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TUJUAN PEMBELAJARAN

• Mampu membedakan antara frustrasi dan stress

• Mengerti gejala stress

• Mampu menjelaskan terjadinya stress

• Menguraikan cara-cara mengatasi stress



FRUSTRASI

• Frustrasi terjadi bila antara harapan yang diinginkan dan kenyataan yang

terjadi tidak sesuai.

• Frustrasi juga terjadi bila tujuan yang ingin dicapai mendapatkan rintangan

(Atkinson, dkk, 1991).

• Frustrasi memiliki dua sisi, yang pertama adalah fakta tidak tercapainya

harapan yang diinginkan. Kedua, perasaan dan emosi yang menyertai fakta

tersebut.



STRES

• 50-70% penyakit fisik sebenarnya disebabkan oleh stress.

• Andil stress berbeda untuk tiap penyakit, mulai dari yang paling rawan seperti

penyakit-penyakit gastrinstestinal (perut), sakit kepala, kelelahan yang kronis,

sampai penyakit dimana stress hamper tidak berperan didalamnya seperti

keracunan.

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pencetus terjadinya kanker juga

sering kali disebabkan oleh stress yang berkepanjangan.



STRES

• Pada tingkat tertentu sebenarnya kita memerlukan stres. Stres yang optimal akan

membuat motivasi menjadi tinggi, orang menjadi lebih bergairah, daya tangkap dan

persepsi menjadi tajam, menjadi tenang dll.

• Adapun stres yang terlalu rendah akan mengakibatkan kebosanan, motivasi menjadi

turun, sering bolos, dan mengalami kelesuan. Sebaliknya stres yang terlalu tinggi

mengakibatkan insomnia, lekas marah, meningkatnya kesalahan, kebimbangan dll.

• Stresor  sesuatu yang menyebabkan stres.

• Stres  akibat dari interaksi (timbal-balik)antara rangsangan lingkungan dan

respons individu.



Hubungan Stres dan Produktivitas

Stres rendah Stres optimal Stres tinggi



Gejala dan Akibat Stress

• Tingkat stres yang tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa ada

jalan keluar bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit, seperti : gangguan

pencernaan, serangan jantung, tekanan darah tinggi, asma, radang sendi,

theumatoid, alergi, gangguan kulit, pusing/sakit kepala, sulit menelan, panas

ulu hati, mualm berbagai macam keluhan perut, keringat dingin, sakit leher,

capai menahun, sering buang air kecil, kejang otot, mudah lupa, terserang

panic, sembelit, diare, insomnia, dll.



Gejala dan Akibat Stres

• Cox (dalam Gibson, 1990) mengkategorikan akibat stres menjadi lima

kategori :

 Akibat subjektif  akibat yang dirasakan secara pribadi, meliputi

kegelisahan, agresi, kelesuan, kebosanan, depresi, kelelahan, kekecewaan,

kehilangan kesabaran, harga diri rendah, perasaan terpencil.

 Akibat perilaku  akibat yang mudah dilihat karena berbentuk perilaku-

perilaku tertentu, meliputi mudah terkena kecelakaan, penyalahgunaan

obat, peledakan emosi, berperilaku impulsive, tertawa gelisah.



Akibat kognitif  akibat yang memengaruhi proses berpikir, meliputi
tidak mampu mengambil keputusan yang sehat, kurang dapat
berkonsentrasi, tidak mampu memusatkan perhatian dalam jangka waktu
yang lama, sangat peka terhadap kecaman dan mengalami rintangan
mental.

Akibat fisiologis  akibat-akibat yang berhubungan dengan fungsi atau
kerja alat-alat tubuh, yaitu tingkat gula darah meningkat, denyut
jantung/tekanan darah naik, mulut menjadi kering, berkeringat, pupil
mara membesar.

Gejala dan Akibat Stres



 Akibat keorganisasian  akibat yang tampak dalam tempat kerja,

meliputi absen, produktivitas rendah, mengasingkan diri dari teman

sekerja, ketidakpuasan kerja, menurunnya keterikatan dan loyalitas

terhadap organisasi.

Gejala dan Akibat Stres



Terjadinya Stres

• Terjadinya stres tergantung pada stressor dan tanggapan seseorang terhadap

stressor tersebut. Stresor meliputi berbagai hal : lingkungan fisik (suhu udara

yang dingin, perubahan cuaca dll), kepadatan, bisa berasal dari inidividu

sendiri (konflik peran dan tuntutan tanggung jawab), dari kelompok

(hubungan dengan teman, dengan atasan, bawahan), tanggapan individu

turut memengaruhi apakah sumber stres menjadi stres atau tidak (Individual

differences)  meliputi : usia, jenis kelamin, pendidikan, kesehatan fisik,

kepribadian, harga diri, dll.



Terjadinya Stres

Stresor Individual Differences Stres
• Lingkungan fisik

(Suhu, cahaya, suara, polusi,

kepadatan)

• Individual

(konflik peran, tanggung jawab)

• Kelompok

(hubungan dengan teman, atasan,

bawahan)

• Keorganisasian

(kebijakan, struktur, partisipasi)

Usia, jenis kelamin, pendidikan, 

kesehatan fisik, kepribadian, harga

diri, 



Mengatasi Stres

• Biofeedback  salah satu teknik untuk mengetahui bagian-bagian tubuh mana
yang terkena stres dan kemudian untuk menguasainya. Teknik ini menggunakan
serangkaian alat yang cukup rumit, gunanya sebagai feedback atau umpan balik
untuk terhadap bagian tubuh tertentu. Biofeedback agak kurang efektif untuk
digunakan secara praktis.

• Relaksasi  teknik yang paling efektif untuk menyembuhkan stres. Biasanya
digunakan adalah teknik relaksasi dengan mengendurkan otot-otot seluruh tubuh,
kemudian pengendoran dilakukan pada bagian-bagian tubuh yang sering mengalami
stres.

• Meditasi  teknik yang mulai diminati sebagai salah satu cara mengatasi stres.
Keuntungan lainnya dapat mempertajam konsentrasi dan pikiran menjadi tenang.



TUGAS !

• Carilah gejala maupun akibat stres yang Anda alami beserta situasi atau

kejadian yang mendahuluinya. Dialogkan dalam kelompok kecil dan cari jalan

keluar untuk mengatasinya bila situasi atau kejadian tersebut muncul lagi.


