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KATA PENGANTAR 

 Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena berkat rahmat beliaulah kami dapat menyelesaikan makalah ini. 

Berdasarkan mata kuliah yang telah diberikan, kami memberi judul makalah ini 

Kesehatan Mental dengan membahas secara khusus “Konsep Stress”. 

 Stress merupakan salah satu gejala psikologis yang dapat dialami oleh 

setiap individu. Strss biasanya diawali dengan adanya konflik dan frustrasi. 

Umumnya orang memandang stres adalah suatu gejala yang dapat merugikan 

dalam hal ini tidak disukai oleh kebanyakan orang. Namun bertolak dari hal 

tersebut ternyata stres dapat dimanfaatkan. Namun hal yang terbaik adalah 

mencegah datangnya stres tersebut dan teknik-teknik tertentu yang dapat 

digunakan untuk mengatasi stres tersebut. oleh karena itu kami selaku kelompok 3 

dari kelas B membuat makalah ini.  

 Terselesaikannya makalah ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari 

pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses 

penyusunan dan pembuatan makalah ini. Rasa terimakasih kami sampaikan 

kepada ibu dosen pembimbing Dewi Arum Widhiyanti Metra Putri, S.Psi., M.A. 

yang telah bersedia menuntun dan membantu kami dalam pembuatan makalah ini 

serta narasumber dan pihak-pihak lainnya yang turut serta membantu demi 

terselesaikannya makalah ini sesuai dengan apa yang telah diharapkan 

sebelumnya. 

 Kami sebagai manusia yang banyak memiliki kekurangan menyadari 

bahwa apa yang kami sampaikan dalam makalah ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dalam proses penyampaiannya maupun isi atau hal-hal yang 

terkandung di dalamnya. Maka dari itu kami selaku penulis dan penyusun 

makalah ini sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang kami 

banggakan yang bersifat membangun sehingga dapat membantu kami untuk dapat 

lebih menyempurnakan lagi makalah yang kami buat ini. Kami sangat berharap 

apa yang kami sajikan dan apa yang kami sajikan dalam makalah ini dapat 

memberikan manfaat-manfaat yang sedianya dapat berguna pagi pembaca pada 
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umumnya dan para penyelenggara pendidikan pada khususnya sehingga apa yang 

menjadi tujuan pendidikan di Indonesia serta tujuan Bangsa Indonesia dapat 

tercapai sebagaimana yang diharapkan. 

 

       Singaraja, 13 Mei 2011 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang. 

Kata stres telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, stres 

merupakan salah satu gejala psikologis yang dapat menyerang setiap orang. Stres 

dapat timbul karena adanya konflik dan frustrasi. Sebagian besar orang 

beranggapan bahwa yang dimaksud stres adalah sesuatu yang tidak 

menyenangkan dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman, bingung, 

mudah marah, tekanan darah meningkat, detak jantung lebih cepat, gangguan 

pencernaan, dsb. Sebagian besar stres dapat dipicu karena pengaruh eksternal dan 

ada pula yang dipengaruhi oleh faktor internal individu tersebut. Stres sebenarnya 

dapat dicegah dan diatasi dengan cara-cara tertentu. Tapi melihat hal-hal tersebut, 

tampaknya tidak banyak orang yang mengetahui tentang stres, bagaimana 

mencegahnya, mengatasi, ataupun memanfaatkan stres tersebut sebagai salah satu 

bagian dari hidup kita. Pemahaman yang baik terhadap stres akan membantu kita 

dalam menghadapi stres ketika stres tersebut menyerang kita, melalui penanganan 

yang tepat dengan adanya pemahaman yang baik mengenai stres, maka individu 

tidak akan terkena dampak negatif dari stres tersebut. Untuk dapat memberikan 

pengetahuan dan  pemahaman akan konsep stres tersebut, maka kami buat 

makalah ini yang membahas tentang stres lebih lanjut dengan sumber-sumber 

yang berbeda. 

 

2. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah : “Apakah yang 

termasuk ke dalam konsep stres tersebut ?” 

 

3. Tujuan. 

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan 

rumusan masalah, tujuan penulisan makalah ini adalah : “Memberikan 

pemahaman kepada para pembaca tentang apa-apa saja yang terdapat di dalam 
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konsep tres tersebut dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Mental 

Jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 

Ganesha”. 

 

4. Manfaat. 

Manfaat penulisan makalah ini sesuai dengan hal-hal yang terdapat dalam 

latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, maka manfaat yang dapat 

diperoleh dari pembuatan makalah ini adalah : “Dapat memberikan pemahaman 

yang cukup mengenai konsep stres kepada pembaca sehingga akan membantu 

pembaca atau siapa pun ketika menghadapi stres atau tidak”. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Konsep Stres. 

 Berbagai pandangan manusia mengenai stres menghasilkan pengertian 

yang berbeda-beda tentang stres itu sendiri. Stres hanyalah sekedar gangguan 

sistem syaraf yang menyebabkan tubuh berkeringat, tangan menggenggam, 

jantung berdetak kencang, wajah memerah, dll. Paham realistik memandang stres 

sebagai suatu fenomena jiwa yang terpisah dengan jasmani atau tubuh manusia 

atau fenomena tubuh belaka tanpa ada hubungan dengan kejiwaan. Sedangkan 

paham idealis menganggap stres adalah murni fenomena jiwa. Hal ini membuat 

kita sulit untuk menjelaskan kenapa jika fenomena stres hanyalah fenomena jiwa 

namun memberikan dampak pada fisik seseorang seperti dada yang berdebar-

debar, keringat, dsb. Berikut adalah pendapat mengenai stres dari filsafat 

eksistensial yang dapat dijadikan landasan dalam memanajemen stres. Konsep 

yang diberikan melepaskan diri dari pengertian stres itu sendiri namun lebih pada 

kedudukan stres dalam kehidupan manusia. Konsep ini menganggap konsep 

manusia yakni materialis, idealis dan realis namun ini lebih mengarah ke filososfis. 

Selanjutnya akan dibahas tentang kecemasan terkadang kecemasan dapat 

menimbulkan stres pada individu. Dikenal adanya dua kecemasan yaitu yang 

pertama kecemasan rasional yaitu kecemasan yang timbul akibat adanya objek 

yang mengancam, selanjutnya adalah kecemasan irasional yakni mereka 

mengalami emosi ini di bawah keadaan-keadaan spesifik yang biasanya 

dipandang sebagai keadaan yang tidak mengancam, misalnya jika seseorang 

melihat kupu-kupu di dalam kamarnya dan kemudian keesokan harinya terjadi 

kebakaran di rumahnya, maka ia akan merasa takut jika melihat kupu-kupu di 

dalam kamarnya karena berpendapat akan terjadi kebakaran di rumahnya lagi. 

Selain itu masih ada kecemasan yang ketiga namun ini lebih mengarah ke arah 

filosofis yaitu kecemasan yang fundamental, ini menyangkut tentang pertanyaan 

mengenai siapa dirinya, untuk apa ia hidup, dan akan ke mana ia akan hidup, 

pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan manusia itulah yang nantinya dapat 

menentukan apakah manusia itu dapat dikatakan sebagai manusia.  
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 Tak seorang pun dapat menghindari stres karena untuk menghilangkannya 

berarti akan menghancurkan hidupnya sendiri ( Hans Selye, 1978 ). Stres 

merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. “Pendekatan ini telah 

dibatasi sebagai “model psikologi”. Model psikologi ini menggambarkan stres 

sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan ketegangan ( strain ). Interaksi 

antara individu dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi itu dinamakan 

dengan interaksi transaksional yang di dalamnya terdapat proses penyesuaian. 

Stres bukan hanya stimulus atau respon tetapi juga agen aktif yang dapat 

mempengaruhi stresor melalui strategi prilaku, kognitif dan emosional. Individu 

akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap stresor yang sama. Pendekatan 

medikospikologis stres adalah paradigma dasar dari psikoneuroimunologi, jenis 

stresor ini menyebabkan gangguan non-spesifik dalam sistem biologis ( sebagai 

contoh sistem imun dalam psikoneuroimunologi ).  Definisi tentang stres yang 

sangat beragam menunjukan bahwa stres bukanlah suatu hal yang sederhana. 

Salah satu definisinya adalah stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang 

disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan ( Vincent Cornelli, dalam 

Mustamir Pedak, 2007 ). Kesimpulan dari para ahli tentang stres yaitu stres bisa 

terjadi karena manusia begitu kuat dalam mengejar keinginannya serta 

kebutuhannya dengan mengandalkan segala kemampuannya dan potensinya. 

Grant Brecht  memandang stres dapat timbul oleh banyak hal misalnya berbagai 

persoalan hidup yang dihadapi oleh individu dalam kehidupannya pribadi. Konsep 

modern stres menganggap manusia yang hidup di dunia ini memiliki banyak 

masalah atau ancaman dan tantangan dan bahwa kebutuhan hidup selalu berubah-

ubah memerlukan penyesuaian psikologis, prilaku, dan fisiologis dan konstan. 

Oleh karena itu stres juga didefinisikan sebagai proses ketika stresor mengancam 

keselamatan dan kesejahteraan individu atau organisme. ( Laura Cousino Klein & 

Elizabeth J. Corwin, dalam Laura Cousino Klein & Elizabeth J. Corwin, 2009 ). 

Putra dalam Nursalam & Ninuk Dian Kurniawati mengatakan stres merupakan 

respon terhadap stresor dan istilah ini berkembang sejalan dengan perkembangan 

psikologi ( Putra, dalam Nursalam & Ninuk Dian Kurniawati, 2007 ). Eric 

Lindermann & Gerald Caplan dalam Weitin ( 2004 ) memberi batasan berupa 

“stres adalah keadaan psikologis yang melibatkan kognisi dan emosi”. Pada 
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perkembangan selanjutnya muncul konsep stres dari Dhabhar - Mc Ewen ( 2001 ) 

bahwa stresor akan direspon oleh otak berupa persepsi stres ( stres perception ), 

kemudian direspon oleh sistem lain termasuk sistem imun sehingga timbul respon 

stres ( stres response ) berupa modulasi imunitas. Menurut Charles D. Spielberger 

menyebutkan stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, 

misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara obyektif 

adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, 

gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Cary 

Cooper dan Alison Straw mengemukakan gejala stres dapat berupa tanda-tanda 

berikut ini : 

- Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan tenggorokan kering, tangan lembab, 

merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang 

tidak beralasan, sakit kepala, salah urat dan gelisah. 

- Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, 

tidak berdaya, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, susah 

konsentrasi, dll. 

- Watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati yang berlebihan, menjadi 

lekas panik, kurang percaya diri, penjengkel. 

Menurut Braham, gejala stres dapat berupa dapat berupa tanda-tanda 

sebagai berikut : 

- Fisik, yaitu sulit tidur atau tidak dapat tidur teratur, sakit kepala, sulit 

buang air besar, adanya gangguan pencernaan, radang usus, kulit gatal-

gatal, dll. 

- Emosional, yaitu marah-marah, mudah tersinggung, terlalu sensitif, 

gelisah dan cemas, suasana hati mudah berubah-ubah, sedih, mudah 

menangis, dll. 

- Intelektual, yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, daya ingat menurun, sulit 

berkonsentrasi, suka melamun, pikiran hanya dipenuhi satu pikiran saja. 

- Interpersonal, yaitu acuh, kurang percaya kepada orang lain, sering 

mengingkari janji, suka mencari kesalahan orang lain, menutup diri, 

mudah menyalahkan orang lain.       
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 Namun stres tidak selamanya bermakna negatif, stres dapat dimanfaatkan 

untuk semakin memotivasi diri untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, stres 

seperti ini disebut dengan eustres : 

  Semacam reaksi individual terhadap situasi tertentu yang anda 

yakin dapat dikendalikan dan yang merangsang tindakan dan antusiasme 

terhadap tantangan-tantangan yang baru, prestasi dan kondisi kesehatan 

yang baik. 

Sebagian besar para ahli menggunakan definisi stres yang diusulkan oleh 

Hans Selye. Definisinya dianggap paling baik hingga sekarang. Dalam bukunya 

The Stress of Life Hans Selye mendefinisikan stres sebagai : 

Respon yang tidak spesifik dari tubuh terhadap tuntutan yang 

diterimanya, suatu fenomena universal dalam kehidupan sehari-hari dan 

tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya ( Hans Selye, dalam 

Mustamir Pedak, 2007 ).  

Berdasarkan definisi tersebut pengertian tentang stres masih sedikit sulit 

untuk dipahami. Berdasarkan definisi sebelumnya, terdapat dua komponen stres 

yaitu tuntutan yang bersifat eksternal dan respon atau tanggapan yang bersifat 

internal. Stres memberi dampak pada individu yaitu pada fisik, psikologis, 

intelektual, spiritual dan sosial serta juga dapat mengancam keseimbangan 

fisiologis. Stres Emosi dapat memberikan dampak negatif dan destruktif terhadap 

diri individu dan orang lain. Stres Intelektual akan mengganggu persepsi dan 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dan Stres Sosial akan  

mengganggu hubungan individu dengan lingkungannya.  

 Sebagaimana kecemasan menstimulasi kita untuk memahami jati diri kita 

maka kurang lebih stres pun demikian. Dalam batas-batas tertentu stres dapat 

membantu kita meningkatkan kedewasaan sebagaimana api diperlukan untuk 

memasak makanan. Namun, apabila stres itu berjalan lama karena proses koping 

( mekanisme untuk mengatasi perubahan yang terjadi ) yang gagal tidak hanya 

akan mengganggu jiwa tetapi kesehatan fisik. Karena keluasan makna dan 

kegunaan praktisnya maka pengertian gejala dan realitas stres digunakan dalam 

bidang yang sangat luas yakni biologi, kedokteran, psikologi dan bahkan sosial. 

Stres dikonseptualisasikan dari berbagai titik pandang.  
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Pertama kejadian atau lingkungan yang menimbulkan perasaan tegang 

( Stresor ) seperti adanya bencana alam, dipecat, kalah dalam permainan, dll. Di 

sini stres dipandang sebagai stimulus ( pemberi rangsangan ). Stresor ( sebagai 

stimulus stres ) adalah variabel yang dapat didefinisikan sebagai penyebab 

timbulnya stres. Stresor ini dapat sendiri-sendiri atau bersamaan dan sering kali 

stresor saling memperberat antara yang satu dengan yang lain atau bahkan 

sebaliknya tergantung pada individu yang menerima stresor tersebut. Terjadinya 

stres akibat stresor tersebut dipersepsikan oleh individu sebagai suatu ancaman 

sehingga mengakibatkan kecemasan yang merupakan tanda umum dan awal dari 

gangguan kesehatan fisik, psikologis bahkan spiritual. 

Kedua mengatakan stres adalah respon. Seorang ahli yang menganggap 

stres adalah sebagai respon adalah Ostell. Ia mendefinisikan stres adalah keadaan 

yang timbul saat individu berhubungan dengan situasi tertentu ( Ostell, dalam 

Mustamir Pedak, 2007 ). Transaksi antara individu dengan lingkungan ini 

sebenarnya tidak mengganggu hanya cara individu menilai dan bereaksilah yang 

mengganggu. Menurut Ostell stres tidak akan menyebabkan gangguan apabila 

faktor psikologis diminimalkan. Bila dihadapkan pada situasi tertentu, setiap 

individu akan merespon dengan cara yang berbeda-beda. Faktor latar belakang 

budaya, pendidikan, kesehatan, ketakwaan, dll. memberikan peranan penting 

dalam membantu individu menghadapi situasi yang dihadapinya dan menentukan 

respon yang akan diberikannya. Stres distimulasi karena ada yang hilang dari diri 

kita atau kita tidak dapat mencapai suatu hal. Apabila kita gagal menilai suatu 

kejadian dengan positif, maka kita akan menghadapi stres yang mengganggu. 

