kepada kegagalan. 

vi. Bermotivasi dan berdedikasi. 

 

PROSES PENILAIAN DIRI USAHAWAN 

 

Terdapat  beberapa  ujian  yang  boleh  dilaksanakan  bagi menilai  kendiri  seperti  ujian meneka 

(m.s.  15),  ujian  punca  kawalan  diri  (m.s.  19),  ujian  pilihan  nilai  (m.s.  20)  dan  ujian  senarai 

kepercayaan am  (21).   Ujian meneka memberi gambaran  tentang  tahap  ‘takut kegagalan diri’.  

Manakala ujian punca kawalan diri menunjukkan tahap kawalan diri  individu.   Dan akhir sekali, 

ujian pilihan  nilai dan  senarai  kepercayaan  am merupakan ujian  yang boleh mengukur  tahap 

kecekalan seseorang (m.s. 24). 
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ETIKA KEUSAHAWANAN 

 

Dalam tahun 2002, Majlis Penasihat Pengguna Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri 

dan Hal Ehwal Pengguna telah melancarkan satu kod etika amalan perniagaan dikenali sebagai 

Rukun Niaga Malaysia dan menggariskan 5 prinsip utama yang perlu dimiliki oleh setiap peniaga 

bagi membendung gejala penyelewengan dan penipuan di kalangan mereka (m.s. 25) iaitu; 

i. Berlaku benar dalam amalan perniagaan. 

ii. Bertanggungjawab kepada pelanggan, masyarakat dan persekitaran. 

iii. Berperikemanusiaan kepada semua insan. 

iv. Kesederhanaan tingkah laku dalam perniagaan. 

v. Saksama terhadap pelanggan. 

vi. Kesungguhan menjayakan perniagaan. 

 

Dalam  Islam menurut  Datuk  Dr.  Syed Othman  Alhabshi  (1999),  3  tugas  penting  yang  perlu 

dilaksanakan usahawan (m.s. 27) ialah; 

i. Menghasilkan produk atau perkhidmatan yang diperlukan masyarakat. 

ii. Mengagihkan produk atau perkhidmatan yang dihasilkan kepada masyarakat. 

iii. Memberi  perkhidmatan  kepada  masyarakat  dalam  menentukan  supaya  produk  dan 

perkhidmatan yang telah disediakan dapat digunakan sepenuhnya. 

 

Dalam  pada  itu,  terdapat  beberapa  etika  yang  digariskan  oleh  Islam  antaranya mengelakkan 

pembaziran,  timbangan  yang  betul  (m.s.  29),  menjauhi  riba’  (m.s.  30),  menjaga  kebajikan 

pekerja (m.s. 31) dan berzakat (m.s. 32) serta lain‐lain lagi. 

 

KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PERNIAGAAN 

 

Usahawan  harus  berfikiran  lebih  terbuka  dan  berpandangan  jauh  serta  sentiasa  inginkan 

kemajuan  untuk  diri  sendiri  dan  perniagaan.    Ini  bertujuan  agar mereka  dapat menawarkan 

produk  atau  perkhidmatan  yang  unik,  memiliki  kelebihan  bersaing  dan  mampu  memenuhi 

kehendak  pengguna  (m.s.  47).    Inovasi  yang  diceuskan melalui  pemikiran  kreatif  dibahagikan 

kepada beberapa kategori (m.s 48) iaitu; 

i. Penciptaan (invention). 
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ii. Perkembangan/peluasan  (extension)  terutamanya  dari  segi  penambahan  penggunaan 

baru sesuatu produk. 

iii. Penduaan (duplication) iaitu peniruan yang disertai penambahbaikan. 

iv. Sintesis (synthesis) iaitu gabungan dan penyusunan perkara sedia ada bagi menghasilkan 

sesuatu yang mempunyai kegunaan baru. 

 

Antara  ciri‐ciri  usahawan  kreatif  ialah  peka  kepada  masalah  (m.s.  49),  fleksibel  dan  bijak 

menyesuaikan diri (m.s. 50) dan berkeinginan untuk tahu dan suka bertanya (m.s. 51) manakala 

persepsi yang stereotaip (m.s. 52) dan takut untuk keluar dari zon selesa (m.s. 53) adalah antara 

kekangan kepada perkembangan kreativiti.  Menggali dan mencari idea secara lateral dan bukan 

menumpukan  kepada  satu  perkara  sahaja  (vertical  thinking)  (m.s.  54)  boleh  membantu 

mengatasi kekangan kepada kreativiti. Terdapat beberapa teknik yang digunakan bagi menjana 

idea kreatif  iaitu teknik percambahan fikiran (m.s. 54), teknik ASARAMOM‐ON (m.s. 55), teknik 

analogi paksaan (m.s. 56), kaedah pelaksanaan (DO‐IT) (m.s. 56), teknik peta minda (m.s. 57) dan 

teknik kumpulan nominal (m.s. 57). 

