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STRESS DAN CARA MENGURANGIT{YA

Sukadiyanto
(FII( Universitas Negeri Yogykarta, Hp. 0858G8592474;

Emait sukadiyanto fik@yahoo.com)

Abstract Stress and IIow to Reduce IL Ever5rone ocperierrces stress or
tension but it will vary frorn person to person. The difference lies in its
intensity and the way to respond to its causes- Some ways to reduce stress
include, among ottters, consurrring healthy and ntrtritious food6,
maintaining physical filness, doing breath exercises, doing relaxation
exercises, doing fun activities, taking a vacatior; establishing harrnonious
relati<rnstrip, avoiding bad habits, planning daily routines, keeping plants
and animals, sparing time for oneself or fannilies, and.avoiding loneliness.
A stress.reducing program can be successful if it is seri.ously carried out
with discipline-

IGywords: stress, a stress-reducing prggram

PENDAITULUAAI
Pada urnurrnya, setiap orang per-

nah mengalami perasaan tertekan atau
mengalami ketegangan yang dalam ba-
hasa populernya dikenal derrgan istilah
sfress. Sebab sfress merupakan bagian
dari kehidupan rnanusia" artinya bahwa
manrrsia tidak akan pernah luput dari
pengalarnan merasakan ketegangan da-
lam hidupnya- Cara individu dalam
rnerrsikapi kondisi sfless pun berbeda-
beda antara individu yang satu dan in-
dividu yang lainnya- Hal itu tergantung
dari pengalarnan yang dimiliki oletr se-
tiap individra kepribadiannya, dan kon-
disi lingkungan hidupnya. Lebih lanjut,
Acevedo dan Ekkekakis (2O06:189) me-
nyatakan batrwa sfiess dapat ditimbul-
kan, pertama: oleh karakteristik bawaan
yang merupakan predisposisi keturun-
an dan keterbatasan pikologis individu.
Kedua, dipengamhi oleh faktor ling-

kungan seperti kondisi dan situasi tern-
pat tinggal serta perrgalaman rnasa lalu
individu. Dengan demikian rnunculnya
slress dapat disebabkan oletr faktor dari
dalam diri individu marrllun faktor dari
luar diri individu.

Stress, baik dalam dunia olahraga
malrpun dalam kehidupan rnasyarakat
pada urnumnya telah merrjadi perhati-
an para pakar psikologi. Khusus dalam
dunia olahraga sfress menjadi kajian pa-
ra pakar psikologi olahraga, tujuannya
agar para atlet tidak terganggu penatn-
pilannya (gnfurmance) saat bertanding
sehingga m€unpu menarnpilkan prestasi
yang optirnal Dalarn kehiclupan rnasya-
rakat, stress menjadi kajian para pakar
psikologi, dengan tujuan merrrbantu in-
dividu agar terhindar dari stress sehing-
ga dapat merrikmati kehidupan ini de-
ng€rn nyaman dan penuhbahagia.
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Sfress muncul €alan derrgan peris-
tiwa dan perjalanan kehidupan yang
dilalui oleh individu dan terjadinya ti-
dak dapat dihnrdari sepenuhnya. Pada
umurnnya, individu yang mengalarni
sfress akan terganggu siklrrs kehidupan-
n5ra dan m€rasakan ketidalmyamanan.
Bahkaru stress yangberkelar$utan dapat
membahayakan diri sendiri maupun
orang lain sehingga masyarakat perlu
merraharrri indikasi gEafa sfress, darn-
pak sfress pada diri individt+ mengeta-
hui penyebab stress, dan cara mengu-

Tulisan benikut ini akan rrert-
coba untuk merrguraikan masalah sfress
dan cara menuranginy+ agar para pern-
baca dapat urerrgenali dan mengatasi-
nya sehingga dapat merrjalani kehidup-
an derrgan rasa nyErman dan bahagia.