Sebaliknya jika kita memaknai sesuatu kejadian dengan positif maka kita tidak 

akan menghadapi stres yang mengganggu. Jadi masalah sebenarnya bukanlah apa 

yang terjadi tetapi bagaimana kondisi kita serta bagaimana kita melihat kejadian 

itu. Respon mempunyai beberapa komponen yaitu komponen psikologis seperti 

prilaku, pola pikir, emosi dan komponen fisiologis seperti jantung berdebar, mulut 

kering, berkeringat, mulas dan berkeringat. Respon ini juga disebut strain atau 

ketegangan.  

Stres bersifat universality, yang berarti setiap orang dapat mengalaminya 

hanya saja cara mengungkapkannya saja yang berbeda atau diversity. Respon 
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yang berbeda tersebut dikarenakan mekanisme koping yang digunakan oleh 

individu. 

Stres Psikologis adalah suatu istilah yang memiliki sangkut paut dengan 

stres. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Putra ( 2004a ) merumuskan istilah 

stresor psikologis sebagai berikut : 

• Pada penelitian Ader tahun 1964, terbukti telah terjadi proses 

pembelajaran pada bintang uji coba yang menghasilkan kognisi bahwa 

sakarin menimbulkan rasa mual atau sesuatu yang tidak nyaman. Hal 

ini ditunjukkan oleh binatang uji coba enggan untuk meminum sakarin. 

Prilaku ini sesuai dengan konsep Skinner ( 1953 ) behaviorisme, yang 

mengemukakan bahwa individu tidak akan mengulangi aktivitas yang 

merugikan. 

• Konsep stresor menurut Dhabhar dan Mc Ewen ( 2001 ), yang 

menyebutkan bahwa stimulus ( stresor ) akan menimbulkan persepsi 

stres dan selanjutnya terjadi respon stres. Konsep ini menyatakan 

bahwa stimulus akan menimbulkan proses pembelajaran di otak 

sehingga menghasilkan kognisi yang mampu memodulasi imunitas.  

• Pencermatan stresor yang digunakan pada penelitian 

psikoneuroimunologi, antara lain stresor psikososial, seperti perpisahan 

dalam pernikahan dan perbedaan rumah, serta stimulus fisik, seperti 

renjatan listrik, rotasi kerja, dan suara bising ( Sigel, 1994 ). Stresor 

lain dapat berupa stres karena bencana alam, pekerjaan, pelajaran, 

beradaptasi dalam lingkungan baru, ujian, pembedahan/operasi, dll. 

( Mc Cance, 1996; Sigel, 1994; Biondi, 2001 ). 

Berdasarkan uraian di atas, Putra ( 2004a ) mengajukan batasan stresor 

psikologis sebagai semua stimulus yang menghasilkan persepsi stres atau kognisi 

yang dapat menimbulkan respon stres berupa modulasi imunitas pada individu. 

Modulasi imunitas adalah perubahan imunitas, baik imunitas alami maupun 

adaptif, yang meningkat ataupun menurun. Konsep stresor psikologis itu juga 

sesuai dengan batasan psikologi menurut Weiten ( 2004 ). Menurut Putra ( 2004a ) 

semua stimulus yang mampu membangun proses pembelajaran dapat 

menghasilkan persepsi stres atau kognisi yang dapat memodulasi imunitas. Stresor 
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merupakan sumber stres yang tidak selalu menimbulkan Distres ( stres berat ), 

namun dapat membantu menimbulkan keseimbangan baru ( eustres ). Konsep 

stresor dari Dhabhar dan Mc Ewen ( 2001 ) yang mengemukakan bahwa stimulus 

stresor akan menimbulkan persepsi stres ( kognisi ) dan selanjutnya akan 

menyebabkan respon stres ( biologis ). Konsep ini menyatakan bahwa stimulus 

akan menimbulkan proses pembelajaran di otak yang menghasilkan kognisi, 

berupa respon spiritual, sosial, dan penerimaan diri yang mampu memodulasi 

respon imunitas. Ada dua tipe stres yaitu : 

- Stres akut. 

Juga dikenal dengan fight or flight response stres akut adalah respon tubuh 

anda terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Respon stres 

akut segera dan intensif dan di beberapa keadaan dapat menimbulkan 

gemetaran. Contohnya seperti wawancara pekerjaan. 

- Stres kronis. 

Stres akut kecil dapat memberikan keuntungan, stres ini dapat membantu 

anda untuk melakukan sesuatu, memotivasi dan memberi semangat. 

Masalah terjadi ketika stres akut menimbun, hal ini akan mendorong 

terjadinya masalah kesehatan seperti sakit kepala dan insomnia. Stres 

kronis lebih sulit dipisahkan atau diatasi daripada stres akut, tapi efeknya 

lebih panjang dan lebih problematik. 

Stres sendiri memiliki fungsi bagi individu yaitu bagi spiritualitas, jiwa 

dan tubuh. Berikut penjelasannya : 

- Fungsi Stres Bagi Spritualitas dikemukakan oleh seorang ahli yang 

bernama Annie Besant mengatakan “kesukaran ada supaya dalam 

mengatasinya kita menjadi gagah, hanya dengan menderita saja 

manusia dapat menyelamatkan diri dan orang lain” ( Annie Besant, 

dalam Mustamir Pedak, 2007 ). Singkatnya stresor-stresor tersebutlah 

yang akan membawa manusia menuju tujuan hidupnya yang hakiki. 

Begitulah stresor kegagalan, kesusahan yang menyedihkan hati selalu 

ada untuk mendidik manusia menjadi lebih baik.     

- Fungsi Stres Bagi Jiwa yaitu stres merupakan alat utama untuk 

memperkuat jiwa kita, tanpa stres kita tidak akan dapat mematangkan 
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jiwa kita, hanya dengan streslah manusia dipaksa untuk memperkuat 

jiwanya, melembutkan emosinya dan mempertajam pikirannya. Stres 

di sini memberikan pengalaman yang menyakitkan dan tidak 

menyenangkan sehingga manusia menyadari dan mengetahui tingkat 

kemampuan yang dimilikinya yang nantinya akan bermanfaat ketika ia 

menghadapi suatu masalah. Untuk lebih mengertikan maksud dari 

kalimat tersebut, seorang ahli dalam bukunya yang fenomenal “Twelve 

Against The Gods” mengatakan “yang paling penting dalam kehidupan 

ini bukanlah menikmati keuntungan yang kita peroleh, sebab orang 

bodoh pun bisa melakukannya. Yang benar-benar paling penting dalam 

menjalani hidup adalah bagaimana mengambil keuntungan dari 

kerugian yang kita alami. Untuk itu memerlukan kecerdasan. Dan 

itulah yang membedakan orang cerdas dengan orang dungu” ( William 

Balitho, dalam Mustamir Pedak, 2007 ).   

- Fungsi Stres Bagi Tubuh secara garis besar adalah untuk meningkatkan 

kewaspadaan dan melindungi tubuh dari bahaya yang mengancam, 

stres adalah semacam alarm pengingat tentang ancaman yang 

mengancam fungsi-fungsi tubuh kita, ketika manusia mengalami stres 

tubuh melakukan sejumlah reaksi yang dalam batas tertentu dapat 

berakibat baik, tetapi jika berlebihan akan menimbulkan dampak yang 

buruk. Sakit-sakit yang kita alami bermanfaat bagi tubuh untuk 

menciptakan kekebalan bagi tubuh jika kita suatu saat akan 

menghadapi sakit tersebut di kemudian hari. Hal ini misalnya kita 

menghadapi masalah yang mengganggu kita, tentu kemudian kita 

mencari cara untuk memecahkannya, dan setelah kita mengetahui cara 

yang tepat untuk masalah itu maka masalah tersebut akan terselesaikan 

dan jika kita akan menghadapi masalah yang sama akan lebih cepat 

terselesaikan berdasarkan pada pengalaman yang kita peroleh 

sebelumnya, dan pengalaman tersebut tersimpan dalam memori atau 

ingatan kita. 

Setelah kita membicarakan tentang fungsi stres bagi tubuh ( diri kita ), 

berikut akan dijelaskan mengenai dampak buruk stres. Pada dosis yang kecil, stres 
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dapat memberikan dampak yang positif pada diri individu, ini dapat memotivasi 

dan memberikanmu semangat untuk menghadapi tantangan. Pada stres dengan 

level yang tinggi dapat menyebabkan depresi, penyakit cardiovaskuler, penurunan 

respon imun dan kanker. Adapun dampak lain yang dipengaruhi oleh stres adalah 

sebagai berikut : 

- Dampak Bagi Spiritualitas, adalah dapat menghilangkan keyakinan 

dan keimanan yang terdapat di dalam diri kita. Spiritualitas harus 

dijaga keutuhannya karena hanya dengan spiritualitas manusia dapat 

dibedakan dengan makhluk lainnya. Stres yang tidak terkontrol akan 

mengganggu spiritualitas berupa kemarahan kepada Tuhan yang 

berujung pada sifat-sifat negatif yang muncul pada individu. Dalam hal 

ini stres sangat berbahaya karena dapat menurunkan derajat keimanan 

manusia sehingga akan menurunkan derajat manusia itu sendiri dengan 

makhluk yang lainnya. Untuk itu individu harus waspada akan 

datangnya stres misalnya dengan cara mengendalikan stres yang 

menimpanya, stres yang tidak terkontrol akan menimbulkan persepsi 

pada individu bahwa Tuhan tidak adil terhadapnya. Dan akhirnya ia 

akan menolak akan keberadaan Tuhan dan menolak Tuhan. Ini sangat 

berbahaya dan perlu dihindari. 

- Dampak Stres Bagi Tubuh, telah dijelaskan sebelumnya stres dapat 

berakibat positif bagi tubuh kita, namun seperti yang kita ketahui stres 

yang berlebihan dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi tubuh. 

Orang-orang yang mudah terserang stres sangat mudah terserang 

berbagai macam penyakit fisik. Stres yang tidak dikelola dengan baik 

akan menimbulkan dampak seperti terganggunya sistem hormonal, 

kerusakan vitamin dan mineral serta melemahnya sistem kekebalan 

tubuh. Keadaan stres akan merangsang pengeluaran hormon adrenalin 

secara berlebihan sehingga jantung akan berdebar lebih cepat dan keras. 

Hormon adrenalin juga akan diproduksi dalam jumlah yang banyak 

ketika kita sedang dalam keadaan yang marah. Stres dapat mendorong 

pembentukan hormon adrenalin dimana untuk membentuk hormon 

tersebut diperlukan zat gizi seperti vitamin B, mineral seng, kalium dan 
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kalsium. Stres dapat menguras zat-zat tersebut sehingga untuk  

menjaga agar zat tersebut berguna bagi tubuh, manajemen stres sangat 

diperlukan. 

- Efek Stresor Bagi Imunitas, pertama kali efek stresor terhadap imunitas 

dibuktikan oleh Ader dan Friedman pada tahun 1964 ( Nursalam & 

Ninuk Dian Kurniawati, 2007 ). Penelitian tersebut membuka jendela 

hubungan antara psikologi perkembangan dan respon sistem imun 

terhadap stresor ( Biondi, 2001 ). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, 

stresor adalah stimulus yang menimbulkan stres mempunyai triad, 

yaitu aktivasi, resisten ( adaptasi ), dan ekshausi ( kelelahan ). Jadi 

stresor merupakan stimulus yang menyebabkan aktivasi, resisten dan 

ekshausi. Sinyal stres dirambatkan mulai dari sel di otak ( hipotalamus 

dan pituitari ), sel di adrenal ( korteks dan medula ) yang akhirnya 

disampaikan ke sel imun. Tingkat stres yang terjadi pada jenis dan 

subset sel imun akan menentukan kualitas modulasi imunitas, baik 

alami maupun adaptif. Efek stresor pada tingkat ekshausi dapat 

menurunkan imunitas, baik alami maupun adaptif. Efek stresor ini 

sangat ditentukan oleh proses pembelajaran individu terhadap stresor 

yang diterima dan menghasilkan persepsi stres. Kualitas persepsi stres 

ini akan diketahui pada respon stres ( Dhabhar dan Mc Ewen, 2001 ). 

Stresor mengancam kemampuan tubuh untuk mempertahankan 

homeostasis fisiologis, homeostasis sendiri menurut Walter B. Cannon adalah 

pemeliharaan lingkungan internal fisiologis. Tubuh merespon terhadap setiap 

perubahan kondisi internal dengan berbagai refleks yang dirancang untuk 

mengembalikannya ke keadaan sebelumnya. Homeostasis biasanya dilakukan 

dengan aktivasi siklus umpan balik negatif. Stimulus awal yaitu stresor 

menyebabkan aktivasi respon, yang kemudian secara langsung atau tidak 

langsung menyebabkan berkurangnya stimulus awal. Putaran umpan balik ini 

memungkinkan tubuh untuk tetap berada dalam keadaan dinamis, dengan cara 

tersebut tubuh terus menyesuaikan diri untuk mempertahankan komposisi internal 

dan fungsinya. Respon tubuh terhadap stres adaptif dalam hal membantu 

organisme memenuhi kebutuhan lingkungan yang berubah. Akan tetapi respon 
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stres yang menetap melebihi cakupan dan waktu tantangan dapat menjadi 

maladaptif dan dapat menimbulkan banyak konsekuensi kesehatan negatif. Stres 

yang berkepanjangan dapat menimbulkan gangguan pada tubuh manusia seperti : 

• Penyakit Jantung/Penyakit Arteri Koroner. 

  Frekuensi jantung tidak teratur dan palpitasi. 

  Angina pektoris. 

  Infrakmiokardium. 

  Peningkatan blood maker penyakit arteri koroner. 

• Gangguan Vaskular atau Sentral. 

Hipertensi. 

Stroke. 

• Gangguan Pernapasan. 

Asma. 

Hiperventilasi. 

• Gangguan Gastrointestinal. 

Anoreksia atau obesitas. 

Konstipasi atau diare. 

Tukak lambung. 

Penyakit inflamasi usus. 

• Gangguan Muskuloskeletal. 

Sakit kepala. 

Nyeri punggung. 

Penurunan pertumbuhan/gagal tumbuh. 

• Gangguan Kulit. 

Psoriasis. 

Jerawat. 

• Gangguan Sistem Imun. 

Infeksi yang sering. 

Disfungsi tiroid. 

Eksaserbasi penyakit otoimun. 

Kanker. 

• Gangguan Reproduksi. 



 
14 

 

Amenore. 

Impotensi. 

Sterilitas. 

Keguguran. 

• Gangguan Prilaku. 

Makan tidak teratur. 

Penggunaan obat. 

Agresi. 

Tidak dapat tidur. 

• Gangguan Psikologis. 

Keletihan. 

Ansietas. 

Depresi. 

Kesulitan berkonsentrasi/masalah memori.  

 Pada stres kronis, individu sering tampak bingung dan Distres, tidak dapat 

tidur, dan memperlihatkan kesulitan dalam mengatasi kebutuhan stresor yang 

intens. Hubungan keluarga dan profesional dapat terpengaruh.  

Selye ( 1983 ) mengatakan bahwa stresor dapat menyebabkan munculnya 

sindrom adaptasi umum melalui beberapa tahap berikut ( Selye, dalam Nursalam 

& Ninuk Dian Kurniawati, 2007 ) : 

• Tahap peringatan ( Alarm Stage ): 

Tahap ini merupakan tahap awal reaksi tubuh dalam menghadapi 

berbagai stresor. Reaksi ini mirip dengan fight or flight response 

( menghadapi atau lari dari stres ), tubuh tidak dapat bertahan lama 

pada tahapan ini. 

• Tahap adaptasi atau Eustres ( Adaptation Stage ): 

Tahap ini adalah dimana tubuh mulai beradaptasi dengan adanya stres 

dan berusaha mengatasi serta membatasi stresor. Ketidakmampuan 

beradaptasi mengakibatkan tubuh menjadi lebih rentan terhadap 

penyakit ( disebut penyakit adaptasi ). 

