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Apa itu Stres ?

Stres dapat didefinisikan 
sebagai reaksi mental, fisik, 
emosional, dan perilaku kita 
terhadap tuntutan atau 
ancaman yang dirasakan.



• Ketika situasi tampak mengancam kita, tubuh kita bereaksi cepat untuk
memberikan perlindungan dengan bersiap untuk mengambil Tindakan. 
Reaksi fisiologis ini dikenal sebagai respons “lawan atau lari”.

• Respon fisiologis terhadap stressor dikenal sebagai reaktivitas.
• Respon fisiologis dapat menumpuk dan mengakibatkan keausan jangka

Panjang pada tubuh. 

“Lawan atau Lari”



Apa yang Membuat Sesuatu
Menjadi Stres ?

Sesuatu yang 
memiliki tuntutan 
kuat

Situasi yang akan 
terjadi

Waktu

Transisi hidup

Kemenduaan

Keinginan

Keterkendalian



 Kesulitan adalah pengalaman terus menerus dari perasaan kewalahan, 
tertindas, dan tertinggal dalam tanggung jawab kita. Ini adalah
perasaan yang mencakup semua yang dipaksakan oleh kesulitan tanpa
cahaya di ujung terowongan.
o Contoh kesusahan termasuk kesulitan keuangan, konflik dalam hubungan, 

kewajiban yang berlebihan, mengelola penyakit kronis, atau mengalami
trauma.

 Eustress adalah bentuk lain dari stres yang positif dan bermanfaat. Kita 
mungkin merasa tertantang, tetapi sumber stres adalah kesempatan
yang berarti bagi kita. Eustress membantu memberi kita energi dan 
motivasi untuk memenuhi tanggung jawab kita dan mencapai tujuan
kita.
– Contoh eustress termasuk lulus dari perguruan tinggi, menikah, menerima

promosi, atau berganti pekerjaan.

Tidak Semua Stres Itu Buruk…



 Contoh yang baik dari situasi stres
bagi banyak orang adalah
mengikuti ujian. Jika Anda merasa
pengujian membuat stres, Anda 
mungkin memperhatikan respons
fisik, perilaku, mental, dan 
emosional tertentu.
 Respon Fisik?
 Respons Perilaku?
 Respon Mental?
 Respon Emosional?

Respons Stres : contoh



Apa yang Membuat Anda Stres ?
Bekerja Teman sekamar Masalah hukum

Kelas Penitipan anak Kesehatan mental

Mempelajari Keuangan Pelanggaran hukum

Hubungan dengan
pasangan

Penampilan Masalah spiritual / 
Agama

Hubungan dengan
keluarga

Kesehatan fisik Keputusan mayor / 
karir

Hubungan dengan
teman

Tidak “cocok” Sikap / pikiran

Trauma Menikah Membeli rumah

Perubahan tempat
tinggal

Pindah ke sekolah baru Perubahan jumlah
rekreasi

Perubahan jumlah
kegiatan sosial

Perubahan kebiasaan
makan

Kematian teman / 
anggota keluarga



Mengapa kita “Stress Out” ?

 Karena dua alasan utama:

 Kita melihat situasi yang berbahaya, 
sulit, atau menyakitkan. 

 Kita tidak percaya kita memilikinya
sumber daya untuk mengatasi. 



 Apa "bendera merah" Anda, atau
tanda peringatan, bahwa stres
merayap ke dalam hidup Anda? 
Jika kita terus memaksakan diri, 
pada akhirnya sesuatu yang 
digunakan akan mengirimkan
"bendera merah", atau tanda
peringatan bahwa stres menjadi
masalah.

Sinyal Peringatan Stres



Saran untuk Mengurangi Stres

 1. Temukan sistem pendukung / support system.
Temukan seseorang untuk diajak bicara tentang perasaan
dan pengalaman Anda. 



Saran untuk Mengurangi Stres

 2. Ubah sikap Anda.
Temukan cara lain untuk memikirkan situasi stres. 

"Hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita, dan 90% 
bagaimana kita bereaksi terhadapnya."