FENGERTIAN SjrRESS
Dalampengertian urnurL stress ad.a-

lah suatu tekanan atau sesuatu yang
terasa menekan dalarn diri individu.
Sesuatu tersebut dapat terjadi disebab-
kan oleh ketidakseimbang€ln antara ha-
rapan dan kenyataan yang dinginkan
oleh individr:, baik keinginan yang ber-
sifat jasmaniah maupun rohaniah. Me-
nurut McGrath dalam Weinberg dan
Gould (2003:81), sfress didefinisikan se-
bagai "a substantisl imbalance betuteen de-
mand (physical andlor psychological) anil
response eapability, under conditians where

failure to meet that demand lus importancc
consequence{'. Artinya, sfress akan rnrrn-
cul pada individubila ada ketidakseim-
bangan atau kegagalan individu dalam
mernenuhi kebutuhannya baik yang
bersifat jasrnani maupun rohani.

Belum tentu semua individu yang
mengalarni ketidakseimbangan antara

harapan dan kenyataan tersebut akan
merrjadikarmya stress. Suatu stirnulus
yang sama akan direspons secara ber-
lainanoleh indiwidu yang berbeda. Arti-
nya, tidak semua stimulus akan dires-
pons rnenjadi stress oleh semua indi-
vidu- Hal itu dikarenakan adanya per-
bedaan setiap individu dalam mensika-
pi setiap situasi kemampuan meredarn
stirnulrrs, dan pengalaman hidupnya.
Selain itu, tingkat kepekaan (sensitivi-
tas) dan daya toleransi individu terha-
dap stimulus yang dapat menimbulkan
stress iwga ikut berpengaruh. Pada da-
s;unya setiap individu memiliki am-
bang rangsang terhadap sfress yang ber-
beda-beda dalam setiap situasi- Suatu
stimulus pada saat terterrtu akan
rnerrirnbulkan strcss, tetapi pada situasi
yang ber|reda fidak menfunbulkan sfres.

Bagi olahragawanmaupun tnasyErra-
kat nonolahragawarr/ keberadaan sfress
pada diri individu akan menimbulkan
srratu kondisi yang tidak merrguntung-
kan, sebab akan rnengganggu kinerja
dan produktivitas kerjanya. Namun, da-
lam dnrria oLahraga stress jaga diperlu-
kan menjelang pertandingan, meskipun
dalam kadar yang ringan sebab keber-
adaan stress yang ringan diperlukan se-
bagai pemicu semangat individu dalam
merrghadapi suatu pertandingan. De-
ngan demikian, munculnya sfress dafarn
kadar yang ringan akan membantu in-
dividu siaga {alert) dalam menghadapi
pertandingan- Namun, jika sfress yang
rnuncul terlalu berat justru akan meng-
ganggu penampilan olahragawan. {.Jn-
tuk itu, individu harus memahami kon-
disi sfress dan mampu mengendalikan-
nya agar dalarn merrjalani kehidupan
dengan nyaman dan bahagia.

Caktaanala Pendiilikan, Februari 2010, Th X)OX No. 1



INDTKASTGE ALASTRESS
Individu yang merrgalami stress

akan berperilaku lain dibandingkan de-
ngan tujuarrnya yang tidak merrgalami
sfress. Oleh karena itr:, kondisi individu
yang rnengalami stress gejala-gejalanya
dapat dilihat baik secara fisik maupun
secara psikologis. Geiala secara fisik in-
dividu yang mengalarni stress, antara
lain ditandai oleh: gangguan iantun&
tekanan darah tinggi, ketegangan pada
otot, sakit kepala" telapak tangan dan
atau kaki terasa dingi& PernaPasan ter-
sengal-sengal, kepala terasa pusing' pe-
rut terasa mual-mual gangguan pada
pencerna;rn, susah tidur, bagi wanita
akan merrgalami gangguan menstruasi,
dan gangguan seksual (imPotensi)

{W attz, Stromme, Railo, 1983: 52-7 1).

Gangguan jantung, bagi individu
yang mengalarni stress ad.a indikasi
detak janttrngnya lebih cepat (berdebar-
debar) daripada saat tidak rnengalami
stress- Adajuga individu yang merasa-
kan dada sebelah ki.ri terasa nyeri (di
daeratr sekitar puting susu), meskipun
hal tersebut tidak berlangsung tedahr
larna, tetapi sesekali muncul lagi. Jika
rasa berdebar atau nyerinya hilang ti-
dak berarti bahwa stress yang dialarni
individu itu telah hilang. Untuk itu, di-
perlukan pencegahan agat stress ttdak
berlangsung lama, sebab sernakin larna
sfress bersarang dalam diri individu da-
pat rner{adi salah satu penyebab se-
rangan jantrmg.