• Tahap kelelahan atau Distres ( Exhaustion Stage ): 
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Tahap ini merupakan tahap dimana adaptasi tidak bisa dipertahankan 

karena stres yang berulang atau berkepanjangan sehingga berdampak 

pada seluruh tubuh. Tanda Distres : 

• umumnya mengalami irratabilitas, depresi yang diikuti dengan 

sifat agresif atau malas. 

• Detak jantung meningkat, sebuah tanda kelebihan produksi 

adrenalin, sering dialami ketika stres. 

• Mulut yang kering. 

• Sifat yang impulsif, emosi yang tidak stabil. 

• Tidak dapat berkonsentrasi, lari dari kenyataan dan umumnya 

tidak dapat berorientasi. 

• Cenderung  mengalami kecelakaan, ketika mengalami stres 

berat ( eustres atau distres ) sering kali menyebabkan terjadinya 

kecelakaan. 

• Cenderung terlihat kelelahan. 

• Penurunan keinginan untuk sex menurun atau mengalami 

impotensi. 

• Tidak adanya ketertarikan, perasaan takut tapi tidak diketahui 

dengan jelas kenapa kita takut. 

• Gagap berbicara dan mengatakan kata-kata lain terasa sulit. 

• Insomnia. 

• Kelebihan berkeringat. 

• Keinginan besar untuk buang air kecil. 

• Sakit kepala sebelah. 

• Kehilangan atau kelebihan nafsu makan. 

• Tidak datang bulan atau datang bulan lebih cepat. 

• Rasa sakit di leher atau punggung bagian bawah. 

• Gelisah dan menggigil. 

• Keinginan merokok meningkat 

• Peningkatan penggunaan alkohol, narkoba. 

Penyebab timbulnya stres. 
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 Stres disebabkan oleh banyak sumber seperti peristiwa-peristiwa 

kehidupan, pengaruh-pengaruh kimia dan lingkungan, kejadian-kejadian positif, 

gaya hidup atau faktor-faktor emosional, relasi, hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerjaan namun terdapat saut sumber stres yang paling besar dan sering tidak 

diperhatikan yaitu logika pribadi seseorang. Penyebab stres adalah stimulus yang 

dapat menyebabkan stres. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk rohani, dan 

makhluk jasmani, maka stresor dapat dibagi menjadi tiga yaitu Stresor Rohani 

( Spiritual ), Stresor Mental ( Psikologi ), dan Stresor Jasmani ( Fisikal ). 

Pertama Stresor Rohani stresor ini berhubungan dengan ke-diri-an 

manusia, stresor ini muncul karena kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri. 

Hal yang paling membuat orang stres adalah kematian karena kematian bagi 

seseorang adalah kehilangan terhadap diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah 

cinta yang berarti ingin seperti keinginan terhadap suatu kedudukan tertentu, harta 

dan sesama manusia.  

Kedua Stresor Kejiwaan adalah stres yang berhubungan dengan jiwa atau 

psikologis seseorang yang ditimbulkan oleh prilaku orang lain terhadap diri kita. 

Biasanya berupa tekanan batin seperti rasa tidak nyaman, gelisah, dsb. Tekanan 

yang dirasakan oleh seseorang karena adanya tanggapan yang diberikan terhadap 

stresor, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tekanan akan dirasakan apabila 

ia merespon stimulus secara negatif dan ia tidak akan mengalami tekanan apabila 

ia merespon stimulus secara positif. 

Ketiga adalah Stresor Jasmani yang berhubungan dengan fisik seseorang, 

kondisi fisik yang dimiliki oleh seseorang ( yang dinilainya kurang ) akan 

memberikan rasa tidak nyaman pada individu  dan akan menimbulkan stres pada 

individu tersebut. penilaian yang positif terhadap diri sangat membantu dalam 

membantu individu dalam menerima dirinya tersebut. Gerakan fisik berkaitan 

dengan stres dalam dua hal yang pertama gerak fisik mengurangi ketegangan stres 

dan mental serta perubahan fisiologis yang menyertai stres. Kedua gerak fisik 

sendiri adalah stresor bagi tubuh, mengubah pola penggunaan zat gizi dan 

meningkatkan kebutuhan akan zat-zat gizi tertentu. Tubuh akan memberikan 

respon fight and flight pada kebanyakan stresor psikologis. Gerak fisik yang 

cukup berat bermaksud menghabiskan produk stres ini, tidak hanya menahan stres 
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dalam tubuh malahan mampu mengeluarkannya dari tubuh. Sewaktu gerak fisik 

berhenti tubuh kembali ke keadaan normal berupa relaksasi. Di samping itu gerak 

fisik secara tidak langsung menggiring pikiran dan perhatian beralih dari stres dan 

membuat individu rileks baik fisik maupun mental.  

Setelah kita membahas tentang berbagai hal mengenai stres, pada 

penjelasan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menangani atau 

memanajemen stres. Hal termudah untuk dapat memanajemen stres adalah dengan 

cara berpikir positif, cara yang sangat mudah ini ternyata sudah lama ditemukan, 

salah satu majalah luar juga telah mencantumkan cara mengatasi stres dengan cara 

ini. Sumber lain memberikan cara yang berbeda dalam mengatasi atau 

mengurangi dampak stres dan cara itu adalah sebagai berikut : 

• Apabila stresor memiliki komponen psikologis, individu didorong untuk 

membicarakan tentang kekhawatirannya dengan keluarga, teman, atau ahli 

terapi. Penelitian menunjukan bahwa memiliki walau hanya satu orang untuk 

bergantung dan berbicara dapat mengurangi efek stres akut atau stres yang 

berkepanjangan pada kesehatan. 

• Apabila stresornya adalah fisik, intervensi untuk mengurangi nyeri dan 

mencegah infeksi sangat penting. Nyeri dan infeksi ( gangguan pada fisik ) 

adalah stresor itu sendiri tanpa penghentian atau peredaan nyeri dan infeksi 

itu dapat memperburuk efek stimulus awal. Untuk stresor fisik atau fisiologis, 

teknik relaksasi, biofeedback, dan terapi visualisasi dapat membantu individu 

mengurangi dampak stresor yang dialami. Olah raga teratur diketahui 

meningkatkan pelepasan endorfin yang dapat mengurangi dampak stresor. 

Latihan fisik dapat mengurangi ketegangan fisik dan mental serta perubahan 

fisiologis yang menyertai stres. Latihan fisik mencegah terbentuknya stres 

psikologis yang menahun yang merupakan faktor risiko timbulnya tekanan 

darah tinggi dan penyakit jantung. Olah raga adalah kunci untuk mengurangi 

stres. Berdasarkan pendapat Dr. David Posen “tidak ada yang menyangkal 

olah raga aerobik sebagai suatu cara menyalurkan energi kala kita stres” 

( David Posen, dalam Mustamir Pedak, 2007 ). Aktivitas secara teratur dapat 

menyediakan arus balik biologis ( biofeedback ) yang mengarah kepada 

perubahan denyut jantung, tekanan darah, dll. Seperti penelitian yang 
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dilakukan oleh Lakka ( 1994 ) yang menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat 

aktivitas fisik merupakan faktor risiko terjadinya penyakit.  

• Cara lain yang dapat digunakan adalah yang pertama dengan menilai stresor 

mana yang potensial dalam hidup dalam hal ini adalah kebutuhan yang paling 

prioritas. Bagi stresor potensial yang tidak dapat disingkirkan, anda dapat 

menggunakan berbagai teknik efektif untuk berurusan dengan stresor tersebut. 

Anda akan mendapat keuntungan paling banyak dengan melatih ketrampilan-

ketrampilan setiap hari. Pertama-tama anda harus mengikuti petunjuk untuk 

latihan-latihan relaksasi, bernafas, dan visualisasi secara ketat. Setelah 

beberapa minggu anda akan semakin rileks menjawab stres dengan percaya 

diri dan ketenangan yang lebih besar. Anda juga akan mampu mengubah 

pandangan anda tentang dunia sebagai hasil menangani stres.  

• Relaksasi progresif merupakan suatu teknik yang berfokus pada relaksasi otot 

yang dikembangkan semula oleh Dr. Edmund Jacobson. Teknik itu 

menyediakan cara yang terbukti sistematis bagi anda untuk mengontrol 

ketegangan otot. Relaksasi progresif dapat dilakukan dengan cara telentang di 

tempat tidur atau bersandar pada kursi yang nyaman, tipe kursi yang dapat 

menyangga kepala anda, dll. 

• Meneliti. Adalah suatu teknik yang cukup sederhana untuk memeriksa 

daerah-daerah tubuh yang diganggu oleh ketegangan otot. Langkah-langkah 

yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut : 

• Tarik nafas selagi anda meneliti suatu daerah tubuh yang mengalami 

ketegangan.  

• Ketika anda mengembuskan nafas, buat daerah itu menjadi rileks. 

• Lanjutkan untuk meneliti masing-masing area tubuh anda bergantian, 

buat masing-masing bergantian menjadi santai saat anda 

menghembuskan nafas. 

Dengan melakukan meneliti dengan teratur, anda akan dapat membebaskan 

diri anda dari stres yang menimpa anda. 

• Cara terbaik untuk menghadapi stres adalah dengan sikap yang positif gaya 

hidup sehat yang termasuk di dalamnya tidur yang cukup, diet yang cukup, 

buah-buahan dan sayur-sayuran. 
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• Tingkatkan manajemen waktu. Bekerja melebihi waktu adalah suatu hal yang 

dapat menyebabkan timbulnya stres. Anda tidak akan mampu mengerjakan 

pekerjaan yang begitu banyak, namun anda dapat memanajemen waktu agar 

lebih efisien dalam mengerjakan tugas dan anda dapat semakin rileks dalam 

mengerjakannya. Berikut adalah cara yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan anda memanajemen waktu. 

• Set realistic goals. tentukan harapan yang ingin anda capai dan 

tentukan batas waktu untuk mengerjakannya, lalu buat review 

kemajuan yang telah dicapai. 

• Make a priority list. Siapkan daftar kegiatan dan urutkan berdasarkan 

prioritas. Setiap hari lihat jadwal anda dan kerjakan berdasarkan 

prioritas yang telah ditentukan. 

• Protect your time. Jika ada pekerjaan yang khusus atau susah, tentukan 

waktu yang mana anda dapat mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa 

gangguan. 

• Tetaplah perspektif. Ketika pekerjaan anda membuat anda merasa stres, ini 

akan membuat anda merasa menghabiskan waktu anda. Cobalah untuk tetap 

perspektif. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu. 

• Get other points of view. Bicarakan dengan keluarga atau teman 

mengenai masalah yang anda hadapi ketika bekerja. Mereka mungkin 

akan dapat mengerti bahkan mungkin dapat memberikan sugesti untuk 

mengatasi masalah tersebut. Cari saja seseorang yang bisa diajak 

bicara, ini akan membuat anda semakin rileks. 

• Take a break. Berhentilah jika anda bekerja terlalu lama. Berhentilah 

selama 10 menit untuk menyegarkan/merilekskan tubuh anda. Atau 

seperti berhenti bekerja, liburan akhir pekan, dsb. 

• Have an outlet. Bekerja terus tanpa bermain akan menimbulkan stres 

atau rasa tidak nyaman pada individu. Pastikan anda menyediakan 

aktivitas tertentu yang dapat membuat anda senang, seperti membaca, 

mengobrol, mengerjakan apa yang menjadi hobi anda. 
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• Take care of yourself. Tetaplah anda menjaga kesehatan tubuh anda. 

Latihan dengan teratur dan cukup tidur serta makan makanan yang 

cukup dan menyehatkan. 

• Cara yang satu ini telah disebutkan sebelumnya yaitu mengontrol stres 

dengan cara aktivitas fisik. Latihan dapat meningkatkan kesehatan seluruh 

tubuh, meningkatkan semangat. Namun latihan juga memberikan keuntungan 

menghilangkan stres. Fungsi latihan adalah sebagai berikut : 

• It pumps up your endorphins. Kegiatan fisik dapat membantu 

meningkatkan produksi endorphin yang dapat membantu pikiran terasa 

tenang. 

• It’s meditation in motion. Ketika anda melakukan suatu kegiatan, anda 

akan lupa akan stres yang anda alami hari itu, aktivitas yang dilakukan 

membuat anda hanya fokus terhadap tugas itu saja ( aktivitas yang 

dilakukan ) dan menghasilkan suatu energi dan rasa optimis, dan dapat 

membantu anda menjadi tenang dan melupakan hal yang anda lakukan 

( tugas-tugas yang menimbulkan stres ). 

• It improves your mood. Latihan yang teratur dapat meningkatkan rasa 

percaya diri, membantu anda tidur ketika anda dilanda stres dan 

depresi. 

Suatu aktivitas yang sukses dimulai dengan beberapa program yang mudah : 

• Consult with your doctor. Sebelum memulai program kebugaran tubuh, 

sebaiknya anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli 

terhadap kesehatan tubuh, terutama jika anda memiliki penyakit 

tertentu. 

• Walk before you run. Jika anda baru memulai untuk latihan fisik, 

sebaiknya anda latihan sekitar 20 sampai 30 menit 3 sampai 4 hari 

seminggu. Untuk orang yang sudah dewasa, Department of Healt and 

Human Services menyarankan mulai latihan paling sedikit 2 jam dan 

30 menit seminggu untuk latihan aerobik atau 1 jam dan 15 menit 

seminggu untuk latihan seperti lari. 

• Do what you love, and love what you do. Jika anda tidak suka lari 

maraton sebaiknya jangan lakukan, latihan ringan seperti berjalan, 
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joging, bersepeda, yoga, dll Dapat membantu meningkatkan kesehatan 

tubuh anda. 

• Mediasi telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu, sebenarnya mediasi 

digunakan untuk membantu individu dalam memahami secara mendalam 

tentang kesucian dan kekuatan mistik dari hidup. Namun sekarang ini 

digunakan untuk relaksasi dan mengurangi stres. Mediasi adalah obat untuk 

tubuh dan pikiran. Ketika anda bermeditasi anda memfokuskan pikiran anda 

dan mengabaikan berbagai hal yang dapat mengganggu pikiran anda yang 

nantinya dapat menimbulkan stres. Keuntungan dari mediasi adalah dapat 

memberikan perasaan yang tenang, menyeimbangkan pikiran dan emosi dan 

kesehatan seluruh tubuh.  

• Sebelumnya telah dibahas mengenai cara menurunkan stres dengan cara 

berpikir positif berikut akan dijelaskan cara yang dapat anda lakukan untuk 

fokus berpikir positif : 

• Check yourself. Secara periodik berhenti dan evaluasi apa yang anda 

pikirkan. 

• Be open to humor. Tertawa dan tersenyumlah terutama ketika anda 

mengalami sesuatu yang sulit. 

• Surround yourself with positive people. Pastikan segala sesuatu yang 

ada dalam hidup anda adalah sesuatu yang positif. Orang-orang yang 

mendukung dapat anda percayai untuk memberi anda bantuan dan 

umpan balik. 

• Follow a healthy lifestyle. Latihan fisik tiga kali seminggu dapat 

memberikan dampak yang positif pada mood anda. Belajar bagaimana 

memanajemen stres. 

• Practice positive self-talk. Untuk dapat melakukan hal tersebut cukup 

ikuti satu aturan yang mudah yaitu jangan katakan pada dirimu tentang 

apa yang kamu tidak ingin katakan kepada orang lain, jika hal negatif 

masuk ke dalam pikiranmu, coba evaluasi dan respon dengan apa yang 

terbaik untuk diri anda. 

• Relaksasi adalah suatu cara untuk memanajemen stres. Relaksasi dapat 

menurunkan simtom stres seperti : 
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• Memperlambat denyut jantung. 

• Menurunkan tekanan darah. 

• Menurunkan tingkat kecepatan bernafas. 

• Menurunkan tekanan otot dan sakit kronis. 