 

ANALISIS DAN PENILAIAN PELUANG PERNIAGAAN 

 

Peluang perniagaan wujud kerana adanya keperluan dan kehendak pelanggan terhadap sesuatu 

produk atau perkhidmatan (m.s. 60) dan boleh dikenalpasti dengan mengkaji dan memanipulasi 

keperluan dan kehendak pelanggan sasaran (m.s. 61).  Setelah itu, usahawan boleh memikirkan 

pelbagai  jenis  perniagaan  (m.s.  61)  seperti  pengilangan,  perkhidmatan,  pemborongan  dan 

peruncitan. 

 

Selepas mengenalpasti peluang perniagaan, pilihan peluang perniagaan hendaklah mengambil 

kira sumber modal, kesesuaiannya dari aspek undang‐undang, tahap persaingan, dan risiko yang 

ditanggung serta kemampuan diri usahawan sendiri secara mental dan fizikal (m.s. 65). 

 

KEMAHIRAN PERSUMBERAN: KAEDAH MEMULAKAN PERNIAGAAN 

 

Terdapat  pelbagai  kaedah  untuk  memulakan  perniagaan.    Lazimnya,  kaedah  yang  sering 

digunakan  bagi memulakan  perniagaan  ialah mewujudkan  perniagaan  baru, mengambil  alih 

atau membeli perniagaan sedia ada atau mengusahakan perniagaan secara francais (m.s. 67). 
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Kebaikan mewujudkan  perniagaan  baru  antaranya,  individu  usahawan  bebas merangka  dan 

melaksana  strategi  perniagaan  dan  mempraktikkan  idea  sendiri  serta  bebas  memilih  lokasi 

premis  juga  boleh  membina  sendiri  imej  dan  reputasi  perniagaan  (m.s.  68).    Antara 

kelemahannya pula  ialah  individu mungkain  terpaksa menanggung kos permulaan yang  tinggi, 

mengambil  masa  yang  lama  dan  usaha  yang  berlipat  ganda  di  samping  belum  mendapat 

keyakinan institusi kewangan terhadap perniagaan bagi tujuan pinjaman wang (m.s. 68). 

 

Mengambil  alih  perniagaan  sedia  ada  pula  membolehkan  perniagaan  dimulakan  segera  di 

samping  lebih  terbuka  peluang  memohon  pembiayaan  serta  pelanggan  sedia  wujud  dan 

perniagaan yang telah dikenali (m.s. 69).   Kelemahannya pula  individu perlu kepada usaha dan 

modal yang tinggi jika perniagaan telah bermasalah dan tidak diurus dengan baik.  Individu juga 

perlu  menghormati  perjanjian  yang  telah  dibuat  sebelumnya  dan  mungkin  wujud  konflik 

peribadi antara usahawan, pengurus sedia ada dan pekerja (m.s. 69). 

 

Menurut  Akta  Francais  1988,  francaisor  bertanggungjawab  mengemukakan  dokumen 

penzahiran  kepada  bakal  francaisi  sekurang‐kurangnya  10  hari  sebelum  menandatangani 

perjanjian  francais  (m.s. 70).   Perkara‐perkara yang perlu diteliti oleh bakal  francaisi  (m.s. 70) 

ialah; 

i. Latar belakang dan rekod francaisor. 

ii. Infrastruktur sedia ada termasuk system dan dokumentasi. 

iii. Struktur pengurusan dan kakitangan. 

iv. Kekuatan jenama, pengiklanan dan promosi. 

v. Rangkaian pembekal serta khidmat sokongan lain yang disediakan. 

 

Antara  faktor kejayaan perniagaan  francais  ialah modal sesuai dengan kos projek yang dipilih, 

mempunyai  rancangan  perniagaan  dan  berusaha melaksanakannya, memilih  francaisor  yang 

terbukti kejayaannya, barangan dan perkhidmatan yang sesuai dengan  latar belakang  francaisi 

serta mematuhi sistem yang ditetapkan dalam manual operasi francais (m.s. 73). 

Terdapat beberapa  jenis milikan perniagaan seperti milikan tunggal, perkongsian dan sendirian 

berhad  (m.s.  73).    Setelah  mendaftar  perniagaan,  usahawan  harus  mengetahu  tentang 

wujudnya jenis‐jenis lesen, surat kuasa dan permit perniagaan seperti; 
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i. Lesen perniagaan. 

ii. Lesen cukai jualan (m.s. 79). 

iii. Lesen mengilang. 

iv. Lesen jualan langsung. 

v. Lesen barang‐barang kawalan berjadual. 

vi. Sijil kelayakan menduduki bangunan (m.s. 80). 

vii. Permit kenderaan awam dan barangan. 

viii. Premit pengambilan pekerja asing. 

ix. Sijil pengesahan halal. 

x. Perlindungan harta intelek (m.s. 81). 

xi. Perlindungan cap dagangan. 

xii. Perlindungan paten. 

xiii. perlindungan hakcipta (m.s. 82). 

