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STREsS



Definisi Stress

• Kekuatan eksternal yang menyebabkan
ketidaknyamanan atau suatu respon emosional.

• Definisi kontemporer stres adalah menyangkut
lingkungan eksternal sebagai stresor (seperti
masalah di tempat kerja), respon terhadap stresor
sebagai stres atau distres. (misalnya perasaan
terhadap tekanan) dan konsep stres sebagai sesuatu
yang terkait dengan biokimia, fisiologis, perilaku dan
perubahan psikologis.



• Stres dapat diartikan:

• stres yang menyakitkan dan merusak (distress)

• stres yang positif dan menguntungkan (eustress).



• Hans Selye, MD. Pada tahun 1956 dia mengatakan 
”stress is the non-specific response of the body to any 
demand” (Stres adalah respon tidak spesifik tubuh 
terhadap berbagai tuntutan). 

• Stress → respon adaptif terhadap situasi yang 
dirasakan menantang atau mengancam kesehatan 
seseorang.



• Stres adalah suatu kondisi yang di dalamnya seseorang individu 
dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala (constraints), atau 
tuntutan (demands) yang dikaitkan dengan apa yang sangat 
diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan 
penting.



STRESS & KINERJA 

• Menurunnya Kinerja dapat disebabkan bebrapa faktor,,,, diantaranya 
adalah STRESS KERJA.

• Cox menjelaskan 

• beban kerja yang berlebihan, 

• keterdesakan waktu, 

• bekerja yang lama untuk memenuhi order, 

• kondisi lingkungan fisik yg kurang mendukung,

• Pekerjaan monoton, berulang-ulang & tidak variatif.
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Gambar 7. Tiga tahap General Adaptation Syndrome Selye13



Model Stress
Faktor Lingkungan

•Ketidakpastian ekonomi

•Ketidakpastian politik

•Ketidakpastian teknologi

Faktor Organisasi

•Tuntutan tugas

•Tuntutan peran

•Tuntutan hubungan

antarpribadi

•Struktur organisasi

•Kepemimpinan organisasi

•Tahap hidup organisasi

Faktor Individu

•Masalah keluarga

•Masalah ekonomi

•Kepribadian

Stress yang 

dialami

Gejala Fisiologis

•Sakit kepala

•Tekanan darah tinggi

•Penyakit jantung

Gejala Psikologis

•Kecemasan

•Murung

•Berkurangnya 

kepuasan kerja

Gejala Perilaku

•Produktivitas

•Kemangkiran

•Tingkat keluarnya 

karyawan

Perbedaan Individu

* Persepsi

•Pengalaman 

pekerjaan

•Dukungan sosial

•Keyakinan akan 

locus of control

•Sikap bermusuhan



Sumber STRESS kerja

• Faktor eksternal (working condition)

• Lingkungan kerja yang buruk

• Overload (secara kuantitatif dan kualitatif)

• Deprivational stress (kondisi kerja yang tidak lagi menantang 
dan menarik bagi karyawan, kurang komunikasi sosial →muncul 
keluhan kebosanan, tidak puas)

• Pekerjaan beresiko tinggi

• Konflik peran (misalnya pada pekerja wanita)

• Pengembangan karir

• Struktur organisasi
• Faktor internal (karakteristik, persepsi)



Gejala Stress

1. Gejala Psikologis
• Kecemasan, 

• Ketegangan, 

• Bingung, 

• Marah, 

• Sensitif, 

• Komunikasi tidak efektif, 

• Mengurung diri,

• Depresi, 

• Merasa terasing, 

• Bosan, 

• Tidak puas, 

• Lelah mental, 

• Menurunnya fungsi intelektual, 

• Kehilangan konsentrasi, 

• Kehilangan spontanitas dan 
kreativitas, 

• Kehilangan semangat hidup, 

• Menurunnya percaya diri



2. Gejala Fisik
• Detak jantung dan tekanan darah meningkat,
• Meningkatnya sekresi adrenalin dan noradrenalin, 
• Gangguan gastrointestinal, 
• Mudah terluka, 
• Mudah lelah, 
• Gangguan kardiovaskuler, 
• Gangguan pernapasan, 
• Berkeringat, 
• Gangguan pada kulit, 
• Kepala pusing, 
• Migrain, 
• Ketegangan otot, 
• problem tidur