Tekanan darah ti.gg (hipertensi)
dapat diakibatkan oleh stress yang di-
derita individt+ sebab reaksi yang mun-
cul terhadap impuls sfress adalah tekan-
an darahnya rneningkat. Selain itu,
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umumnya individu yang mengalami
sfress sulit tidrrr, sehingga akan berdarn-
pak pada tekanan darahnya yang cen-
derung tinggf. Bukan rahasia lagi bagi
individu yang rnemiliki hipertensi ber-
potensi untuk terserang stroke. Untuk
itu, disarankan setiap individu harap
rajin rnengecek tekanan darahnya baik
sistolik rnanpun diastolilnya, terutama
bagi yang sudah berumur 4O tahun ke
atas. Sistolik adalah indikasi tekanan
darah yang dipompakan ke luar dari
jantung sedangkan diastolik adalah in-
dikasi tekanan darah saat kembali ke
bilik jantung.

I(etegangan pada ototdapat juga di-
akibatkan oleh sfress yang diderita indi-
vidu. Pada umufirnya, ketegangan ter-

iadi pada kelompok otot di daerah teng-
kuk, leher, bahu" dan rahang. Ke-
tegangan otot di sekitar terrgkuk akan
rnerrgganggu suplai darah ke otak' aki-
batrrya kepala terasa nyeri karena keku-
rang:rn suplai daratr- Jika kondisi se-
perti itu berlangsung lama maka akan
mernbahayakan kesehatan individu. Un-
tuk itu, diperlukan relaksasi pada ke-
lompok otot yang relatif mudah tegang
akibat sfress tersebut.

Sakit kepala dapat diakibatkan oleh
stressyangdiderita individu, hal itu ber-
kaitan dengan penjelasan di atas. Dann-
pak dari ketegangan kelornpok otot le-
her dan daerah di sekitar kepala terse-
but, jika berlangsung lama akan rnern-
bahayakan kesehatan karena suplai da-
rah ke otak merrjadi terganggu. Untuk
itu, jika ada indikasi sakit kepala yang
diakibatkan karena terlalu banyak pi-
kiran, maka selain segera periksakan ke
dokter, dapat juga dilakukan masase

Sfress dirn Cara Mengwanginya
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untuk rrerelaksasikan kelompok otot
yang tegang tersebut. Derrgan tntrsase
akan mernbantu mernperlancar per-
edaran darah ke seluruh tubuh, sehing-
ga setiap organ tubuh tercukupi kebu-
tuhan darahnya.

Telapak tangan dan kaki terasa di-
ngin, juga dapat diakibatkan karena
suplai darah ke sel-sel otot lengan dan
tungkai berkurang. Oleh karena suplai
aliran darah ke oto{-otot tangan dan
kaki berkurang maka merrgakibatkan
tangan dan kaki terasa di.tgit. Indikasi
lain individu yang mengalarni sfress
ditandai dengan keluar keringat dittCtn
pada telapak tangan.

Pernapasan tersengal-sengal, dapat
diakibatkan dari reaksi sfless yang rne-
landa individu. Di atas telah dikemuka-
kan bahwa sfles$ mengakibatkan detak

iantung berdebar-debar, sehingga Per-
napasan merrjadi tetsengal-sengal. Per-
napasan yang normal adalah berirama
dalasr dan panjang saat menghela na-
pas. Untuk itu, individu yang m€rrg-
alami sfress harus mampu merasakan
pernapasan baik pada saat rnenarik
maupun mengeluarkan rrdara. Oleh ka-
rena itu, latihan perrr'apasern merupakan
salah satu metode yang baik rrntuk te-
rapi bagi individu yang mengalarni
stress-

Kepala terasa pusing dan perut te-
rasa srual-mual, dapat diakibatkan oleh
stress dat ketegangan fisik yang lama.
Keterkaitannya dengan sfress sePerti te-
lah dijelaskan di atas, di rnana ganggu-
an peredaran darah akan berpengaruh
terhadap berbagai kondisi fisiologis
dan kondisi psikologis individu.