 

PENGURUSAN ENTERPRAIS: RANCANGAN PERNIAGAAN (RP) 

  

rancangan  perniagaan  merupakan  sebuah  dokumen  bertulis  yang  menerangkan  perkara 

berkaitan  dengan  perniagaan  yang  hendak  dilaksanakan.    Dokumen  tersebut  mengandungi 

maklumat  berkaitan  dengan  produk  atau  perkhidmatan  yang  hendak  ditawarkan  serta 

perancangan  terperinci  mengenai  aspek  pemasaran,  pengurusan,  operasi  dan  rancangan 

kewangan perniagaan yang sering juga dikenali sebagai kertas projek atau kertas kerja (m.s. 85).   

 

Berikut beberapa kepentingan perancangan perniagaan; 

i. Panduan untuk mengendalikan perniagaan (m.s. 87). 

ii. Mengurangkan risiko kegagalan. 

iii. Menentukan jumlah modal dan sumber pembiayaan. 

iv. Pengagihan sumber. 

v. Memahami bidang perniagaan dengan lebih mendalam (m.s. 88). 

vi. Mengawal aktiviti perniagaan. 

 

Sebuah RP mengandungi bahagian permulaan (m.s. 91) yang terdiri daripada surat iringan, kulit 

dan halaman tajuk, ringkasan eksekutif, senarai  isi kandungan dan profil perniagaan, manakala 
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bahagian utama mengandungi pendahuluan, objektif, produk/perkhidmatan  yang ditawarkan, 

lokasi,  rancangan  pemasaran,  rancangan  operasi/pengeluaran,  rancangan  kewangan,  jadual 

pelaksanaan projek, rumusan dan justifikasi daya maju dan lampiran (m.s. 92). 

 

PENGURUSAN ENTERPRAIS: RANCANGAN PEMASARAN 

 

Pemasaran merupakan aktiviti yang dilakukan secara sistematik untuk meluaskan keperluan dan 

kehendak  pelanggan  di  samping merangsang  dan meningkatkan  jualan  sesuatu  produk  atau 

perkhidmatan  (m.s. 103).   Sesuatu  rancangan pemasaran mengandungi penerangan mengenai 

produk/perkhidmatan (m.s. 104), strategi produk/perkhidmatan (m.s. 107), strategi harga (m.s. 

107),  strategi pengedaran  (m.s. 108),  strategi promosi  (m.s. 108) dan belanjawan pemasaran 

(m.s. 108). 

 

PENGURUSAN ENTERPRAIS: RANCANGAN OPERASI DAN PENTADBIRAN 

 

Rancangan  operasi  atau  pengeluaran  lazimnya  dimulakan  dengan  membentangkan  senarai 

aktiviti yang perlu dilaksanakan mengikut urutan sehinggan produk terhasil atau perkhidmatan 

kepada  pelanggan  selesai  dilaksanakan  (m.s.  111).    Huraian  jelas  hendaklah  dibuat  dengan 

tentang proses pengeluaran – boleh juga diwakilkan dalam bentuk carta aliran proses (m.s. 111 

hingga m.s. 113), kadar pengeluaran (m.s. 113), keperluan bahan mentah (m.s. 114), keperluan 

tenaga  kerja  (m.s.  115),  keperluan mesin dan peralatan  (m.s.  116),  susun  atur  ruang operasi 

(m.s.  116),  premis  operasi  (m.s.  117),  belanja  operasi  (overhed)  (m.s.  118)  dan  belanjawan 

operasi (m.s. 118). 

 

Rancangan pentadbiran atau organisasi merangkumi aspek‐aspek pengurusan dan pentadbiran 

perniagaan  terutamanya  aspek  pengurusan  pekerja  (m.s.  119)  dan  aspek  berkaitan 

perundangan yang perlu dipatuhi bagi membolehkan perniagaan beroperasi secara sah. 

 

PENGURUSAN ENTERPRAIS: RANCANGAN KEWANGAN 

 

Pengurusan  kewangan  yang baik merupakan  salah  satu  faktor  yang menentukan  keuntungan 

sesuatu  perniagaan  (m.s.  123).    Penyediaan  rancangan  kewangan  dapat  meningkatkan 
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kemampuan  usahawan  dalam  membuat  keputusan  dan  mengawal  kos  di  samping 

membolehkan usahawan meneliti keadaan dan kedudukan perniagaan sepanjang masa. 

Rancangan kewangan mengandungi perkara‐perkara berikut; 

i. Jadual kos pelaksanaan projek (m.s. 124). 

ii. Jadual sumber pembiayaan projek (m.s. 126). 

iii. Jadual  susut  nilai  aset  bukan  semasa  (aset  tetap)  dan  jadual  bayaran  balik  pinjaman 

(m.s. 127). 

iv. Penyata aliran wang tunai (m.s. 127). 

v. Penyata pendapatan (m.s. 131). 

vi. Kunci kira‐kira (m.s. 134). 

vii. Analisis kewangan (m.s 137). 