• Meningkatkan arus darah ke otot utama. 

• Meningkatkan konsentrasi. 

• Menurunkan kemarahan dan frustrasi. 

• Meningkatkan cara penanganan masalah. 

Ada beberapa teknik relaksasi yang dapat digunakan untuk meringankan stres 

antara lain : 

- Autogenic relaxation. Autogenik berarti segala sesuatu yang datang 

bersama dengan anda. Teknik ini anda menggunakan perumpamaan 

visual dan kesadaran tubuh untuk mereduksi stres. Anda mengulang 

kata atau sugesti dalam pikiran anda untuk membantu merelaksasi dan 

menurunkan ketegangan. 

- Progressive muscle relaxation. Seperti yang telah di jelaskan 

sebelumnya, pada teknik ini anda fokus untuk merendahkan tekanan 

dan kemudian merelaksasikan setiap kelompok otot.  

- Visualization. Teknik relaksasi ini anda menggunakan imajinasi dan 

pergi ke tempat yang indah dan menyenangkan ( berkhayal ), selama 

berkhayal coba gunakan semua indra yang mungkin anda gunakan.   

  

Jurnal penelitian yang terkait dengan stres. 

 Judul  : Stress, Self-Efficacy, Social Support, and Coping Strategies in                     

University   Students. 

- Penulis  : Andrea L. Dwyer University of Alberta. 

     Anne L. Cummings University of Western Ontario. 

- Abstrak :  Tujuan dari studi ini adalah untuk menguji efisiensi diri, 

dukungan sosial, dan strategi koping dengan tingkat stres pada mahasiswa 

universitas. Tujuh puluh lima siswa pendidikan telah lulus empat penilaian 

kuesioner variabel ini. Korelasi yang tinggi ditemukan untuk stres dengan jumlah 

total dari strategi koping dan penggunaan strategi koping menghindar. Begitu pula 
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di sini juga ditemukan koperasi yang signifikan antara dukungan sosial dari teman 

dan strategi koping fokus pada emosi. Perbedaan gender juga ditemukan, 

dilaporkan wanita lebih mendapat bantuan sosial dari pria. Implikasi dari hasil ini 

adalah untuk konseling mahasiswa universitas yang telah didiskusikan.  

 “The goal of this study was to examine the relationship of self-efficacy, 

social support, and coping strategies with stress levels of university students. 

Seventy-five Education students completed four questionnaires assessing these 

variables. Significant correlations were found for stress with total number of 

coping strategies and the use of avoidance-focused coping strategies. As well, 

there was a significant correlation between social support from friends and 

emotion-focused coping strategies. Gender differences were found, with women 

reporting more social support from friends than men. Implications of these results 

for counselling university students are discussed”. 

- Hasil  :  Fokus dari studi ini adalah untuk menentukan pengalaman 

subjek terhadap stres yang ditemukan pada mahasiswa universitas dalam relasi 

dengan konsep efisiensi diri, mereka merasa level dari dukungan keluarga dan 

teman dan berbagai tipe strategi koping mereka gunakan untuk menghadapi stres. 

Rata-rata dan standar deviasi untuk semua variabel telah ditampilkan dalam Tabel 

1. Dalam relasi dengan stres, mahasiswa mempunyai rata-rata 94,7 dari 196 dari 

frekuensi stres dan 89,1 untuk derajat stres. Dengan kata lain mereka rata-rata 2,0 

dari 4 skala poin yang mana ekuivalen kepada perasaan “hanya mengalami stres 

yang melalaikan” sampai bulan lalu................... 

The focus of this study was to determine the subjective experience of 

stres encountered by university students in relation to their concept of self-

efficacy, their perceived level of social support from friends and family, and the 

types of coping strategies they use to deal with stress. Means and standard 

deviations for all of these variables are presented in Table 1. In relation to stress, 

students had a mean of 94.7 out of 196 for frequency of stress and 89.1 for degree 

of stress. In other words, they averaged 2.0 out of a 4-point scale which was 

equivalent to feeling "only slightly stressed" over the past month.............. 
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 Judul  : Fostering adolescents’ coping skills - An action approach 

- Penulis  : Moshe Israelashvili Tel Aviv University 

- Abstrak :  Mengikuti sebuah deskripsi tentang di antara perbedaan 

pendekatan kemampuan koping dan sebuah teori pendekatan aksi, potensi 

implementasi teori aksi dengan orang yang mempunyai pengalaman transisional 

telah dibahas. Lebih spesifik, remaja di Israel menghadapi perpindahan ke 

kehidupan militer mengikuti sekolah kedua. Strategi teori aksi disugestikan untuk 

ditawarkan sebagai strategi yang komprehensif untuk konseling perseorangan 

yang ditujukan kepada orang yang menghadapi stres dalam hidup melalui 

informasi yang lebih detail dan hubungan sosial yang dikolaborasikan antara 

konselor, klien dan peres.  Dengan melakukan hal yang sama, keuntungan yang 

diperoleh dengan pendekatan yang umum untuk kemampuan kopi telah tumbuh, 

selama dengan pengayaan dan perluasan program konseling orang ( remaja ) yang 

berhadapan dengan stres dalam hidup. 

“Following a description of differences between the more common 

approaches to coping skills acquisition and an action theory approach, the 

potential implementation of action theory with people who experience transitional 

states is discussed. Specifically, adolescents in Israel are confronted by making 

the transition to military life following secondary school. It is suggested that 

action theory offers a comprehensive strategy for counselling persons who are 

confronting a stressful episode in life through a more detailed and socially 

embedded collaboration between the counsellor, the person ( client ), and peers. 

By doing so, the benefits of othet common approaches to coping skills acquisition 

are gained, along with an enriched and expanded program for counselling people 

( adolescents ) who are facing stressful life events”.  

- Hasil  : Selama intervensi yang dilaksanakan, pembentukan “koping” 

telah tergambarkan kembali, fokus pada aksi daripada konselor dan grup. Fokus 

dari intervensi adalah kepada pemberi harapan untuk klien agar dapat merasakan 

dan mengevaluasi situasi yang komprehensif, dibandingkan dengan semata-mata 

berkonsentrasi terhadap situasi pribadinya dan emosi. Lebih dari itu, ketika 

konselor berusaha memahami perjuangan koping dalam militer, sesungguhnya 

berhubungan dengan masalah penerimaan anggota militer baru. Akhirnya ada satu 
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kemungkinan yang ditawarkan untuk yang berpartisipasi adalah dugaan tidak 

melakukan apapun, kenyataannya suatu bentuk aksi dan di keadaan tertentu aksi 

tertentu yang terbaik. 

“In the course of the suggested intervention, the construct of "coping" is 

redefined, focusing on joint action of the counsellor and the group. The focus of 

the intervention is on encouraging the client to perceive and evaluate the 

comprehensive situation, rather than to concentrate solely on her/his personal 

situation and emotions. Moreover, while doing so the counsellor attempts to instill 

an understanding that each enlistee's coping with military hassles is, actually, a 

matter of concern for the whole group of new enlistees. Finally, one of the 

possibilities offered to the participants is the notion that doing nothing is, in fact, a 

form of action and sometimes the best one possible”. 

 

 Judul   : Critical Incident Stress Debriefing as a Trauma Intervention in 

First Nation Communities. 

- Penulis  : Megan L. Hughes University of British Columbia 

- Abstrak : Studi ini menguji kepantasan aplikasi lintas budaya Critical 

Incident Stress Debriefing ( CISD ). Observasi CISD dibuat untuk partisipan First 

Nation. Fasilitator dan lima partisipan di interview dengan  menggunakan metode 

naratif. Data observasi dan interview diuji dengan menggunakan analisis naratif. 

Hasil yang diusulkan CISD adalah tidak pantas untuk populasi ini. Ini adalah 

ketiadaan konten First Nation, struktur, dan orientasi. Ini adalah kebijakan singkat 

alam konflik dengan populasi First Nation multigenerasi, trauma kebudayaan. 

Implikasi meliputi pengujian aplikasi lintas budaya pada intervensi barat, 

mendokumentasikan terapi yang dibutuhkan populasi First Nation, menggunakan 

metode kualitatif dengan CISD, dan penelitian CISD. 

This study examines the appropriateness of a cross-cultural application of 

Critical Incident Stress Debriefi ng (CISD). Participant/observations were made of 

CISD workshops conducted for First Nations participants. The facilitator and fi ve 

participants were interviewed using narrative methodology. Observations and 

interview data were examined using narrative analysis. Results suggest that CISD 

is not suitable for this population. It lacks First Nations content, structure, and 
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orientation. Its short-term nature conflicts with the First Nations population’s 

multigenerational, culturally pervasive trauma. Implications include examining 

cross-cultural applications of western interventions, documenting the therapeutic 

needs of First Nations populations, using qualitative methodology with CISD, and 

further research of CISD. 

- Hasil  :    Pada seksi ini, proses analisis telah dipresentasikan menjadi 

setransparan mungkin dengan memasukan penilaian langsung. Kutipan dari 

respon partisipan di sini telah terpilih berdasar pada kejelasan, singkatan dari 

opini dan resonansi dengan tema. 

Throughout this section, the analytic process is presented so as to be as 

transparent as possible by including direct quotes as they occurred. Quotations 

from the participants’ responses were chosen based on clarity, conciseness of 

opinion, and resonance with themes. 

Performance of Facilitator 

All participants in this research described the CISD facilitator as being 

capable and earnest. He was noted as being humorous, quick, and responsive to 

feedback, both positive and negative as exemplifi ed in the following comments. 

“The leader’s response to feedback at the end of the fi rst day was quick, 

supportive and showed an eagerness to learn.” “He was trying to perform as best 

he could.” “Effective and experienced and presented the information really well.” 

“I could have listened to him for a long time.” “I can feel that he has been around 

a lot of grief.” Participants also noted the facilitator was well liked by the group 

when he used personal examples in the material. However, they reported a lack of 

clarity in how the leader identifi ed with the group: “He had said he was Métis, 

and yet used language such as ‘you people’, ‘your community’. He should say 

‘we as a people’ and ‘our community’.” “I was surprised that he used different 

words for himself and for us.”One participant noted that when the facilitator used 

connecting language, “the material felt more relevant.” As well, the researcher 

observed that he frequently used language to differentiate between himself and the 

group and that when he used First Nations terminology, inclusive pronouns, and 

personal examples to make his points, the participants’ level of attention increased. 
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Workshop Goals 

There was a discrepancy between the stated and observed goals of the 

group. Participants considered the training program a valuable therapeutic 

opportunity and wanted to address healing within the workshop. They said, “By 

healing ourselves we’re better able to help others.” “Even training sessions have 

to be healing because of the history of First Nations and they have to be ‘feeling-

oriented”.“Most people who are working in the community and helping have also 

been through the same experiences so they need to look at personal relevance to 

integrate the information.” “There has to be more compassion and understanding 

and a willingness to talk about everything that happened around residential school 

and how that relates to us and the work we do and to trauma and critical incident 

stress management.”These goals seemed to contradict the facilitator’s goals for 

the program. The facilitator stated, “The primary goal of my position is to impart 

information by instructing programs in communities,” and “I simply provide 

information from a ‘western philosophy’ such as CISD and debriefi ng.” He also 

stated, “The goal of the agency is not to get communities to do their own work, 

but to create teams for interventions.… [t]o provide a peer-driven, mental health 

guided intervention,” “Debriefi ng teams are not therapists,” and “The power of 

information is in normalizing experiences, but therapy is not the intention of the 

training.” He explained that his intention was “to create CISD teams to go into 

communities and facilitate interventions.” The researcher noticed his attempt to 

make crosscultural modifi cations to the presentation. However, he also noticed a 

lack of rol for participants to discuss their own experiences of trauma. 

Workshop Structure 

All interviewees noted the structure changed from the fi rst to the second 

day. Comments included, “I felt the tension at the end of the fi rst day and was 

surprised that the leader was presenting in a ‘mainstream’ way,” “The fi rst day 

had zero culturally specifi c material,” “First Nations traditions were not 

acknowledged and practiced the fi rst day,” and “I was taken aback by the 

presentation of it.”Observations suggested that the fi rst day was predetermined, 

didactic, hierarchical, and information-oriented. Also noted were tension, 

distraction in the audience, and a general lack of connection between group 
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members and personally with the researcher as well. Tension decreased the 

second day because the facilitator attempted to use more First Nations structure in 

the workshop. Comments along this theme included,“The second day felt more 

integrated, more connected” and “It was a much more human day.” The 

researcher noted changes in the structure of the presentation: chairs were put into 

a circle, the overhead projector was removed from the room, and First Nations 

rituals and cultural practice were included. Participants described the overall 

structure of the workshop as “mainstream,” “academic,” “White approach,” and 

“white.” The facilitator said he was “thankful to get feedback and to learn that he 

needed to ask the questions fi rst about how to structure the presentation and the 

information for them.” 

 

 Judul  : Teleconferencing : A Viable Stress Management Delivery Mode. 

- Penulis  : Bryan Hiebert University of Calgary 

Beth Balshaw  University of Calgary 

Abstrak : Dua seksi dari suatu mahasiswa yang belum bergelar dengan level 

tinggi kursus pada stres profesional dan burnout di sini di bandingkan dengan 

sejumlah variabel. Satu seksi kursus telah terkirim melalui telekonferensi suara 

yang interaktif ketika seksi yang lain telah teradopsi di ruang kelas yang 

tradisional dengan mode instruksional. Hasil menunjukan siswa menerima dan 

puas  dengan kursus yang secara virtual identik dengan banyak format 

penyampaian. Lebih dari itu, siswa dengan banyak metode penyampaian 

dilaporkan mendapatkan pengalaman yang menguntungkan dari kursus. Di sini 

tidak ada perbedaan signifikan dalam dampak dari kursus pada tingkat stres siswa, 

atau lebih luas setiap siswa menerapkan konsep yang dikuasai dalam kursus untuk 

manajemen stres pribadi mereka. 

“Two sections of an upper level undergraduate course on professional 

stress and burnout Wet compared on a number of variables. One section of the 

course was delivered by interactive audio teleconferencing while the other section 

adopted a traditional on-campus classroom instructional mode. Results indicate 

that student academic achievement and satisfaction with the course was virtually 

identical for both delivery formats. Moreover, students in both delivery formats 
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reported experiencing similar benefits from the course. There were no significant 

differences in the impact of the course on student stress levels, or the extent to 

which studets applied concepts covered in the course to their personal stres 

management skill reportoires.   

- Hasil  : Level Stres : level stres bulanan dari sampel digambarkan pada 

Diagram 1. Sesuai dengan yang diharapkan, stres level tinggi dilaporkan pada 

bulan September, Desember, dan April yang mana bersamaan dengan waktu 

mulainya kebijakan dan ujian. Siswa TC juga dilaporkan adanya peningkatan 

level stres di bulan Juni bersamaan dengan akhir tahun pelajaran. Sebuah 

Multivariate Motelling’s menunjukan tidak adanya perbedaan yang signifikan 

antara laporan dari siswa OC dan siswa TC. Koperasi yang signifikan, P < 0,5 

penilaian antara pretes dan postes dari level stres bulanan menganjurkan untuk 

korelasi level stres orang tersebut adalah konsisten melewati waktu. 

Stress Levels : Monthly stress levels for the sample are depicted in Figure 

1. As ould be expected, higher stress levels are reported in September, December, 

and April, which coincide with beginning of term and examinations. The TC 

students also reported an increase in stress levels in June coinciding with the end 

of the school year. A Multivariate Hotelling's indicated no significant differences 

between the reports of OC and TC students. Significant correlations, rj<.05, 

between pretest and posttest ratings of monthly stress levels suggest that people's 

recollections of monthly stress levels are quite consistent across time. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Kesimpulan. 

 Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, kami dapat menarik 

kesimpulan bahwa stres dapat menyerang siapa saja, stres yang menyerang dapat 

dipengaruhi oleh berbagai hal. Stres pada umumnya sangat merugikan individu 

yang mengalaminya, karena dapat menimbulkan berbagai dampak seperti pada 

fisiologis, psikologis, intelektual, emosi, dsb. Selain memberikan dampak yang 

buruk pada individu, ternyata stres juga memiliki fungsi tertentu dan untuk stres 

yang tidak terlalu parah justru akan dapat memberikan dampak yang positif bagi 

individu. Bagi individu yang mengalami stres, terdapat berbagai cara yang dapat 

digunakan untuk mengatasi stres yang melanda akar nantinya tidak menjadi stres 

yang kronis. Stres sendiri telah banyak diteliti oleh banyak pihak ini ditunjukkan 

dengan adanya berbagai jurnal penelitian yang membahas tentang stres itu sendiri 

yang telah penulis cantumkan dalam makalah ini. 
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BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang.

Kata stres telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, stres merupakan salah satu gejala psikologis yang dapat menyerang setiap orang. Stres dapat timbul karena adanya konflik dan frustrasi. Sebagian besar orang beranggapan bahwa yang dimaksud stres adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman, bingung, mudah marah, tekanan darah meningkat, detak jantung lebih cepat, gangguan pencernaan, dsb. Sebagian besar stres dapat dipicu karena pengaruh eksternal dan ada pula yang dipengaruhi oleh faktor internal individu tersebut. Stres sebenarnya dapat dicegah dan diatasi dengan cara-cara tertentu. Tapi melihat hal-hal tersebut, tampaknya tidak banyak orang yang mengetahui tentang stres, bagaimana mencegahnya, mengatasi, ataupun memanfaatkan stres tersebut sebagai salah satu bagian dari hidup kita. Pemahaman yang baik terhadap stres akan membantu kita dalam menghadapi stres ketika stres tersebut menyerang kita, melalui penanganan yang tepat dengan adanya pemahaman yang baik mengenai stres, maka individu tidak akan terkena dampak negatif dari stres tersebut. Untuk dapat memberikan pengetahuan dan  pemahaman akan konsep stres tersebut, maka kami buat makalah ini yang membahas tentang stres lebih lanjut dengan sumber-sumber yang berbeda.



2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah : “Apakah yang termasuk ke dalam konsep stres tersebut ?”



3. Tujuan.

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penulisan makalah ini adalah : “Memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang apa-apa saja yang terdapat di dalam konsep tres tersebut dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Mental Jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha”.



4. Manfaat.

Manfaat penulisan makalah ini sesuai dengan hal-hal yang terdapat dalam latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, maka manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan makalah ini adalah : “Dapat memberikan pemahaman yang cukup mengenai konsep stres kepada pembaca sehingga akan membantu pembaca atau siapa pun ketika menghadapi stres atau tidak”.













































BAB II

PEMBAHASAN



Konsep Stres.

	Berbagai pandangan manusia mengenai stres menghasilkan pengertian yang berbeda-beda tentang stres itu sendiri. Stres hanyalah sekedar gangguan sistem syaraf yang menyebabkan tubuh berkeringat, tangan menggenggam, jantung berdetak kencang, wajah memerah, dll. Paham realistik memandang stres sebagai suatu fenomena jiwa yang terpisah dengan jasmani atau tubuh manusia atau fenomena tubuh belaka tanpa ada hubungan dengan kejiwaan. Sedangkan paham idealis menganggap stres adalah murni fenomena jiwa. Hal ini membuat kita sulit untuk menjelaskan kenapa jika fenomena stres hanyalah fenomena jiwa namun memberikan dampak pada fisik seseorang seperti dada yang berdebar-debar, keringat, dsb. Berikut adalah pendapat mengenai stres dari filsafat eksistensial yang dapat dijadikan landasan dalam memanajemen stres. Konsep yang diberikan melepaskan diri dari pengertian stres itu sendiri namun lebih pada kedudukan stres dalam kehidupan manusia. Konsep ini menganggap konsep manusia yakni materialis, idealis dan realis namun ini lebih mengarah ke filososfis. Selanjutnya akan dibahas tentang kecemasan terkadang kecemasan dapat menimbulkan stres pada individu. Dikenal adanya dua kecemasan yaitu yang pertama kecemasan rasional yaitu kecemasan yang timbul akibat adanya objek yang mengancam, selanjutnya adalah kecemasan irasional yakni mereka mengalami emosi ini di bawah keadaan-keadaan spesifik yang biasanya dipandang sebagai keadaan yang tidak mengancam, misalnya jika seseorang melihat kupu-kupu di dalam kamarnya dan kemudian keesokan harinya terjadi kebakaran di rumahnya, maka ia akan merasa takut jika melihat kupu-kupu di dalam kamarnya karena berpendapat akan terjadi kebakaran di rumahnya lagi. Selain itu masih ada kecemasan yang ketiga namun ini lebih mengarah ke arah filosofis yaitu kecemasan yang fundamental, ini menyangkut tentang pertanyaan mengenai siapa dirinya, untuk apa ia hidup, dan akan ke mana ia akan hidup, pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan manusia itulah yang nantinya dapat menentukan apakah manusia itu dapat dikatakan sebagai manusia. 

	Tak seorang pun dapat menghindari stres karena untuk menghilangkannya berarti akan menghancurkan hidupnya sendiri ( Hans Selye, 1978 ). Stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. “Pendekatan ini telah dibatasi sebagai “model psikologi”. Model psikologi ini menggambarkan stres sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan ketegangan ( strain ). Interaksi antara individu dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi itu dinamakan dengan interaksi transaksional yang di dalamnya terdapat proses penyesuaian. Stres bukan hanya stimulus atau respon tetapi juga agen aktif yang dapat mempengaruhi stresor melalui strategi prilaku, kognitif dan emosional. Individu akan memberikan reaksi yang berbeda terhadap stresor yang sama. Pendekatan medikospikologis stres adalah paradigma dasar dari psikoneuroimunologi, jenis stresor ini menyebabkan gangguan non-spesifik dalam sistem biologis ( sebagai contoh sistem imun dalam psikoneuroimunologi ).  Definisi tentang stres yang sangat beragam menunjukan bahwa stres bukanlah suatu hal yang sederhana. Salah satu definisinya adalah stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan ( Vincent Cornelli, dalam Mustamir Pedak, 2007 ). Kesimpulan dari para ahli tentang stres yaitu stres bisa terjadi karena manusia begitu kuat dalam mengejar keinginannya serta kebutuhannya dengan mengandalkan segala kemampuannya dan potensinya. Grant Brecht  memandang stres dapat timbul oleh banyak hal misalnya berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh individu dalam kehidupannya pribadi. Konsep modern stres menganggap manusia yang hidup di dunia ini memiliki banyak masalah atau ancaman dan tantangan dan bahwa kebutuhan hidup selalu berubah-ubah memerlukan penyesuaian psikologis, prilaku, dan fisiologis dan konstan. Oleh karena itu stres juga didefinisikan sebagai proses ketika stresor mengancam keselamatan dan kesejahteraan individu atau organisme. ( Laura Cousino Klein & Elizabeth J. Corwin, dalam Laura Cousino Klein & Elizabeth J. Corwin, 2009 ). Putra dalam Nursalam & Ninuk Dian Kurniawati mengatakan stres merupakan respon terhadap stresor dan istilah ini berkembang sejalan dengan perkembangan psikologi ( Putra, dalam Nursalam & Ninuk Dian Kurniawati, 2007 ). Eric Lindermann & Gerald Caplan dalam Weitin ( 2004 ) memberi batasan berupa “stres adalah keadaan psikologis yang melibatkan kognisi dan emosi”. Pada perkembangan selanjutnya muncul konsep stres dari Dhabhar - Mc Ewen ( 2001 ) bahwa stresor akan direspon oleh otak berupa persepsi stres ( stres perception ), kemudian direspon oleh sistem lain termasuk sistem imun sehingga timbul respon stres ( stres response ) berupa modulasi imunitas. Menurut Charles D. Spielberger menyebutkan stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara obyektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Cary Cooper dan Alison Straw mengemukakan gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini :

· Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan tenggorokan kering, tangan lembab, merasa panas, otot-otot tegang, pencernaan terganggu, sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat dan gelisah.

· Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas, sedih, jengkel, salah paham, tidak berdaya, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, susah konsentrasi, dll.

· Watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati yang berlebihan, menjadi lekas panik, kurang percaya diri, penjengkel.

Menurut Braham, gejala stres dapat berupa dapat berupa tanda-tanda sebagai berikut :

· Fisik, yaitu sulit tidur atau tidak dapat tidur teratur, sakit kepala, sulit buang air besar, adanya gangguan pencernaan, radang usus, kulit gatal-gatal, dll.

· Emosional, yaitu marah-marah, mudah tersinggung, terlalu sensitif, gelisah dan cemas, suasana hati mudah berubah-ubah, sedih, mudah menangis, dll.

· Intelektual, yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, daya ingat menurun, sulit berkonsentrasi, suka melamun, pikiran hanya dipenuhi satu pikiran saja.

· Interpersonal, yaitu acuh, kurang percaya kepada orang lain, sering mengingkari janji, suka mencari kesalahan orang lain, menutup diri, mudah menyalahkan orang lain.     	

	Namun stres tidak selamanya bermakna negatif, stres dapat dimanfaatkan untuk semakin memotivasi diri untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, stres seperti ini disebut dengan eustres :

		Semacam reaksi individual terhadap situasi tertentu yang anda yakin dapat dikendalikan dan yang merangsang tindakan dan antusiasme terhadap tantangan-tantangan yang baru, prestasi dan kondisi kesehatan yang baik.

Sebagian besar para ahli menggunakan definisi stres yang diusulkan oleh Hans Selye. Definisinya dianggap paling baik hingga sekarang. Dalam bukunya The Stress of Life Hans Selye mendefinisikan stres sebagai :

Respon yang tidak spesifik dari tubuh terhadap tuntutan yang diterimanya, suatu fenomena universal dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya ( Hans Selye, dalam Mustamir Pedak, 2007 ). 

Berdasarkan definisi tersebut pengertian tentang stres masih sedikit sulit untuk dipahami. Berdasarkan definisi sebelumnya, terdapat dua komponen stres yaitu tuntutan yang bersifat eksternal dan respon atau tanggapan yang bersifat internal. Stres memberi dampak pada individu yaitu pada fisik, psikologis, intelektual, spiritual dan sosial serta juga dapat mengancam keseimbangan fisiologis. Stres Emosi dapat memberikan dampak negatif dan destruktif terhadap diri individu dan orang lain. Stres Intelektual akan mengganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah dan Stres Sosial akan  mengganggu hubungan individu dengan lingkungannya. 

	Sebagaimana kecemasan menstimulasi kita untuk memahami jati diri kita maka kurang lebih stres pun demikian. Dalam batas-batas tertentu stres dapat membantu kita meningkatkan kedewasaan sebagaimana api diperlukan untuk memasak makanan. Namun, apabila stres itu berjalan lama karena proses koping ( mekanisme untuk mengatasi perubahan yang terjadi ) yang gagal tidak hanya akan mengganggu jiwa tetapi kesehatan fisik. Karena keluasan makna dan kegunaan praktisnya maka pengertian gejala dan realitas stres digunakan dalam bidang yang sangat luas yakni biologi, kedokteran, psikologi dan bahkan sosial. Stres dikonseptualisasikan dari berbagai titik pandang. 

Pertama kejadian atau lingkungan yang menimbulkan perasaan tegang ( Stresor ) seperti adanya bencana alam, dipecat, kalah dalam permainan, dll. Di sini stres dipandang sebagai stimulus ( pemberi rangsangan ). Stresor ( sebagai stimulus stres ) adalah variabel yang dapat didefinisikan sebagai penyebab timbulnya stres. Stresor ini dapat sendiri-sendiri atau bersamaan dan sering kali stresor saling memperberat antara yang satu dengan yang lain atau bahkan sebaliknya tergantung pada individu yang menerima stresor tersebut. Terjadinya stres akibat stresor tersebut dipersepsikan oleh individu sebagai suatu ancaman sehingga mengakibatkan kecemasan yang merupakan tanda umum dan awal dari gangguan kesehatan fisik, psikologis bahkan spiritual.

Kedua mengatakan stres adalah respon. Seorang ahli yang menganggap stres adalah sebagai respon adalah Ostell. Ia mendefinisikan stres adalah keadaan yang timbul saat individu berhubungan dengan situasi tertentu ( Ostell, dalam Mustamir Pedak, 2007 ). Transaksi antara individu dengan lingkungan ini sebenarnya tidak mengganggu hanya cara individu menilai dan bereaksilah yang mengganggu. Menurut Ostell stres tidak akan menyebabkan gangguan apabila faktor psikologis diminimalkan. Bila dihadapkan pada situasi tertentu, setiap individu akan merespon dengan cara yang berbeda-beda. Faktor latar belakang budaya, pendidikan, kesehatan, ketakwaan, dll. memberikan peranan penting dalam membantu individu menghadapi situasi yang dihadapinya dan menentukan respon yang akan diberikannya. Stres distimulasi karena ada yang hilang dari diri kita atau kita tidak dapat mencapai suatu hal. Apabila kita gagal menilai suatu kejadian dengan positif, maka kita akan menghadapi stres yang mengganggu. Sebaliknya jika kita memaknai sesuatu kejadian dengan positif maka kita tidak akan menghadapi stres yang mengganggu. Jadi masalah sebenarnya bukanlah apa yang terjadi tetapi bagaimana kondisi kita serta bagaimana kita melihat kejadian itu. Respon mempunyai beberapa komponen yaitu komponen psikologis seperti prilaku, pola pikir, emosi dan komponen fisiologis seperti jantung berdebar, mulut kering, berkeringat, mulas dan berkeringat. Respon ini juga disebut strain atau ketegangan. 

Stres bersifat universality, yang berarti setiap orang dapat mengalaminya hanya saja cara mengungkapkannya saja yang berbeda atau diversity. Respon yang berbeda tersebut dikarenakan mekanisme koping yang digunakan oleh individu.

Stres Psikologis adalah suatu istilah yang memiliki sangkut paut dengan stres. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Putra ( 2004a ) merumuskan istilah stresor psikologis sebagai berikut :

· Pada penelitian Ader tahun 1964, terbukti telah terjadi proses pembelajaran pada bintang uji coba yang menghasilkan kognisi bahwa sakarin menimbulkan rasa mual atau sesuatu yang tidak nyaman. Hal ini ditunjukkan oleh binatang uji coba enggan untuk meminum sakarin. Prilaku ini sesuai dengan konsep Skinner ( 1953 ) behaviorisme, yang mengemukakan bahwa individu tidak akan mengulangi aktivitas yang merugikan.

· Konsep stresor menurut Dhabhar dan Mc Ewen ( 2001 ), yang menyebutkan bahwa stimulus ( stresor ) akan menimbulkan persepsi stres dan selanjutnya terjadi respon stres. Konsep ini menyatakan bahwa stimulus akan menimbulkan proses pembelajaran di otak sehingga menghasilkan kognisi yang mampu memodulasi imunitas. 

· Pencermatan stresor yang digunakan pada penelitian psikoneuroimunologi, antara lain stresor psikososial, seperti perpisahan dalam pernikahan dan perbedaan rumah, serta stimulus fisik, seperti renjatan listrik, rotasi kerja, dan suara bising ( Sigel, 1994 ). Stresor lain dapat berupa stres karena bencana alam, pekerjaan, pelajaran, beradaptasi dalam lingkungan baru, ujian, pembedahan/operasi, dll. ( Mc Cance, 1996; Sigel, 1994; Biondi, 2001 ).