3. Gejala Perilaku
• Menunda atau menghindari pekerjaan

• Penurunan prestasi dan produktivitas

• Minum miras

• Sabotase

• Meningkatnya absensi

• Perilaku makan yang tidak normal

• Kehilangan nafsu makan

• Perilaku beresiko : ngebut, berjudi

• Meningkatnya agresivitas, kriminal

• Penurunan kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman

• Kecenderungan bunuh diri



Mengatasi STRESS

A. Internal

• Pertahankan kesehatan tubuh

• Terima diri apa adanya

• Memelihara persahabatan

• Lakukan tindakan konstruktif

• Pelihara hubungan sosial

• Aktivitas kreatif di luar pekerjaan

• Kegiatan sosial dan keagamaan



Mengatasi STRESS

B.Eksternal

• Memperbaiki kondisi kerja/lingkungan

• Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

• Komunikasi efektif

• Penghargaan





1. Awali hari selayaknya berangkat ke kantor

Terkesan sepele, tapi dengan bergegas mandi, berpakaian rapi, 
maupun bersolek bisa meningkatkan mood dan konsentrasi 

untuk bekerja. Kegiatan ini membuat kita siap secara mental dan 
menyalakan work mindset alias 'mode bekerja'. 



2. Siapkan tempat atau ruang khusus untuk 
bekerja

Cobalah bekerja di tempat yang sama setiap hari, dengan meja 
dan lingkungan yang mendukung pikiran Anda untuk bekerja 
dengan efektif. Tak kalah penting, pilih tempat yang jauh dari 
gangguan seperti suara TV, ruang main anak, dan tumpukan 

barang yang berantakan.



3. Atur jadwal kerja yang konsisten
Dengan punya patokan waktu kerja layaknya di kantor 

membantu pikiran untuk lebih mudah berpindah antara 'mode 
kerja' dan 'mode santai'.



4. Manfaatkan video conference

Bisa tetap melihat wajah dan ekspresi masing-masing rekan 
kerja dapat membantu meningkatkan hubungan emosional 

meski kerja berjauhan.



5. Makan makanan bergizi dan tepat 
waktu

Meski sudah fokus bekerja, jangan tunda waktu makan dengan 
tetap memperhatikan asupan gizi yang seimbang



LALU BAGAIMANA DENGAN 
YANG “WORK IN THE OFFICE”



1. Memakai Masker Hidung

• Memakai masker hidung untuk melindungi diri



2. Mandi dan Keramas

• Setibanya di rumah, mandilah dan keramas sebelum bertemu 
dengan orang rumah. Ini untuk memastikan tubuh kamu 
benar-benar sudah bersih.



3. Rendam Baju

Langsung rendam baju yang telah digunakan menggunakan 
detergen untuk mencegah risiko penularan virus.



4. Basuh Benda

Bersihkan benda-benda yang kamu gunakan saat beraktivitas, 
menggunakan alkohol.



5. Konsumsi buah

• Jangan lupa untuk konsumsi buah atau suplemen vitamin dan 
minum minuman jahe. Ini untuk meningkatkan sistem 
kekebalan tubuhmu sehingga tidak mudah terkena virus.



6. Konsumsi protein

• Konsumsi makanan yang mengandung protein seperti daging 
merah, daging ayam, ikan, telur, susu, dan yoghurt. Selain 
sebagai sumber energi, protein juga berguna untuk 
membentuk antibodi pada tubuh.



7. Olahraga & tidur  Teratur 
Olahraga yang teratur bisa menjaga sistem kekebalan tubuhmu. 

Lakukan minimal 30 menit per hari selama lima hari dalam 
seminggu.Selain olahraga, tidur yang cukup juga bisa 

memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat tidur, tubuh akan 
mengeluarkan senyawa sitokin yang berguna untuk membantu 

melawan peradangan dan infeksi.

http://www.indozone.id/tag/sistem-kekebalan-tubuh