 

KESIMPULAN 

 

Buku  ini merupakan  bahan  bacaan  yang  sesuai  untuk  semua  graduan  yang  berhasrat  untuk 

meningkatkan  nilai  kebolehpasaran  kendiri  dan  berkecimpung  dalam  bidang  keusahawanan.  

Buku ini telah berjaya memuatkan keperluan pengetahuan dari ‘a’ hingga ‘z’ bagi graduan di luar 

bidang keusahawanan.   Yang tinggal hanyalah kepada graduan  itu sendiri sama ada mahu atau 

tidak memajukan diri sendiri bak kata pepatah ‘tepuk dada, tanyalah selera’. 
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21 KAEDAH MENDIDIK ANAK 

Ditulis oleh : DATO’ DR. HJ. MOHD. FADZILAH KAMSAH BIN HJ MUHAMMAD ZAKARIA 

Diterbit oleh : BUKU TERBITAN TELAGA BIRU SDN. BHD, 

ISBN : 983424480‐0 

Bil. Halaman : 100 

 

Diulas oleh : EN. MOHAMAD HALIM BIN IBRAHIM 

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seringkali kedengaran anak – anak rakan kita suka melawan kata, tidak mengikut nasihat 

dan larangan. Lebih – lebih lagi jika diajar mengaji Mukaddam, diminta menyebut huruf – huruf 

jawi,  lain yang diajar  lain yang disebut dan kekadang  tidak memberi  tumpuan apa yang diajar 

oleh kita. Mengapa perkara ini berlaku? 

Semua  ibu bapa dimuka bumi  ini mempunyai satu  impian yang sama  iaitu  ingin melihat anak – 

anak mereka menjadi orang yang berjaya dan cemerlang. Anak – anak adalah zuriat dan cahaya 

mata yang akan mewarisi kehidupan ibu bapa di dunia ini apabila ibu bapa menemui panggilan 

Allah s.w.t. 

 

Anak  akan mewarisi  diri  kita,  harta, maruah  serta  nama  kita. Anak  yang Berjaya  dan 

cemerlang mempunyai kemungkinan yang besar untuk berjaya menangi tanggungjawab sebagai 

pewaris  ini. Tetapi anak yang gagal di dalam hidupnya,  jangankan mewarisi diri dan harta  ibu 
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bapanya, untuk mengendalikan dirinya sendiri pun mungkin  tidak mampu. Sebab  itu  ibu bapa 

akan  berusaha  segenap  perhatian  untuk  dapat  melahirkan  anak  –  anak  yang  berjaya  dan 

cemerlang. 

 

Bagi umat Islam, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud, “Anak yang soleh akan mampu 

untuk member syafaat terhadap 10 orang ahli keluarganya.” 

 

Sifat  untuk membuat  kebaikan  adalah  sifat  semulajadi  yang  ada  di  dalam  hati  setiap 

manusia.  Fitrah  semua  manusia  sukakan  kebaikan,  tolong  –  menolong  dan  membuat  jasa 

kepada orang  lain. Hanya hatinya yang  telah diselubungi oleh  zulmat hitam  sahaja yang  tidak 

mahu membuat kebaikan. 

Jadi semua ibu bapa akan sentiasa tercari – cari kaedah dan teknik untuk mendidik anak menjadi 

anak yang cemerlang. Sebuah buku terbitan Telaga Biru Sdn. Bhd., yang ditulis oleh Dato’ Dr. Hj. 

Mohd.  Fadzilah Kamsah Bin Hj Muhammad Zakaria  telah memberi  satu  kaedah dan  rumusan 

yang lengkap dalam mendidik anak untuk menjadi cemerlang zahir dan batin. 

 

Ilmu mendidik  anak  ini  adalah  satu  ilmu  kemahiran  yang perlu dimiliki oleh  ibu bapa 

seperti  juga  ibu bapa perlu memiliki  ilmu kemahiran berumahtangga, kewangan,  teknikal dan 

agama. Ilmu ini mestilah diwarisi oleh mereka kerana mereka juga akan mempunyai anak – anak 

(cucu – cucu kita) untuk mendidik menjadi cemerlang. Proses  ini akan berulang – ulang seperti 

berulangnya sejarah. 

 

Antara kaedah – kaedah yang dijelaskan di dalam buku  ini adalah pesanan dan arahan, 

bercerita,  bersoal  jawab,  rujuk  pengalaman  lalu,  nasihat  dan  teguran,  bermain‐main  dan 

bergurau, latihan yang berterusan, ibu bapa sebagai teladan, galakan dan amaran, suruhan dan 

gesaan, ambil berat tentang kebajikan anak – anak, guna firasat dan gelombang minda, menjana 

keyakinan diri anak – anak, kenal pasti kecenderungan dan bakat anak – anak, menasihati pada 

waktu sesuai, mendidik bertahap – tahap, patuhi Allah dan teladani Rasulullah, mengisi waktu 

lapang, berdialog, rangsang kecerdasan minda dan akhir sekali doa yang berterusan. 
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TINGKATKAN HARGA DIRI  

Ditulis oleh : SHERINA 

Diterbit oleh : GOLDEN BOOKS CENTER SDN. BHD 

ISBN : 983 – 72 – 0257 ‐2 

Bil. Halaman : 119 

Diulas oleh : EN. ZAINI BIN ASHAARI 

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL 

POLITEKNIK MERLIMAU MELAKA. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Assalamualaikum

membuat ulasan mengen

harga  diri  anda  ini  berk

seorang  yang  cemerlang

membina keyakinan diri s

yang tersendiri. 