Berdasarkan uraian di atas, Putra ( 2004a ) mengajukan batasan stresor psikologis sebagai semua stimulus yang menghasilkan persepsi stres atau kognisi yang dapat menimbulkan respon stres berupa modulasi imunitas pada individu. Modulasi imunitas adalah perubahan imunitas, baik imunitas alami maupun adaptif, yang meningkat ataupun menurun. Konsep stresor psikologis itu juga sesuai dengan batasan psikologi menurut Weiten ( 2004 ). Menurut Putra ( 2004a ) semua stimulus yang mampu membangun proses pembelajaran dapat menghasilkan persepsi stres atau kognisi yang dapat memodulasi imunitas. Stresor merupakan sumber stres yang tidak selalu menimbulkan Distres ( stres berat ), namun dapat membantu menimbulkan keseimbangan baru ( eustres ). Konsep stresor dari Dhabhar dan Mc Ewen ( 2001 ) yang mengemukakan bahwa stimulus stresor akan menimbulkan persepsi stres ( kognisi ) dan selanjutnya akan menyebabkan respon stres ( biologis ). Konsep ini menyatakan bahwa stimulus akan menimbulkan proses pembelajaran di otak yang menghasilkan kognisi, berupa respon spiritual, sosial, dan penerimaan diri yang mampu memodulasi respon imunitas. Ada dua tipe stres yaitu :

· Stres akut.

Juga dikenal dengan fight or flight response stres akut adalah respon tubuh anda terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Respon stres akut segera dan intensif dan di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemetaran. Contohnya seperti wawancara pekerjaan.

· Stres kronis.

Stres akut kecil dapat memberikan keuntungan, stres ini dapat membantu anda untuk melakukan sesuatu, memotivasi dan memberi semangat. Masalah terjadi ketika stres akut menimbun, hal ini akan mendorong terjadinya masalah kesehatan seperti sakit kepala dan insomnia. Stres kronis lebih sulit dipisahkan atau diatasi daripada stres akut, tapi efeknya lebih panjang dan lebih problematik.

Stres sendiri memiliki fungsi bagi individu yaitu bagi spiritualitas, jiwa dan tubuh. Berikut penjelasannya :

· Fungsi Stres Bagi Spritualitas dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Annie Besant mengatakan “kesukaran ada supaya dalam mengatasinya kita menjadi gagah, hanya dengan menderita saja manusia dapat menyelamatkan diri dan orang lain” ( Annie Besant, dalam Mustamir Pedak, 2007 ). Singkatnya stresor-stresor tersebutlah yang akan membawa manusia menuju tujuan hidupnya yang hakiki. Begitulah stresor kegagalan, kesusahan yang menyedihkan hati selalu ada untuk mendidik manusia menjadi lebih baik.    

· Fungsi Stres Bagi Jiwa yaitu stres merupakan alat utama untuk memperkuat jiwa kita, tanpa stres kita tidak akan dapat mematangkan jiwa kita, hanya dengan streslah manusia dipaksa untuk memperkuat jiwanya, melembutkan emosinya dan mempertajam pikirannya. Stres di sini memberikan pengalaman yang menyakitkan dan tidak menyenangkan sehingga manusia menyadari dan mengetahui tingkat kemampuan yang dimilikinya yang nantinya akan bermanfaat ketika ia menghadapi suatu masalah. Untuk lebih mengertikan maksud dari kalimat tersebut, seorang ahli dalam bukunya yang fenomenal “Twelve Against The Gods” mengatakan “yang paling penting dalam kehidupan ini bukanlah menikmati keuntungan yang kita peroleh, sebab orang bodoh pun bisa melakukannya. Yang benar-benar paling penting dalam menjalani hidup adalah bagaimana mengambil keuntungan dari kerugian yang kita alami. Untuk itu memerlukan kecerdasan. Dan itulah yang membedakan orang cerdas dengan orang dungu” ( William Balitho, dalam Mustamir Pedak, 2007 ).  

· Fungsi Stres Bagi Tubuh secara garis besar adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan melindungi tubuh dari bahaya yang mengancam, stres adalah semacam alarm pengingat tentang ancaman yang mengancam fungsi-fungsi tubuh kita, ketika manusia mengalami stres tubuh melakukan sejumlah reaksi yang dalam batas tertentu dapat berakibat baik, tetapi jika berlebihan akan menimbulkan dampak yang buruk. Sakit-sakit yang kita alami bermanfaat bagi tubuh untuk menciptakan kekebalan bagi tubuh jika kita suatu saat akan menghadapi sakit tersebut di kemudian hari. Hal ini misalnya kita menghadapi masalah yang mengganggu kita, tentu kemudian kita mencari cara untuk memecahkannya, dan setelah kita mengetahui cara yang tepat untuk masalah itu maka masalah tersebut akan terselesaikan dan jika kita akan menghadapi masalah yang sama akan lebih cepat terselesaikan berdasarkan pada pengalaman yang kita peroleh sebelumnya, dan pengalaman tersebut tersimpan dalam memori atau ingatan kita.

Setelah kita membicarakan tentang fungsi stres bagi tubuh ( diri kita ), berikut akan dijelaskan mengenai dampak buruk stres. Pada dosis yang kecil, stres dapat memberikan dampak yang positif pada diri individu, ini dapat memotivasi dan memberikanmu semangat untuk menghadapi tantangan. Pada stres dengan level yang tinggi dapat menyebabkan depresi, penyakit cardiovaskuler, penurunan respon imun dan kanker. Adapun dampak lain yang dipengaruhi oleh stres adalah sebagai berikut :

· Dampak Bagi Spiritualitas, adalah dapat menghilangkan keyakinan dan keimanan yang terdapat di dalam diri kita. Spiritualitas harus dijaga keutuhannya karena hanya dengan spiritualitas manusia dapat dibedakan dengan makhluk lainnya. Stres yang tidak terkontrol akan mengganggu spiritualitas berupa kemarahan kepada Tuhan yang berujung pada sifat-sifat negatif yang muncul pada individu. Dalam hal ini stres sangat berbahaya karena dapat menurunkan derajat keimanan manusia sehingga akan menurunkan derajat manusia itu sendiri dengan makhluk yang lainnya. Untuk itu individu harus waspada akan datangnya stres misalnya dengan cara mengendalikan stres yang menimpanya, stres yang tidak terkontrol akan menimbulkan persepsi pada individu bahwa Tuhan tidak adil terhadapnya. Dan akhirnya ia akan menolak akan keberadaan Tuhan dan menolak Tuhan. Ini sangat berbahaya dan perlu dihindari.

· Dampak Stres Bagi Tubuh, telah dijelaskan sebelumnya stres dapat berakibat positif bagi tubuh kita, namun seperti yang kita ketahui stres yang berlebihan dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi tubuh. Orang-orang yang mudah terserang stres sangat mudah terserang berbagai macam penyakit fisik. Stres yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak seperti terganggunya sistem hormonal, kerusakan vitamin dan mineral serta melemahnya sistem kekebalan tubuh. Keadaan stres akan merangsang pengeluaran hormon adrenalin secara berlebihan sehingga jantung akan berdebar lebih cepat dan keras. Hormon adrenalin juga akan diproduksi dalam jumlah yang banyak ketika kita sedang dalam keadaan yang marah. Stres dapat mendorong pembentukan hormon adrenalin dimana untuk membentuk hormon tersebut diperlukan zat gizi seperti vitamin B, mineral seng, kalium dan kalsium. Stres dapat menguras zat-zat tersebut sehingga untuk  menjaga agar zat tersebut berguna bagi tubuh, manajemen stres sangat diperlukan.

· Efek Stresor Bagi Imunitas, pertama kali efek stresor terhadap imunitas dibuktikan oleh Ader dan Friedman pada tahun 1964 ( Nursalam & Ninuk Dian Kurniawati, 2007 ). Penelitian tersebut membuka jendela hubungan antara psikologi perkembangan dan respon sistem imun terhadap stresor ( Biondi, 2001 ). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, stresor adalah stimulus yang menimbulkan stres mempunyai triad, yaitu aktivasi, resisten ( adaptasi ), dan ekshausi ( kelelahan ). Jadi stresor merupakan stimulus yang menyebabkan aktivasi, resisten dan ekshausi. Sinyal stres dirambatkan mulai dari sel di otak ( hipotalamus dan pituitari ), sel di adrenal ( korteks dan medula ) yang akhirnya disampaikan ke sel imun. Tingkat stres yang terjadi pada jenis dan subset sel imun akan menentukan kualitas modulasi imunitas, baik alami maupun adaptif. Efek stresor pada tingkat ekshausi dapat menurunkan imunitas, baik alami maupun adaptif. Efek stresor ini sangat ditentukan oleh proses pembelajaran individu terhadap stresor yang diterima dan menghasilkan persepsi stres. Kualitas persepsi stres ini akan diketahui pada respon stres ( Dhabhar dan Mc Ewen, 2001 ).

Stresor mengancam kemampuan tubuh untuk mempertahankan homeostasis fisiologis, homeostasis sendiri menurut Walter B. Cannon adalah pemeliharaan lingkungan internal fisiologis. Tubuh merespon terhadap setiap perubahan kondisi internal dengan berbagai refleks yang dirancang untuk mengembalikannya ke keadaan sebelumnya. Homeostasis biasanya dilakukan dengan aktivasi siklus umpan balik negatif. Stimulus awal yaitu stresor menyebabkan aktivasi respon, yang kemudian secara langsung atau tidak langsung menyebabkan berkurangnya stimulus awal. Putaran umpan balik ini memungkinkan tubuh untuk tetap berada dalam keadaan dinamis, dengan cara tersebut tubuh terus menyesuaikan diri untuk mempertahankan komposisi internal dan fungsinya. Respon tubuh terhadap stres adaptif dalam hal membantu organisme memenuhi kebutuhan lingkungan yang berubah. Akan tetapi respon stres yang menetap melebihi cakupan dan waktu tantangan dapat menjadi maladaptif dan dapat menimbulkan banyak konsekuensi kesehatan negatif. Stres yang berkepanjangan dapat menimbulkan gangguan pada tubuh manusia seperti :

· Penyakit Jantung/Penyakit Arteri Koroner.

		Frekuensi jantung tidak teratur dan palpitasi.

		Angina pektoris.

		Infrakmiokardium.

		Peningkatan blood maker penyakit arteri koroner.

· Gangguan Vaskular atau Sentral.

Hipertensi.

Stroke.

· Gangguan Pernapasan.

Asma.

Hiperventilasi.

· Gangguan Gastrointestinal.

Anoreksia atau obesitas.

Konstipasi atau diare.

Tukak lambung.

Penyakit inflamasi usus.

· Gangguan Muskuloskeletal.

Sakit kepala.

Nyeri punggung.

Penurunan pertumbuhan/gagal tumbuh.

· Gangguan Kulit.

Psoriasis.

Jerawat.

· Gangguan Sistem Imun.

Infeksi yang sering.

Disfungsi tiroid.

Eksaserbasi penyakit otoimun.

Kanker.

· Gangguan Reproduksi.

Amenore.

Impotensi.

Sterilitas.

Keguguran.

· Gangguan Prilaku.

Makan tidak teratur.

Penggunaan obat.

Agresi.

Tidak dapat tidur.

· Gangguan Psikologis.

Keletihan.

Ansietas.

Depresi.

Kesulitan berkonsentrasi/masalah memori. 

	Pada stres kronis, individu sering tampak bingung dan Distres, tidak dapat tidur, dan memperlihatkan kesulitan dalam mengatasi kebutuhan stresor yang intens. Hubungan keluarga dan profesional dapat terpengaruh. 

Selye ( 1983 ) mengatakan bahwa stresor dapat menyebabkan munculnya sindrom adaptasi umum melalui beberapa tahap berikut ( Selye, dalam Nursalam & Ninuk Dian Kurniawati, 2007 ) :

· Tahap peringatan ( Alarm Stage ):

Tahap ini merupakan tahap awal reaksi tubuh dalam menghadapi berbagai stresor. Reaksi ini mirip dengan fight or flight response ( menghadapi atau lari dari stres ), tubuh tidak dapat bertahan lama pada tahapan ini.

· Tahap adaptasi atau Eustres ( Adaptation Stage ):

Tahap ini adalah dimana tubuh mulai beradaptasi dengan adanya stres dan berusaha mengatasi serta membatasi stresor. Ketidakmampuan beradaptasi mengakibatkan tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit ( disebut penyakit adaptasi ).

· Tahap kelelahan atau Distres ( Exhaustion Stage ):

Tahap ini merupakan tahap dimana adaptasi tidak bisa dipertahankan karena stres yang berulang atau berkepanjangan sehingga berdampak pada seluruh tubuh. Tanda Distres :

· umumnya mengalami irratabilitas, depresi yang diikuti dengan sifat agresif atau malas.

· Detak jantung meningkat, sebuah tanda kelebihan produksi adrenalin, sering dialami ketika stres.

· Mulut yang kering.

· Sifat yang impulsif, emosi yang tidak stabil.

· Tidak dapat berkonsentrasi, lari dari kenyataan dan umumnya tidak dapat berorientasi.

· Cenderung  mengalami kecelakaan, ketika mengalami stres berat ( eustres atau distres ) sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan.

· Cenderung terlihat kelelahan.

· Penurunan keinginan untuk sex menurun atau mengalami impotensi.

· Tidak adanya ketertarikan, perasaan takut tapi tidak diketahui dengan jelas kenapa kita takut.

· Gagap berbicara dan mengatakan kata-kata lain terasa sulit.

· Insomnia.

· Kelebihan berkeringat.

· Keinginan besar untuk buang air kecil.

· Sakit kepala sebelah.

· Kehilangan atau kelebihan nafsu makan.

· Tidak datang bulan atau datang bulan lebih cepat.

· Rasa sakit di leher atau punggung bagian bawah.

· Gelisah dan menggigil.

· Keinginan merokok meningkat

· Peningkatan penggunaan alkohol, narkoba.

Penyebab timbulnya stres.

	Stres disebabkan oleh banyak sumber seperti peristiwa-peristiwa kehidupan, pengaruh-pengaruh kimia dan lingkungan, kejadian-kejadian positif, gaya hidup atau faktor-faktor emosional, relasi, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan namun terdapat saut sumber stres yang paling besar dan sering tidak diperhatikan yaitu logika pribadi seseorang. Penyebab stres adalah stimulus yang dapat menyebabkan stres. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk rohani, dan makhluk jasmani, maka stresor dapat dibagi menjadi tiga yaitu Stresor Rohani ( Spiritual ), Stresor Mental ( Psikologi ), dan Stresor Jasmani ( Fisikal ).

Pertama Stresor Rohani stresor ini berhubungan dengan ke-diri-an manusia, stresor ini muncul karena kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri. Hal yang paling membuat orang stres adalah kematian karena kematian bagi seseorang adalah kehilangan terhadap diri mereka sendiri. Selanjutnya adalah cinta yang berarti ingin seperti keinginan terhadap suatu kedudukan tertentu, harta dan sesama manusia. 

Kedua Stresor Kejiwaan adalah stres yang berhubungan dengan jiwa atau psikologis seseorang yang ditimbulkan oleh prilaku orang lain terhadap diri kita. Biasanya berupa tekanan batin seperti rasa tidak nyaman, gelisah, dsb. Tekanan yang dirasakan oleh seseorang karena adanya tanggapan yang diberikan terhadap stresor, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tekanan akan dirasakan apabila ia merespon stimulus secara negatif dan ia tidak akan mengalami tekanan apabila ia merespon stimulus secara positif.

Ketiga adalah Stresor Jasmani yang berhubungan dengan fisik seseorang, kondisi fisik yang dimiliki oleh seseorang ( yang dinilainya kurang ) akan memberikan rasa tidak nyaman pada individu  dan akan menimbulkan stres pada individu tersebut. penilaian yang positif terhadap diri sangat membantu dalam membantu individu dalam menerima dirinya tersebut. Gerakan fisik berkaitan dengan stres dalam dua hal yang pertama gerak fisik mengurangi ketegangan stres dan mental serta perubahan fisiologis yang menyertai stres. Kedua gerak fisik sendiri adalah stresor bagi tubuh, mengubah pola penggunaan zat gizi dan meningkatkan kebutuhan akan zat-zat gizi tertentu. Tubuh akan memberikan respon fight and flight pada kebanyakan stresor psikologis. Gerak fisik yang cukup berat bermaksud menghabiskan produk stres ini, tidak hanya menahan stres dalam tubuh malahan mampu mengeluarkannya dari tubuh. Sewaktu gerak fisik berhenti tubuh kembali ke keadaan normal berupa relaksasi. Di samping itu gerak fisik secara tidak langsung menggiring pikiran dan perhatian beralih dari stres dan membuat individu rileks baik fisik maupun mental. 