Sfress akan mernpengaruhi fungsi
dan kerja usus serta lambung. Kondisi

tersebut akan berdampak pada sistem
pencernaan dan buang air besar merr-
jadi terasa sakit (sernbelit). Contohnya
individu yang suka marah-marah akan
berdampak pada kontraksi larnbung
yang akhirnya dapat mengakibatkan iri-
tast lambung. Untuk itr+ disarankan tn-
dividr+ terutama para guru atau doseru

iaogun mudah marah agar tidakrnudah
terlanda oleh sfress dalam hidup ini,
meskipun sfrass tidak dapat dihindari
sepentrhnya.

Susah tidur dan sfrass rnerupakan
hubungan yang bersifat tirnbal balik.
Artinya, susah tidur dapat diakibatkan
karerra stress dant. sfress dapat m€ng-
kibatkan susah tidur- Padahal tidur
yang berkualitas menrpakan proses
yang penting guna rnerrgistirahatkan

kondisi fisik maupun psi-
kis. Selain itu, pada saat individu tidur
merupakan proses perrbangunan sel-
sel yang rusak akibat akitifitas fisik. Un-
tuk itu, seyogyanya setiap individu da-
lam eehari serrralarn (24 fam) waktu ti-
durnya harus teratur dan rninirnal ber-
langsung selama 7 -8 jan.

Gangguan rnenstruasi bagi wanita
dapat juga ditirnbulkan oleh faktor
stress, yaitu menstruasi menjadi tidak
teratur, masa subur rnerrj adi pendek bah-
kan merriadi tidak strbur lagi. Meskipun
belun ada data penettian yang valid
ada kecenderungan wanita yang sering
merrgalami sfress akan sulit untuk merr-
dapatkan keturunan. Adapun keluhan
para wartita yang rnef,rgalarni sfress pa-
da saat m€rrstrrrasi adalah tirnbul rasa
nyeri, sakit perut, mual-rnua| dan pu-
sing.

krdividu yang merrgalarni stress ada
kecenderungan rnenurun libidorrya. Ji-

Cakrmoala Pendidikan, Februari 2010, Ttt XXIX No. 1
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ka tingkatstress individu lebih berat cen-
derung akan merrgalami impoterr. Apa-
lagi penyebab munculnya sfress karena
faktor perselingkuhar! maka pasangan
suami istri tersebut hampir pasti tidak
merniliki libido lagi di antara keduanya.

Gejala secara psikologis individu
yang mengalarni stress, antara lain di-
tandai oletr: perasaan selalu gugup dan
cemas, peka dan mudah tersinggrrng,
gelisah, kelelahan yang hebat, enggan
melakukan kegiatan, kemampuan kerja
dan penarnpilan menurun, perasaan ta-
kut, pemusatan diri yang berlebihan,
hilangnya spontanitas, mengasingkan
diri dari kelompok, dan pobia (Watta,,
Strornrne, Railo, 1983:41-50).

Perasaan selalu gugup dan cerrras,
merupakan indikasi individu yang
mengalami sfress saat merrghadapi per-
masalaharr. Iika individu selalu Cugup
setiap merrghadapi masalah antara lain
seperti saat akan ujian mid sernester,
ujian, menghadap pimpinars di rnana
kondisi ters€but merupakan indikasi
dari perasaan sf,ress.

Individu yang mengalaani stress pe-
rasaannya merrjadi peka dan rnudah
tersinggung {sensitif). Setiap haf yang
ada disekitarnya dirasakan selalu rneng-
awasi individu yang mengalarni sfress.
Pada hal kondisi lingkungan semua
berjalan biasa dan tidak ada syak wa-
sangka terhadap individu yang sedang
sfress tersebut. Kondisi seperti ifu dapat
merryebabkan individu yang rnengala-
rni stress selalu getisah perasaannya, di
mana gejala secara fisik diwujudkan de-
ngan berjalan mondar-mandir tanpa tu-
juan yang jelas.
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Penarnpilan yang tampak seperti
orang yang kelelahan sekali rnerupakan
indikasi sfress. Meskipun tidak sehabis
bekeria keras individu yang shess tarrt-
pak seperti orang yang arnat sangat ke-
lelahan, setringga enggan untuk mela-
kukan berlragai kegiatart fisik. Selain
itu" individu ya g strest perilakunya
mer{adi lambarU kernarnpuan kerja dan
penarnpilan juga menrrruru