Buku  setebal 119

yang kedua pada tahun 1
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  dan  selamat  sejahtera  kepada  semua  pembaca.  Kali  ni  saya  ingin 

ai sebuah buku yang baru saya baca.. Buku yang bertajuk Tingkatkan 

isar  tentang  cara  untuk memotivasikan  diri  sendiri  supaya menjadi 

..  Tapi  cukup  padat  dan  sesuai  dibaca  untuk  mereka  yang  ingin 

endiri kerana setiap  insan yang dilahirkan mempunyai keistemewaan 

 mukasurat yang didatangkan dengan kulit  tebal merupakan cetakan 

997 dan cetakan pertama pada tahun 1996  ini menunjukkan bahawa 
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buku  ini  telah mampu memikat  ramai  pembaca  untuk  diselami  isi  kandungan  yang  terdapat 

dalam buku ini. 

 

Penulis buku ini, Sherina  menghidangkan para pembaca dengan satu persoalan iaitu:  

“Apakah Nilai diri?”.  

Nilai diri  ialah ‘Gambaran atau pandangan tentang rupa, kesihatan, kebolehan, kelemahan dan 

tingkah laku diri sendiri. 

Setiap  dari  kita mesti mempunyai  suatu  gambaran  atau  pandangan  tentang  diri  kita 

sendiri.  Gambaran  ini  disebut  konsep  kendiri  atau  imej  kendiri.  Ia  merangkumi  gambaran 

tentang rupa, kesihatan, kebolehan, kelemahan dan tingkah  laku kita. Konsep kendiri dibentuk 

hasil daripada interaksi anda dengan orang lain dan penyesuaian diri anda dengan alam sekitar. 

Penyesuaian yang berjaya akan menghasilkan konsep kendiri positif manakala kegagalan akan 

membawa  kepada  konsep  kendiri  negatif.  Konsep  kendiri  seseorang  juga  dipengaruhi  oleh 

tanggapan orang lain terhadap dirinya. 

Jawapan yang diberikan oleh penulis pada persoalan tadi sangat mudah, iaitu: 

Nilai  diri  ialah  satu  kuniaan  Tuhan  kepada  diri  kita    yang  boleh  ditingkatkan melalui 

pemerhatian,pengalaman  dan  ilmu  pengetahuan.  Mempunyai  nilai  diri  yang  baik  tidak 

semestinya menjadikan kita seorang yang lebih baik dari orang lain tetapi dapat menilai dirinya 

dengan amanah serta menerima segala kelebihan dan kekurangan dirinya.  

Tapi  sebenarnya  bukan  mudah  untuk  mendapatkan  kesan  dari  Nilai  diri    .  Nilai  diri  

sebenarnya  satu  proses  yang  berlanjutan.  Bab  terakhir    dalam  buku  ini  ada  menghuraikan 

tentang, bagaimana cara untuk menyebarkan harga atau nilai diri. Antaranya ialah: 

a) Pastikan matlamat  yang  hendak  dicapai  dengan  jelas  Setiap manusia  tahu  apa  yang 

mereka  perlukan.  Kita  hendaklah  mempunyai  matlamat  yang  praktikal  dan  realistik 

dalam membentuk konsep kendiri. Dengan adanya kemahiran yang mantap dan mutu 

diri yang baik membantu mencapai matlamat tersebut. 
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b) Membuat  keputusan  sendiri  Kita  hendaklah  membuat  keputusan  sendiri  dan  tidak 

meniru keputusan orang lain kerana hanya kita sahaja yang tahu tahap kemampuan diri. 

Mereka juga perlu bersedia menanggung risiko daripada keputusan yang diambil. 

c) Membayangkan hasil yang diharapkan Kita perlu membayangkan hasil yang baik dalam 

setiap  apa  yang  hendak  dicapai  dan  berusaha  untuk  mendapatkan  hasil  yang 

dibayangkan dengan berfikiran positif. 

d) Membentuk  kemahiran  profesional  Kemahiran  profesional  yang  kita  bentuk  akan 

mengukuhkan konsep kendiri kita dan akan bertambah yakin dalam melakukan sesuatu 

perkara. 

e) Menggunakan  kaedah  sokongan Melalui  cara  psikologi,  kita  hendaklah membelai  diri 

kita dengan ganjaran atau hadiah kepada diri sendiri di atas hasil dan prestasi yang telah 

dilakukan. 

f) Menerima  hakikat  kelemahan  diri.  Setiap  individu  perlu  menerima  kelemahan  diri 

sendiri 

Antara perkara yang bagus tentang buku ini ialah, penulis memasukkan sekali cerita sebenar 

dan  petikan  dari  novel  yang  boleh  menarik  minat  dan  merangsang  minda  untuk  terus 

menghayatinya. Banyak inspirasi yang boleh diambil, serta iktibar yang boleh dijadikan panduan 

untuk kita mempertinkatkan harga diri kita. 