Setelah kita membahas tentang berbagai hal mengenai stres, pada penjelasan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menangani atau memanajemen stres. Hal termudah untuk dapat memanajemen stres adalah dengan cara berpikir positif, cara yang sangat mudah ini ternyata sudah lama ditemukan, salah satu majalah luar juga telah mencantumkan cara mengatasi stres dengan cara ini. Sumber lain memberikan cara yang berbeda dalam mengatasi atau mengurangi dampak stres dan cara itu adalah sebagai berikut :

· Apabila stresor memiliki komponen psikologis, individu didorong untuk membicarakan tentang kekhawatirannya dengan keluarga, teman, atau ahli terapi. Penelitian menunjukan bahwa memiliki walau hanya satu orang untuk bergantung dan berbicara dapat mengurangi efek stres akut atau stres yang berkepanjangan pada kesehatan.

· Apabila stresornya adalah fisik, intervensi untuk mengurangi nyeri dan mencegah infeksi sangat penting. Nyeri dan infeksi ( gangguan pada fisik ) adalah stresor itu sendiri tanpa penghentian atau peredaan nyeri dan infeksi itu dapat memperburuk efek stimulus awal. Untuk stresor fisik atau fisiologis, teknik relaksasi, biofeedback, dan terapi visualisasi dapat membantu individu mengurangi dampak stresor yang dialami. Olah raga teratur diketahui meningkatkan pelepasan endorfin yang dapat mengurangi dampak stresor. Latihan fisik dapat mengurangi ketegangan fisik dan mental serta perubahan fisiologis yang menyertai stres. Latihan fisik mencegah terbentuknya stres psikologis yang menahun yang merupakan faktor risiko timbulnya tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Olah raga adalah kunci untuk mengurangi stres. Berdasarkan pendapat Dr. David Posen “tidak ada yang menyangkal olah raga aerobik sebagai suatu cara menyalurkan energi kala kita stres” ( David Posen, dalam Mustamir Pedak, 2007 ). Aktivitas secara teratur dapat menyediakan arus balik biologis ( biofeedback ) yang mengarah kepada perubahan denyut jantung, tekanan darah, dll. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lakka ( 1994 ) yang menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat aktivitas fisik merupakan faktor risiko terjadinya penyakit. 

· Cara lain yang dapat digunakan adalah yang pertama dengan menilai stresor mana yang potensial dalam hidup dalam hal ini adalah kebutuhan yang paling prioritas. Bagi stresor potensial yang tidak dapat disingkirkan, anda dapat menggunakan berbagai teknik efektif untuk berurusan dengan stresor tersebut. Anda akan mendapat keuntungan paling banyak dengan melatih ketrampilan-ketrampilan setiap hari. Pertama-tama anda harus mengikuti petunjuk untuk latihan-latihan relaksasi, bernafas, dan visualisasi secara ketat. Setelah beberapa minggu anda akan semakin rileks menjawab stres dengan percaya diri dan ketenangan yang lebih besar. Anda juga akan mampu mengubah pandangan anda tentang dunia sebagai hasil menangani stres. 

· Relaksasi progresif merupakan suatu teknik yang berfokus pada relaksasi otot yang dikembangkan semula oleh Dr. Edmund Jacobson. Teknik itu menyediakan cara yang terbukti sistematis bagi anda untuk mengontrol ketegangan otot. Relaksasi progresif dapat dilakukan dengan cara telentang di tempat tidur atau bersandar pada kursi yang nyaman, tipe kursi yang dapat menyangga kepala anda, dll.

· Meneliti. Adalah suatu teknik yang cukup sederhana untuk memeriksa daerah-daerah tubuh yang diganggu oleh ketegangan otot. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

· Tarik nafas selagi anda meneliti suatu daerah tubuh yang mengalami ketegangan. 

· Ketika anda mengembuskan nafas, buat daerah itu menjadi rileks.

· Lanjutkan untuk meneliti masing-masing area tubuh anda bergantian, buat masing-masing bergantian menjadi santai saat anda menghembuskan nafas.

Dengan melakukan meneliti dengan teratur, anda akan dapat membebaskan diri anda dari stres yang menimpa anda.

· Cara terbaik untuk menghadapi stres adalah dengan sikap yang positif gaya hidup sehat yang termasuk di dalamnya tidur yang cukup, diet yang cukup, buah-buahan dan sayur-sayuran.

· Tingkatkan manajemen waktu. Bekerja melebihi waktu adalah suatu hal yang dapat menyebabkan timbulnya stres. Anda tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan yang begitu banyak, namun anda dapat memanajemen waktu agar lebih efisien dalam mengerjakan tugas dan anda dapat semakin rileks dalam mengerjakannya. Berikut adalah cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan anda memanajemen waktu.

· Set realistic goals. tentukan harapan yang ingin anda capai dan tentukan batas waktu untuk mengerjakannya, lalu buat review kemajuan yang telah dicapai.

· Make a priority list. Siapkan daftar kegiatan dan urutkan berdasarkan prioritas. Setiap hari lihat jadwal anda dan kerjakan berdasarkan prioritas yang telah ditentukan.

· Protect your time. Jika ada pekerjaan yang khusus atau susah, tentukan waktu yang mana anda dapat mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa gangguan.

· Tetaplah perspektif. Ketika pekerjaan anda membuat anda merasa stres, ini akan membuat anda merasa menghabiskan waktu anda. Cobalah untuk tetap perspektif. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu.

· Get other points of view. Bicarakan dengan keluarga atau teman mengenai masalah yang anda hadapi ketika bekerja. Mereka mungkin akan dapat mengerti bahkan mungkin dapat memberikan sugesti untuk mengatasi masalah tersebut. Cari saja seseorang yang bisa diajak bicara, ini akan membuat anda semakin rileks.

· Take a break. Berhentilah jika anda bekerja terlalu lama. Berhentilah selama 10 menit untuk menyegarkan/merilekskan tubuh anda. Atau seperti berhenti bekerja, liburan akhir pekan, dsb.

· Have an outlet. Bekerja terus tanpa bermain akan menimbulkan stres atau rasa tidak nyaman pada individu. Pastikan anda menyediakan aktivitas tertentu yang dapat membuat anda senang, seperti membaca, mengobrol, mengerjakan apa yang menjadi hobi anda.

· Take care of yourself. Tetaplah anda menjaga kesehatan tubuh anda. Latihan dengan teratur dan cukup tidur serta makan makanan yang cukup dan menyehatkan.

· Cara yang satu ini telah disebutkan sebelumnya yaitu mengontrol stres dengan cara aktivitas fisik. Latihan dapat meningkatkan kesehatan seluruh tubuh, meningkatkan semangat. Namun latihan juga memberikan keuntungan menghilangkan stres. Fungsi latihan adalah sebagai berikut :

· It pumps up your endorphins. Kegiatan fisik dapat membantu meningkatkan produksi endorphin yang dapat membantu pikiran terasa tenang.

· It’s meditation in motion. Ketika anda melakukan suatu kegiatan, anda akan lupa akan stres yang anda alami hari itu, aktivitas yang dilakukan membuat anda hanya fokus terhadap tugas itu saja ( aktivitas yang dilakukan ) dan menghasilkan suatu energi dan rasa optimis, dan dapat membantu anda menjadi tenang dan melupakan hal yang anda lakukan ( tugas-tugas yang menimbulkan stres ).

· It improves your mood. Latihan yang teratur dapat meningkatkan rasa percaya diri, membantu anda tidur ketika anda dilanda stres dan depresi.

Suatu aktivitas yang sukses dimulai dengan beberapa program yang mudah :

· Consult with your doctor. Sebelum memulai program kebugaran tubuh, sebaiknya anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli terhadap kesehatan tubuh, terutama jika anda memiliki penyakit tertentu.

· Walk before you run. Jika anda baru memulai untuk latihan fisik, sebaiknya anda latihan sekitar 20 sampai 30 menit 3 sampai 4 hari seminggu. Untuk orang yang sudah dewasa, Department of Healt and Human Services menyarankan mulai latihan paling sedikit 2 jam dan 30 menit seminggu untuk latihan aerobik atau 1 jam dan 15 menit seminggu untuk latihan seperti lari.

· Do what you love, and love what you do. Jika anda tidak suka lari maraton sebaiknya jangan lakukan, latihan ringan seperti berjalan, joging, bersepeda, yoga, dll Dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh anda.

· Mediasi telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu, sebenarnya mediasi digunakan untuk membantu individu dalam memahami secara mendalam tentang kesucian dan kekuatan mistik dari hidup. Namun sekarang ini digunakan untuk relaksasi dan mengurangi stres. Mediasi adalah obat untuk tubuh dan pikiran. Ketika anda bermeditasi anda memfokuskan pikiran anda dan mengabaikan berbagai hal yang dapat mengganggu pikiran anda yang nantinya dapat menimbulkan stres. Keuntungan dari mediasi adalah dapat memberikan perasaan yang tenang, menyeimbangkan pikiran dan emosi dan kesehatan seluruh tubuh. 

· Sebelumnya telah dibahas mengenai cara menurunkan stres dengan cara berpikir positif berikut akan dijelaskan cara yang dapat anda lakukan untuk fokus berpikir positif :

· Check yourself. Secara periodik berhenti dan evaluasi apa yang anda pikirkan.

· Be open to humor. Tertawa dan tersenyumlah terutama ketika anda mengalami sesuatu yang sulit.

· Surround yourself with positive people. Pastikan segala sesuatu yang ada dalam hidup anda adalah sesuatu yang positif. Orang-orang yang mendukung dapat anda percayai untuk memberi anda bantuan dan umpan balik.

· Follow a healthy lifestyle. Latihan fisik tiga kali seminggu dapat memberikan dampak yang positif pada mood anda. Belajar bagaimana memanajemen stres.

· Practice positive self-talk. Untuk dapat melakukan hal tersebut cukup ikuti satu aturan yang mudah yaitu jangan katakan pada dirimu tentang apa yang kamu tidak ingin katakan kepada orang lain, jika hal negatif masuk ke dalam pikiranmu, coba evaluasi dan respon dengan apa yang terbaik untuk diri anda.

· Relaksasi adalah suatu cara untuk memanajemen stres. Relaksasi dapat menurunkan simtom stres seperti :

· Memperlambat denyut jantung.

· Menurunkan tekanan darah.

· Menurunkan tingkat kecepatan bernafas.

· Menurunkan tekanan otot dan sakit kronis.

· Meningkatkan arus darah ke otot utama.

· Meningkatkan konsentrasi.

· Menurunkan kemarahan dan frustrasi.

· Meningkatkan cara penanganan masalah.

Ada beberapa teknik relaksasi yang dapat digunakan untuk meringankan stres antara lain :

· Autogenic relaxation. Autogenik berarti segala sesuatu yang datang bersama dengan anda. Teknik ini anda menggunakan perumpamaan visual dan kesadaran tubuh untuk mereduksi stres. Anda mengulang kata atau sugesti dalam pikiran anda untuk membantu merelaksasi dan menurunkan ketegangan.

· Progressive muscle relaxation. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, pada teknik ini anda fokus untuk merendahkan tekanan dan kemudian merelaksasikan setiap kelompok otot. 

· Visualization. Teknik relaksasi ini anda menggunakan imajinasi dan pergi ke tempat yang indah dan menyenangkan ( berkhayal ), selama berkhayal coba gunakan semua indra yang mungkin anda gunakan.  

 

Jurnal penelitian yang terkait dengan stres.

· Judul		: Stress, Self-Efficacy, Social Support, and Coping Strategies in                     University   Students.

· Penulis		: Andrea L. Dwyer University of Alberta.

	 	  Anne L. Cummings University of Western Ontario.

· Abstrak	: 	Tujuan dari studi ini adalah untuk menguji efisiensi diri, dukungan sosial, dan strategi koping dengan tingkat stres pada mahasiswa universitas. Tujuh puluh lima siswa pendidikan telah lulus empat penilaian kuesioner variabel ini. Korelasi yang tinggi ditemukan untuk stres dengan jumlah total dari strategi koping dan penggunaan strategi koping menghindar. Begitu pula di sini juga ditemukan koperasi yang signifikan antara dukungan sosial dari teman dan strategi koping fokus pada emosi. Perbedaan gender juga ditemukan, dilaporkan wanita lebih mendapat bantuan sosial dari pria. Implikasi dari hasil ini adalah untuk konseling mahasiswa universitas yang telah didiskusikan. 

	“The goal of this study was to examine the relationship of self-efficacy, social support, and coping strategies with stress levels of university students. Seventy-five Education students completed four questionnaires assessing these variables. Significant correlations were found for stress with total number of coping strategies and the use of avoidance-focused coping strategies. As well, there was a significant correlation between social support from friends and emotion-focused coping strategies. Gender differences were found, with women reporting more social support from friends than men. Implications of these results for counselling university students are discussed”.

· Hasil		: 	Fokus dari studi ini adalah untuk menentukan pengalaman subjek terhadap stres yang ditemukan pada mahasiswa universitas dalam relasi dengan konsep efisiensi diri, mereka merasa level dari dukungan keluarga dan teman dan berbagai tipe strategi koping mereka gunakan untuk menghadapi stres. Rata-rata dan standar deviasi untuk semua variabel telah ditampilkan dalam Tabel 1. Dalam relasi dengan stres, mahasiswa mempunyai rata-rata 94,7 dari 196 dari frekuensi stres dan 89,1 untuk derajat stres. Dengan kata lain mereka rata-rata 2,0 dari 4 skala poin yang mana ekuivalen kepada perasaan “hanya mengalami stres yang melalaikan” sampai bulan lalu...................

The focus of this study was to determine the subjective experience of stres encountered by university students in relation to their concept of self-efficacy, their perceived level of social support from friends and family, and the types of coping strategies they use to deal with stress. Means and standard deviations for all of these variables are presented in Table 1. In relation to stress, students had a mean of 94.7 out of 196 for frequency of stress and 89.1 for degree of stress. In other words, they averaged 2.0 out of a 4-point scale which was equivalent to feeling "only slightly stressed" over the past month..............





· Judul		: Fostering adolescents’ coping skills - An action approach

· Penulis		: Moshe Israelashvili Tel Aviv University

· Abstrak	: 	Mengikuti sebuah deskripsi tentang di antara perbedaan pendekatan kemampuan koping dan sebuah teori pendekatan aksi, potensi implementasi teori aksi dengan orang yang mempunyai pengalaman transisional telah dibahas. Lebih spesifik, remaja di Israel menghadapi perpindahan ke kehidupan militer mengikuti sekolah kedua. Strategi teori aksi disugestikan untuk ditawarkan sebagai strategi yang komprehensif untuk konseling perseorangan yang ditujukan kepada orang yang menghadapi stres dalam hidup melalui informasi yang lebih detail dan hubungan sosial yang dikolaborasikan antara konselor, klien dan peres.  Dengan melakukan hal yang sama, keuntungan yang diperoleh dengan pendekatan yang umum untuk kemampuan kopi telah tumbuh, selama dengan pengayaan dan perluasan program konseling orang ( remaja ) yang berhadapan dengan stres dalam hidup.

