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Definisi Stres

Stres adalah pengalaman emosional negatif yang disertai dengan perubahan
biokimia, fisiologis, kognitif, dan perilaku yang dapat mengarah untuk
mengubah situasi stresnya atau “mengakomodasi” efeknya (Shelley E. Taylor, 
2018)

Stres adalah hasil dari penilaian seseorang terhadap peristiwa yang
dialaminya (apakah berbahaya, mengancam, atau menantang?), respon yang
akan terjadi/dialami, dan merespon kejadian yang dihadapinya.



Reaksi/ Respon 
Umum Manusia 
Terhadap Stres

Respon flight atau fight ini
dapat bersifat adaptif karena
memungkinkan individu untuk
merespon dengan cepat “acaman”
yang dihadapi. Disisi lain, hal
ini dapat menjadi berbahaya
karena stres menganggu fungsi
emosional dan fisiologis, dan
ketika stress terus berlanjut
akan menjadi dasar dari masalah
kesehatan.

Flight

mengacu pada 
kegiatan/perilaku
menghindari stres

Fight

mengacu pada 
kegiatan/perilaku yang 

melawan stress



Stres itu alami, bagian dari

kehidupan, pasti dialami

oleh setiap individu

(manusiawi), bersifat

personal/subjektif. 



Stres dapat terjadi 
karena situasi yang 
dihadapi dirasa:

Negatif Ambigu/tidak jelas

Tidak dapat 

dikontrol

Overload, terlalu 

banyak yang 

dilakukan



Coping Stress
Adalah pikiran dan perilaku yang biasanya digunakan
untuk mengelola tuntutan internal dan eksternal dari

situasi yang dinilai sebagai stres (Folkman & Moskowitz, 
2004; Taylor & Stanton, 2007).



Melibatkan upaya untuk melakukan
sesuatu yang sifatnya
konstruktif terhadap kondisi
stres yang sedang dialami, 
seperti mencari solusi atau
bantuan orang lain untuk
menyelesaikan permasalahannya.

Strategi Coping yang 
Umum Dilakukan

Problem-focused:

Melibatkan upaya untuk
meregulasi emosi yang 
dirasakan/dialami akibat
peristiwa/kejadian yang 
menimbulkan stres.

Emotional-focused:

Biasanya setiap manusia akan menggunakan
kedua jenis coping ini untuk mengelola
stresnya karena keduanya sama-sama
bermanfaat dalam menghadapi situasi yang 
memunculkan stres. 



Strategi coping stres
mana yang digunakan

oleh individu
bergantung juga kepada
permasalahan / situasi
yang memunculkan stres

bagi dirinya.



- Hindari penjadwalan yang dapat memicu konflik, usahakan untuk menyelesaikan 1
kegiatan sebelum memulai kegiatan selanjutnya.

- Kenali batasanmu, jangan sungkan untuk mengatakan tidak jika dirasa tidak
memiliki minat, waktu, dan energi yang cukup untuk mengerjakan tugas/sesuatu.
Jika mengatakan “tidak” dirasa sulit, mintalah apa yang bisa kamu lakukan.

- Jangan sungkan untuk meminta bantuan

- Prioritaskan tugasmu, fokus pada tugas/aktivitas yang penting dan harus
dilakukan.

- “Pecah” tugas menjadi hal-hal yang lebih kecil

- Fokuskan usaha/upayamu pada hal-hal yang dapat dikontrol/dikendalikan, stressor
mungkin adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol/diubah meskipun dengan
perencanaan yang baik. Orang fleksibel biasanya dapat menjaga stres mereka
tetap rendah. Terkadang satu-satunya aspek dari masalah yang bisa dikontrol
adalah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Anggap itu sebagai cara untuk
menghemat energi, menggunakan energi hanya pada sesuatu yang penting bagimu.

Tips untuk mengurangi stres



✓ Olahraga secara teratur (sesuai dengan kondisi
tubuh)

✓ Menghabiskan waktu di luar (seperti jalan ke
luar, menikmati alam, dsb)

✓ Jadwalkan aktivitas sosial (misalkan bertemu
teman, keluarga, komunitas)

✓ Menutrisi tubuh dengan baik (seperti makan
makanan bergizi)

✓ Tidur yang cukup

✓ Bergabung dengan support group

✓ Jadwalkan waktu santai setiap harinya

✓ Melakukan hal-hal yang kamu sukai

✓ Menuliskan jurnal untuk mengekspresikan emosi
yang dirasakan

✓ Belajar hobi/hal yang baru

✓ Melakukan teknik relaksasi



Mental imagery/ visualization

Membayangkan hal-hal yang 
meyenangkan/disukai, membantu untuk
menciptakan situasi yang damai dan 
relax dalam pikiran.

Meditasi

dimana kita dapat belajar bagaimana
membuat relax pikiran dan 
konsentrasi/fokus kepada ketenangan

Yoga
memfokuskan pikran pada pernapasan
dan postur untuk meningkatkan
relaksasi dan megurangi kelelahan.

Teknik relaksasi respiratori

Bernapas santai atau mendalam: 
melibatkan napas yang pelan dan 
mendalam sembari paru-paru terisi
dan membuat otot relax.

Progressive muscle relaxation

Teknik yang melibatkan pengencangan
dan pengenduran/pelemasan otot, 
biasanya dimulai dari kaki atau
kepala dan secara progresif
melemaskan semua otot tubuh.