Penulis buku ini juga mengingatkan, Bahawa setiap insan dilahirkan dengan mempunyai 

nilai yang tersendiri,oleh itu kita boleh memilih untuk mempunyai nilai diri yang baik dan boleh 

memberi  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  kepada mereka  yang  berada  disekeliling  kita  pada 

setiap masa khususnya semasa mereka berada di dalam kedukaan. 

Semenjak kita  lahir ke dunia, kita  telah mengumpulkan banyak perkara mengenai diri 

kita  sama  ada  baik,  jahat,  cerdik,  bodoh  dan  sebagainya.  Imej  kendiri  yang mendorong  kita 

cemerlang  atau  sebaliknya.  Konsep  ini  merupakan  satu  konsep  yakni  kebolehan  dalam 

mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri 
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 Gambar menunjukkan petikan cerita dari buku. 

``Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri yang tidak mahu mengubah 

nya``.Saya tertarik dengan petikan  cerita dari Buku ini, sila rujuk cerita di atas. 

Ini selalunya sering dialami oleh setiap orang.Ramai yang tidak yakin akan kebolehan diri 

sendiri,terlampau  merendah  diri  dan  takut  menerima  kritikan  dari  orang  lain  dan  takut 

menerima  kegagalan.  Sikap  tidak  yakin  akan  diri  sendiri  akan  menyebabkan  seorang  itu 

ketinggalan dalam arus pembangunan. 

Dalam zaman serba moden ini kemahiran dan kreativiti merupakan cirri‐ciri yang utama 

untuk  mencapai  kemajuan.Jika  anda  memiliki  kelebihan  yang  tiada  pada  orang  lain  maka 

pupuklah supaya menjadi satu kemahiran yang lengkap dan boleh dibanggakan. 

Jadi, begitulah hebatnya buku ini dan saya rasa amat berguna kerana membaca buku ini 

selain dari memberikan  saya  cara meningkatkan nilai diri  ia  juga memberi    ruang untuk  saya 

muhasabah  diri  saya  supaya menjadi  lebih  cemerlan,gemilang  dan  terbilang  pada masa  akan 

datang.Insa`Allah..Maka  saya  sarankan  anda  semua  membaca  buku  ini  agar  dapat  manfaat 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. 
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Dalam  bab  yang  awal  penulis membincangkan mengenai  organisasi  dan  pengurusan 

serta  teori  pengurusan.  Dalam  topik  ini  penulis  menekankan  mengenai  fungsi  pengurusan, 

kecekapan dan keberkesanan pengurusan, kategori pengurus, kemahiran asas pengurusan dan 

budaya korporat dan gaya pengurusan. Penulis amat menekankan kemahiran asas pengurusan 

yang mana  terdiri  daripada  pelbagai  kemahiran  yang  perlu  ada  pada  seorang  pengurus  iaitu 

kemahiran  teknik,  kemahiran  manusia,  kemahiran  konsep,  kemahiran  masa  dan  kemahiran 

membuat keputusan. 

 

Teori  pengurusan  banyak  membincangkan  3  aspek  utama  iaitu  teori  pengurusan 

saintifik,  teori  pengurusan  am  dan  teori  pengurusan  kuantitatif.  Teori  pengurusan  saintifik 

dipelopori  oleh  Charles  Babbage  (1792  –  1871),  Frederick W.  Taylor  (1856  –  1915), Henry  > 

Gantt  (1861  –  1919),  Frank  dan  Lilian  Gilbreth  (1868  –  1972),  dan  Henry  metcalf  yang 

membincangkan  mengenai  manusia  dan  pekerjaan.    Sementara  teori  pentadbiran  am 

diperkenalkan oleh Henri Fayol (1841 – 1925 yang memperkenalkan 14 prinsip pengurusan iaitu 

pembahagian kerja,autoriti, disiplin, penyatuan arahan, penyatuan arah, pensubordinan individu 

dengan  kepetingan  umum,  imbuhan  pemusatan,  rantaian  skala,  tertib,  ekuiti,  kestabilan 

jawatan, inisiatif dan Esprit de corps. Max Waber (1868 – 1920) pula memperkatakan ada 6 ciri‐

ciri  pengurusan  yang  perlu  ada  pada  orginisasi  yang  ideal  iaitu  pembahagian  kerja,  haerarki 

autiriti, pemilihan secara  formal, peraturan yang  formal, keadaan yang  tidak dipengaruhi oleh 

perasaan dan berorientasikan kerjaya. 
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Bagi  teori  kuantitatif  pula  memperkatakan  mengenai  sains  pengurusan  dan  operasi 

pengurusan. Sains pengurusan merangkumi aspek‐aspek seperti manusia, kewangan, alat‐alatan 

dan prosedur dengan objektif untuk memahaminya dan memperbaiki semuanya untuk menjadi 

lebih efektif. Operasi pengurusan pula memperkatakan mengenai  informasi  sistem maklumat, 

teori kelakuan manusia, kajian hawthorne dan hierarki keperluan Maslow. 