“Following a description of differences between the more common approaches to coping skills acquisition and an action theory approach, the potential implementation of action theory with people who experience transitional states is discussed. Specifically, adolescents in Israel are confronted by making the transition to military life following secondary school. It is suggested that action theory offers a comprehensive strategy for counselling persons who are confronting a stressful episode in life through a more detailed and socially embedded collaboration between the counsellor, the person ( client ), and peers. By doing so, the benefits of othet common approaches to coping skills acquisition are gained, along with an enriched and expanded program for counselling people ( adolescents ) who are facing stressful life events”. 

· Hasil		: Selama intervensi yang dilaksanakan, pembentukan “koping” telah tergambarkan kembali, fokus pada aksi daripada konselor dan grup. Fokus dari intervensi adalah kepada pemberi harapan untuk klien agar dapat merasakan dan mengevaluasi situasi yang komprehensif, dibandingkan dengan semata-mata berkonsentrasi terhadap situasi pribadinya dan emosi. Lebih dari itu, ketika konselor berusaha memahami perjuangan koping dalam militer, sesungguhnya berhubungan dengan masalah penerimaan anggota militer baru. Akhirnya ada satu kemungkinan yang ditawarkan untuk yang berpartisipasi adalah dugaan tidak melakukan apapun, kenyataannya suatu bentuk aksi dan di keadaan tertentu aksi tertentu yang terbaik.

“In the course of the suggested intervention, the construct of "coping" is redefined, focusing on joint action of the counsellor and the group. The focus of the intervention is on encouraging the client to perceive and evaluate the comprehensive situation, rather than to concentrate solely on her/his personal situation and emotions. Moreover, while doing so the counsellor attempts to instill an understanding that each enlistee's coping with military hassles is, actually, a matter of concern for the whole group of new enlistees. Finally, one of the possibilities offered to the participants is the notion that doing nothing is, in fact, a form of action and sometimes the best one possible”.



· Judul 		: Critical Incident Stress Debriefing as a Trauma Intervention in First Nation Communities.

· Penulis		: Megan L. Hughes University of British Columbia

· Abstrak	: Studi ini menguji kepantasan aplikasi lintas budaya Critical Incident Stress Debriefing ( CISD ). Observasi CISD dibuat untuk partisipan First Nation. Fasilitator dan lima partisipan di interview dengan  menggunakan metode naratif. Data observasi dan interview diuji dengan menggunakan analisis naratif. Hasil yang diusulkan CISD adalah tidak pantas untuk populasi ini. Ini adalah ketiadaan konten First Nation, struktur, dan orientasi. Ini adalah kebijakan singkat alam konflik dengan populasi First Nation multigenerasi, trauma kebudayaan. Implikasi meliputi pengujian aplikasi lintas budaya pada intervensi barat, mendokumentasikan terapi yang dibutuhkan populasi First Nation, menggunakan metode kualitatif dengan CISD, dan penelitian CISD.

This study examines the appropriateness of a cross-cultural application of Critical Incident Stress Debriefi ng (CISD). Participant/observations were made of CISD workshops conducted for First Nations participants. The facilitator and fi ve participants were interviewed using narrative methodology. Observations and interview data were examined using narrative analysis. Results suggest that CISD is not suitable for this population. It lacks First Nations content, structure, and orientation. Its short-term nature conflicts with the First Nations population’s multigenerational, culturally pervasive trauma. Implications include examining cross-cultural applications of western interventions, documenting the therapeutic needs of First Nations populations, using qualitative methodology with CISD, and further research of CISD.

· Hasil		:    Pada seksi ini, proses analisis telah dipresentasikan menjadi setransparan mungkin dengan memasukan penilaian langsung. Kutipan dari respon partisipan di sini telah terpilih berdasar pada kejelasan, singkatan dari opini dan resonansi dengan tema.

Throughout this section, the analytic process is presented so as to be as transparent as possible by including direct quotes as they occurred. Quotations from the participants’ responses were chosen based on clarity, conciseness of opinion, and resonance with themes.

Performance of Facilitator

All participants in this research described the CISD facilitator as being capable and earnest. He was noted as being humorous, quick, and responsive to feedback, both positive and negative as exemplifi ed in the following comments. “The leader’s response to feedback at the end of the fi rst day was quick, supportive and showed an eagerness to learn.” “He was trying to perform as best he could.” “Effective and experienced and presented the information really well.” “I could have listened to him for a long time.” “I can feel that he has been around a lot of grief.” Participants also noted the facilitator was well liked by the group when he used personal examples in the material. However, they reported a lack of clarity in how the leader identifi ed with the group: “He had said he was Métis, and yet used language such as ‘you people’, ‘your community’. He should say ‘we as a people’ and ‘our community’.” “I was surprised that he used different words for himself and for us.”One participant noted that when the facilitator used connecting language, “the material felt more relevant.” As well, the researcher observed that he frequently used language to differentiate between himself and the group and that when he used First Nations terminology, inclusive pronouns, and personal examples to make his points, the participants’ level of attention increased.



Workshop Goals

There was a discrepancy between the stated and observed goals of the group. Participants considered the training program a valuable therapeutic opportunity and wanted to address healing within the workshop. They said, “By healing ourselves we’re better able to help others.” “Even training sessions have to be healing because of the history of First Nations and they have to be ‘feeling-oriented”.“Most people who are working in the community and helping have also been through the same experiences so they need to look at personal relevance to integrate the information.” “There has to be more compassion and understanding and a willingness to talk about everything that happened around residential school and how that relates to us and the work we do and to trauma and critical incident stress management.”These goals seemed to contradict the facilitator’s goals for the program. The facilitator stated, “The primary goal of my position is to impart information by instructing programs in communities,” and “I simply provide information from a ‘western philosophy’ such as CISD and debriefi ng.” He also stated, “The goal of the agency is not to get communities to do their own work, but to create teams for interventions.… [t]o provide a peer-driven, mental health guided intervention,” “Debriefi ng teams are not therapists,” and “The power of information is in normalizing experiences, but therapy is not the intention of the training.” He explained that his intention was “to create CISD teams to go into communities and facilitate interventions.” The researcher noticed his attempt to make crosscultural modifi cations to the presentation. However, he also noticed a lack of rol for participants to discuss their own experiences of trauma.

Workshop Structure

All interviewees noted the structure changed from the fi rst to the second day. Comments included, “I felt the tension at the end of the fi rst day and was surprised that the leader was presenting in a ‘mainstream’ way,” “The fi rst day had zero culturally specifi c material,” “First Nations traditions were not acknowledged and practiced the fi rst day,” and “I was taken aback by the presentation of it.”Observations suggested that the fi rst day was predetermined, didactic, hierarchical, and information-oriented. Also noted were tension, distraction in the audience, and a general lack of connection between group members and personally with the researcher as well. Tension decreased the second day because the facilitator attempted to use more First Nations structure in the workshop. Comments along this theme included,“The second day felt more integrated, more connected” and “It was a much more human day.” The researcher noted changes in the structure of the presentation: chairs were put into a circle, the overhead projector was removed from the room, and First Nations rituals and cultural practice were included. Participants described the overall structure of the workshop as “mainstream,” “academic,” “White approach,” and “white.” The facilitator said he was “thankful to get feedback and to learn that he needed to ask the questions fi rst about how to structure the presentation and the information for them.”



· Judul		: Teleconferencing : A Viable Stress Management Delivery Mode.

· Penulis		: Bryan Hiebert University of Calgary

Beth Balshaw  University of Calgary

Abstrak	: Dua seksi dari suatu mahasiswa yang belum bergelar dengan level tinggi kursus pada stres profesional dan burnout di sini di bandingkan dengan sejumlah variabel. Satu seksi kursus telah terkirim melalui telekonferensi suara yang interaktif ketika seksi yang lain telah teradopsi di ruang kelas yang tradisional dengan mode instruksional. Hasil menunjukan siswa menerima dan puas  dengan kursus yang secara virtual identik dengan banyak format penyampaian. Lebih dari itu, siswa dengan banyak metode penyampaian dilaporkan mendapatkan pengalaman yang menguntungkan dari kursus. Di sini tidak ada perbedaan signifikan dalam dampak dari kursus pada tingkat stres siswa, atau lebih luas setiap siswa menerapkan konsep yang dikuasai dalam kursus untuk manajemen stres pribadi mereka.

“Two sections of an upper level undergraduate course on professional stress and burnout Wet compared on a number of variables. One section of the course was delivered by interactive audio teleconferencing while the other section adopted a traditional on-campus classroom instructional mode. Results indicate that student academic achievement and satisfaction with the course was virtually identical for both delivery formats. Moreover, students in both delivery formats reported experiencing similar benefits from the course. There were no significant differences in the impact of the course on student stress levels, or the extent to which studets applied concepts covered in the course to their personal stres management skill reportoires.  

· Hasil		: Level Stres : level stres bulanan dari sampel digambarkan pada Diagram 1. Sesuai dengan yang diharapkan, stres level tinggi dilaporkan pada bulan September, Desember, dan April yang mana bersamaan dengan waktu mulainya kebijakan dan ujian. Siswa TC juga dilaporkan adanya peningkatan level stres di bulan Juni bersamaan dengan akhir tahun pelajaran. Sebuah Multivariate Motelling’s menunjukan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara laporan dari siswa OC dan siswa TC. Koperasi yang signifikan, P < 0,5 penilaian antara pretes dan postes dari level stres bulanan menganjurkan untuk korelasi level stres orang tersebut adalah konsisten melewati waktu.

Stress Levels : Monthly stress levels for the sample are depicted in Figure 1. As ould be expected, higher stress levels are reported in September, December, and April, which coincide with beginning of term and examinations. The TC students also reported an increase in stress levels in June coinciding with the end of the school year. A Multivariate Hotelling's indicated no significant differences between the reports of OC and TC students. Significant correlations, rj<.05, between pretest and posttest ratings of monthly stress levels suggest that people's recollections of monthly stress levels are quite consistent across time.























BAB III

PENUTUP



Kesimpulan.

	Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, kami dapat menarik kesimpulan bahwa stres dapat menyerang siapa saja, stres yang menyerang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Stres pada umumnya sangat merugikan individu yang mengalaminya, karena dapat menimbulkan berbagai dampak seperti pada fisiologis, psikologis, intelektual, emosi, dsb. Selain memberikan dampak yang buruk pada individu, ternyata stres juga memiliki fungsi tertentu dan untuk stres yang tidak terlalu parah justru akan dapat memberikan dampak yang positif bagi individu. Bagi individu yang mengalami stres, terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatasi stres yang melanda akar nantinya tidak menjadi stres yang kronis. Stres sendiri telah banyak diteliti oleh banyak pihak ini ditunjukkan dengan adanya berbagai jurnal penelitian yang membahas tentang stres itu sendiri yang telah penulis cantumkan dalam makalah ini.
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BAB I



 



PENDAHULUAN



 



 



1.



 



Latar Belakang.



 



Kata stres telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari



-



hari, stres 



merupakan salah satu gejala psikologis yang dapat menyerang setiap orang. Stres 



dapat timbul karena adanya konflik dan frustrasi. 



Sebagian besar orang



 



beranggapan bahwa yang dimaksud stres adalah sesuatu yang tidak 



menyenangkan dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman, bingung, 



mudah marah, tekanan darah meningkat, detak jantung lebih cepat, gangguan 



pencernaan, dsb. Sebagian besar stres dapat dip



icu karena pengaruh eksternal dan 



ada pula yang dipengaruhi oleh faktor internal individu tersebut. 



Stres sebenarnya 



dapat dicegah dan diatasi dengan cara



-



cara tertentu. Tapi melihat hal



-



hal tersebut, 



tampaknya tidak banyak orang yang mengetahui tentang st



res, bagaimana 



mencegahnya, mengatasi, ataupun memanfaatkan stres tersebut sebagai salah satu 



bagian dari hidup kita. Pemahaman yang baik terhadap stres akan membantu kita 



dalam menghadapi stres ketika stres tersebut menyerang kita, melalui penanganan 



yang



 



tepat dengan adanya pemahaman yang baik mengenai stres, maka individu 



tidak akan terkena dampak negatif dari stres tersebut. Untuk dapat memberikan 



pengetahuan dan  



pemahaman akan 



konsep stres 



tersebut, maka kami buat 



makalah ini yang membahas tentang str



es lebih lanjut dengan sumber



-



sumber 



yang berbeda.



 



 



2.



 



Rumusan Masalah.



 



Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka 



yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah : “Apakah yang 



termasuk ke dalam konsep stres tersebut ?”



 



 



3.



 



Tu



juan.



 



Sesuai dengan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan 



rumusan masalah, tujuan penulisan makalah ini adalah : “Memberikan 



pemahaman kepada para pembaca tentang apa



-



apa saja yang terdapat di dalam 
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merupakan salah satu gejala psikologis yang dapat menyerang setiap orang. Stres 


dapat timbul karena adanya konflik dan frustrasi. Sebagian besar orang 


beranggapan bahwa yang dimaksud stres adalah sesuatu yang tidak 


menyenangkan dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman, bingung, 


mudah marah, tekanan darah meningkat, detak jantung lebih cepat, gangguan 
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ada pula yang dipengaruhi oleh faktor internal individu tersebut. Stres sebenarnya 
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mencegahnya, mengatasi, ataupun memanfaatkan stres tersebut sebagai salah satu 
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dalam menghadapi stres ketika stres tersebut menyerang kita, melalui penanganan 


yang tepat dengan adanya pemahaman yang baik mengenai stres, maka individu 


tidak akan terkena dampak negatif dari stres tersebut. Untuk dapat memberikan 


pengetahuan dan  pemahaman akan konsep stres tersebut, maka kami buat 


makalah ini yang membahas tentang stres lebih lanjut dengan sumber-sumber 


yang berbeda. 


 


2. Rumusan Masalah. 


Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang tersebut, maka 


yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah : “Apakah yang 


termasuk ke dalam konsep stres tersebut ?” 


 


3. Tujuan. 


Sesuai dengan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan 


rumusan masalah, tujuan penulisan makalah ini adalah : “Memberikan 


pemahaman kepada para pembaca tentang apa-apa saja yang terdapat di dalam 
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KATA PENGANTAR

	Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat beliaulah kami dapat menyelesaikan makalah ini. Berdasarkan mata kuliah yang telah diberikan, kami memberi judul makalah ini Kesehatan Mental dengan membahas secara khusus “Konsep Stress”.

	Stress merupakan salah satu gejala psikologis yang dapat dialami oleh setiap individu. Strss biasanya diawali dengan adanya konflik dan frustrasi. Umumnya orang memandang stres adalah suatu gejala yang dapat merugikan dalam hal ini tidak disukai oleh kebanyakan orang. Namun bertolak dari hal tersebut ternyata stres dapat dimanfaatkan. Namun hal yang terbaik adalah mencegah datangnya stres tersebut dan teknik-teknik tertentu yang dapat digunakan untuk mengatasi stres tersebut. oleh karena itu kami selaku kelompok 3 dari kelas B membuat makalah ini.	

	Terselesaikannya makalah ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan dan pembuatan makalah ini. Rasa terimakasih kami sampaikan kepada ibu dosen pembimbing Dewi Arum Widhiyanti Metra Putri, S.Psi., M.A. yang telah bersedia menuntun dan membantu kami dalam pembuatan makalah ini serta narasumber dan pihak-pihak lainnya yang turut serta membantu demi terselesaikannya makalah ini sesuai dengan apa yang telah diharapkan sebelumnya.

	Kami sebagai manusia yang banyak memiliki kekurangan menyadari bahwa apa yang kami sampaikan dalam makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam proses penyampaiannya maupun isi atau hal-hal yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu kami selaku penulis dan penyusun makalah ini sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang kami banggakan yang bersifat membangun sehingga dapat membantu kami untuk dapat lebih menyempurnakan lagi makalah yang kami buat ini. Kami sangat berharap apa yang kami sajikan dan apa yang kami sajikan dalam makalah ini dapat memberikan manfaat-manfaat yang sedianya dapat berguna pagi pembaca pada umumnya dan para penyelenggara pendidikan pada khususnya sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia serta tujuan Bangsa Indonesia dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.
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