Saran untuk Mengurangi Stres

 3. Bersikaplah realistis.
Tetapkan tujuan praktis untuk menghadapi situasi dan 
memecahkan masalah. Kembangkan harapan yang 
realistis tentang diri Anda dan orang lain. 



Saran untuk Mengurangi Stres
 4. Dapat terorganisir dan mengambil alih.
Menjadi tidak terorganisir atau terlibat dalam
perencanaan yang buruk sering menyebabkan frustrasi
atau situasi krisis, yang paling selalu mengarah pada 
perasaan stres. Rencanakan waktu Anda, buat jadwal, 
tetapkan prioritas Anda. 



Saran untuk Mengurangi Stres
 5. Beristirahatlah, beri diri Anda "waktu saya".
Pelajari bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri untuk
peremajaan dan relaksasi sama pentingnya dengan
memberikan waktu untuk kegiatan lain. Setidaknya, 
istirahatlah sejenak di sela-sela kesibukan Anda. 



Saran untuk Mengurangi Stres
 6. Jaga dirimu baik-baik.
Makan dengan benar, istirahat teratur, jaga rutinitas. 
Biarkan diri Anda melakukan sesuatu yang Anda nikmati
setiap hari. Paradoksnya, waktu yang paling kita butuhkan
untuk mengurus diri sendiri, saat kita stres, adalah waktu
yang paling sedikit kita lakukan. 



Saran untuk Mengurangi Stres
 7. Belajarlah untuk mengatakan "tidak".
Belajarlah untuk memilih dan memilih hal-hal mana yang 
akan Anda katakan "ya" dan mana yang tidak. Lindungi diri
Anda dengan tidak membiarkan diri Anda menerima
setiap permintaan atau kesempatan yang datang kepada
Anda. 



Saran untuk Mengurangi Stres
 8. Lakukan olahraga teratur.
Berolahraga secara teratur dapat membantu
meringankan beberapa gejala depresi dan stres, serta
membantu kita untuk menjaga kesehatan.



Saran untuk Mengurangi Stres
 9. Dapatkan hobi, lakukan sesuatu yang berbeda.
Untuk gaya hidup yang seimbang, bermain sama
pentingnya dengan bekerja. 



Saran untuk Mengurangi Stres
 10. Pelan-pelan.
Ketahui batasan Anda dan kurangi jumlah hal yang Anda 
coba lakukan setiap hari, terutama jika Anda tidak punya 
cukup waktu untuk melakukannya atau untuk diri sendiri.

• Bersikaplah realistis tentang apa yang dapat
Anda capai secara efektif setiap hari. 

• Pantau kecepatan Anda. Bergegas melalui hal-hal
dapat menyebabkan kesalahan atau kinerja yang 
buruk. Luangkan waktu yang Anda butuhkan untuk
melakukan pekerjaan dengan baik.

• Tugas yang dilakukan dengan buruk dapat
menyebabkan stres tambahan. 



Saran untuk Mengurangi Stres
 11. Tertawa, gunakan humor.
Lakukan sesuatu yang menyenangkan dan 
menyenangkan seperti menonton film lucu, tertawa
bersama teman, membaca buku lucu, atau pergi ke acara 
komedi. 



Saran untuk Mengurangi Stres
 12. Belajarlah untuk rileks.
Kembangkan rutinitas relaksasi yang teratur. Cobalah
yoga, meditasi, atau waktu tenang yang sederhana. 



 Banyak jenis yang berbeda, 
tetapi 2 adalah:

Pernapasan dalam
Visualisasi: Visualisasi
adalah cara yang bagus
untuk memberikan pikiran
dan tubuh kita "liburan kecil".

Latihan Relaksasi



Manajemen Stres : Langkah Selanjutnya

 Cobalah untuk mengubah cara Anda menilai suatu
situasi agar tidak terlalu membuat stres

 Ingat stres itu normal tapi hati-hati dengan gejala stres
 Gunakan keterampilan koping/cara untuk mengurangi

stres
 Latih teknik relaksasi



Terima Kasih 
!