 

Dalam  buku  ini  juga  penulis  membincangkan  budaya  organisasi  iaitu  budaya  dan 

tanggungjawab  pengurus.  Penulis  menekankan  mengenai  budaya  perancangan  sesebuah 

organisasi, budaya pengaturan membuat keputusan samada secara berkumpulan atau individu. 

Selain  itu,  budaya  kepimpinan  dan  pengawalan  organisasi  juga  ditekankan  dalam  buku  ini. 

Dalam  memantapkan  sesuatu  organisasi,  penulis  juga  memperkatakan  mengenai  kesan 

persekitaran terhadap organisasi. Jadual dibawah menerangkan aspek‐aspek yang perlu diambil 

kira dalam sesebuah organisasi. 

 

 
Persekitaran Organisasi 

Sosio Budaya 

Ekonomi 

Teknologi Demografi 

Politik 

Pendesak 

Pesaing 

Pembekal 

Pekerja 

ORGANISASI
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Dalam  bab  seterusnya  penulis  membincangkan  mengenai  etika  pengurusan.  Setiap 

masyarakat mempunyai interpretasi yang berbeza terhadap nilai yang baik dan nilai yang buruk. 

Menurut penulis etika dan  taraf hidup sesebuah negara mempunyai kaitan yang  rapat. Dalam 

bab  ini  penulis  mengenengahkan  beberapa  pendekatan  fahaman  etika  iaitu  pendekatan 

utilitarian(utilitarian  view)  yang  mengatakan  bahawa  sesuatu  keputusan  yang  dibuat  itu 

hendaklah  bergantung  kepada  hasil  yang  diperolehi  daripada  pelaksanaannya.  Pendekatan 

Kant(Universalism) pula mencadangkan bahawa apa‐apa tindakan yang disukai dan tidak disukai 

perlu menjadi undang‐undang universal. Pendekatan Hak(Rights view) memperkatakan tentang 

sesuatu  keputusan mestilah  berdasarkan  kepada menghormati  dan melindungi  hak‐hak  asasi 

seseorang  individu.  Pendekatan  pandangan  keadilan(Justice  view)  juga  memperkatakan 

pemimpin mestilah  adil  dan  saksama  di  dalam membuat  keputusan.  Sementara  pendekatan 

Islam  pula memperkatakan  etika  sebagai  sesuatu  yang  berkuatkuasa  sepanjang masa  kerana 

manusia sentiasa diperhatikan oleh penciptaNya. 

    

Dalam  bab  pembuatan  keputusan,  penulis  menekankan  dua  elemen  penting  yang 

membawa  kepada  proses  pembuatan  keputusan  adalah  masalah  dan  peluang.  Masalah 

merupakan perbezaan antara prestasi ataupun situasi yang dijangkakan dan diingini dengan apa 

yang dialami sebenarnya. Sementara peluang merupakan kesempatan, penemuan atau keadaan 

yang boleh menguntungkan dan memerlukan keputusan dibuat.   Secara umumnya keputusan 

yang dibuat oleh pengurusan terbahagi kepada dua iaitu keputusan berprogram dan keputusan 

tidak  berprogram.  Dalam  membuat  keputusan  empat  elemen  perlu  diambilkira  yang  boleh 

mempengaruhi keberkesanan keputusan yang dibuat. Empat elemen tersebut adalah kepastian, 

risiko, ketidakpastian dan kesamaran seperti yang ditunjukkan dalam rajah dibawah. 

 

 

Kepastian

Risiko

Ketidakpastian 

Kesamaran

PEMBUATAN KEPUTUSAN 
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Seseorang pengurus biasanya mempunyai pendekatan yang berbeza apabila mereka berhadapa 

dengan  masalah.  Cara  bagaimana  mereka  menangani  masalah  yang  dihadapi  akan 

mempengaruhi  samada  masalah  tersebut  dapat  diselesaikan  ataupun  tidak.  Terdapat  tiga 

pendekatan yang berbeza yang diambil oleh pengurus apabila mereka berhadapan masalah iaitu 

pendekatan  pengelak  masalah,  pendekatan  penyelesai  masalah  dan  pendekatan  pencari 

masalah.  Dalam  pendekatan menyelesai masalah,  penulis memperkenalkan  gaya  pembuatan 

keputusan seperti yang digambarkan dalam rajah dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Pembuatan 
Keputusan Kelakuan 

Terarah 

Jenis Gaya Pembuatan Keputusan 

Konsepsual 

Kelakuan Analitika
l

 

Selain itu penulis memperkenalkan enam langkah yang digunakan dalam pembuatan keputusan 

iaitu:‐ 

Langkah Pertama  :  Mengenalpasti keperluan untuk membuat keputusan 

Langkah Kedua  :  Diagnosis dan analisa faktor‐faktor penyebab 

Langkah Ketiga  :  Penjanaan dan penilaian alternatif 

Langkah Keempat  :  Pemilihan Alternatif 

Langkah Kelima :  Perlaksanaan alternatif yang dipilih 

Langkah Keenam  :  Penilaian dan maklumbalas 
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Pembuatan keputusan yang dilakukan dalam situasi yang ideal dengan maklumat yang lengkap, 

keadaan  yang  stabil  dan  tiada  kesamaran  selalunya  akan mencapai matlamat  apa  yang  ingin 

dicapai.  Namu  begitu,  keadaan  sebenar  yang  berlaku  semasa  proses  pembuatan  keputusan 

seharian adalah  jauh berbeza dengan apa yang diharapkan. Terdapat beberapa halangan yang 

membawa  kepada  pembuatan  keputusan  yang  tidak  berkesan.  Diantara  halangan‐halangan 

tersebut  adalah  halangan  bias  kognitif.  Bias  kognitif  terjadi  apabila  pengurus menggunakan 

pemikiran  intuitif  dalam  proses  penyelesaian  masalah.  Bias  kognitif  adalah  bias  penilaian 

sebelum hipotesis, bias terhadap perwakilan, kawalan  ilusi dan penambahan komitmen. Selain 

dari  itu,  tekanan  masa  dan  realiti  sosial  sebagai  halangan  yang  boleh  menpengaruhi 

keberkesanan keputusan yang dibuat. 

 

  Dalam bab seterusnya penulis menekankan asas perancangan yang mana perancangan 

perlu berlandaskan penetapan matlamat. Penulis memberi  lima  sebab mengapa perancangan 

perlu dibuat  iaitu memberi panduan mengenai arah yang hendak dituju, mengurangkan  impak 

perubahan, mengurangkan pembaziran dan pertindihan kerja dan menentukan piawaian atau 

objektif  dalam  proses  kawalan.  Proses  perancangan  perlu  melalui  enam  peringkat  iautu 

penepatam  matlamat,  analisa  dan  penilaian  persekitaran,  pemilihan  alternatif  terbaik, 

mengenalpasti dan menilai alternatif, melaksanakan  rancangan dan kawalan & penilaian hasil. 

Penulis  mengariskan  enam  halangan‐halangan  terhadap  perancangan  iaitu  ketidakupayaan 

untuk merancang, komitmen yang kurang terhadap proses perancangan, maklumat yang tidak 

releven, kekurangan  fokus dalam  jangka panjang,  terlalu mengharapkan  jabatan perangangan 

dan terlalu memberi keutamaan terhadap faktor yang dapat dikawal. 
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Untuk  menentukan  perancangan  jangka  panjang  penulis  memberi  fokus  kepada 

perancangan  strategik.  Dalam mengimplikasikan  perancangan  strategik,  penulis menekankan 

kepada proses pengurusan strategik seperti rajah dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    

 

 

             

Mengenalpasti 
misi, objektif & 

strategi 

Analisis 
SWOT 

Atur 
Strategi 

Pelaksanaan 

Penilaian 

Proses Pengurusan Strategik 

 

 

Dalam bab seturusnya penulis membincangkan mengurus perubahan dan inovasi dalam 

pengurusan. Beberapa teknik mengurus perubahan telah digariskan dalam buku ini. Diantaranya 

ialah mengubah struktur iaitu sturktur organisasi perlu berubah mengikut keadaan.  Seterusnya 

ialah mengubah teknologi, iaitu perlu mengikut perkembangan teknologi semasa. Perkara yang 

paling  sukar  dilakukan  ialah  untuk mengubah  orang.  Komponen  ini merupakan  teras  kepada 

perubahan,  kejayaan  mengubah  pandangan  dan  persepsinya  akan  melambangkan  kejayaan 

keseluruhan proses perubahan.  

 

Dalam mengurus perubahan di alaf baharu  ini,  isu yang popular dibincangkan  ialah mengenai 

mengubah budaya organisasi, melaksanakan pengurusan kualiti menyeluruh,  rekayasa  semula 

(reengineering), mengecilkan dan mengendalikan  tekanan pekerja. Strategi yang  terakhir  ialah 

merupakan  inovasi. Dalam  persekitaran  dinamik  dan  persaingan  global,  organisasi  yang  ingin 

berjaya  dalam  persaingan  perlulah  mewujudkan  keluaran  atau  perkhidmatan  yang  baharu. 

Keadaan  ini  hanya  boleh  diwujudkan  dengan  adanya  usaha  inivasi  dan  kreativiti  dalam 

organisasi. 
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