Individu yang mengalarni sfress me-
rasakan ketakutan yang tidak beralas-
an Seringkali perasEran takut itu dapat
terbawa dalam rnirnpi-mimpi yang me-
nyerarnkan saat tidur sehingga saat
bangun tidur mestinya individu merasa
segar, tetapi karerra rnimpi-mirnpi ter-
sebrt mengakibatkan saat bangun tidur
rnsriadi trirasa lelah.

brdividu yang mengalarrri stress
banyak merenung atau

memusatkan diri yang berlebihan- Korr-
disi seperti ini akan diikuti oleh indi-
vidu derrgan perilakrr merrgasingkan
diri dari kelornpok atau lingkunganny€.
Oleh karena itu, jika tidak cepat diambil
tindakan untuk terapi, individu terse-
but cenderung akan cepat naik kelas
dari stress m€niadi depresi.

Individu yang rnerrgalami stress
akan kehilanga-n spontanitas dan kece-
riaan. krdividu yang rnerrgalarrri sfress
tampilan wajahnya selalu kusam, cern-
berut, dan tatapan matanya kosong, se-
hingga tidak dapat gernbira rnengha-
dapi situasi lingkungan. Ada kecende-
rungan rnuncul perasaan takut, ber-
salalr" dan rnerasa tidak bermanfaat ba-
gi siapapun.

Sfress dan Cara Menguranginya
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DAMPAK STRESS PADA INDIVIDU
Pada urrurnnya, individu yang

mengalami ketegangan akan rrengala-
mi kesulitan dalam memanajemen ke.
hidupannya, sebab sfress akan mernrln-
culkan kecernasan {artxietyl dan sistern
syaraf nerriadi kurang terkendali Rrsat
syaraf otak akan merrgaktifkan saraf
simpatis, sehingga merrdorong sekr€si
hormon adrenalin dan kortisol yang
alchirnya akan memobilisir horrnon-
hor:rron lainnya- Individu yang berada
dalam kondisi sfress, kondisi fisiotogis-
nya akan mendorong pelepasan gula
dari hati dan perrrecahan lernak tubult
dan bertarrbalrnya kandungan lemak
dalam darah (WalE, Strornmg Railo,
1983:2). Kondisi tersebut akan merrgaki-
batkan tekanan darah muringkat dan
darah lebih banyak dialihkan dari sis-
tem percerrraan ke dalarn otot-otot,
sehingga produksi asarr lambtrng me-
ningkat dan perut terasa kerrrbung serta
mual Oleh karerra Tfltn stress yang ber-
kepaniangan akan berdarrpak pada de-
paesi yang selaniutnya juga berdampak
pada fungsi fisiologis manusia, di an-
taran)ia gagal ginjal danstroke.

Pada dasar:rya perryakit disfungsi
secara fisiologis itu diakibatkan oletr
terganggunya kondisi psikologis sese-
orang. Sebagai csrtolu perilaku agresif
dan defensif individu dapat disebabkan
oleh akumulasi sfress yang tidak lnarr-
pu dikerrali dan dielirninir oleh indi-
vidu- Selain itu, kondisi sosial ekorrcrrni
individu yang serba kekurangan dan

hidup (sepefi di desa dan
di kota besar) juga berpotensi melahir-
kan stress. FId itulah salah satu faktor
yang memunculkan berbagai kejahatan
di kota-kota besar. Sebagai dampak da-

ri kondisi masyarakat atau individu
yang stress mudah mernunculkan berr-
tuk perilaku agresif karena berbagai
faktor keserrjangan kondisi dan status
mar5rarakat yang mencolok. Pada sisi
lair; perilaku generasi muda di kota-
kota besar yang m€rrgarungi hidup de-
ngan merrgkonsurnsi miras dan nar-
koba merutrrakan berrtuk defensif dari
kondisi slress yang menimpa dirinya.

Secara garis besar dampak sfress da-
pat menimpa pada korrdisi fisik dan
kondisi psikologis individu- Seperti te-
lah dijelaskan pada indikasi g$ala s*ess
di atas. Berikut ini darnpak stress ter-
hadap fisikindividu.

Cakrmoala Pendidikan, Februari 20L0, Th. )O(D(, No. 1



Pusinypening

PEIfYEBAB STRESS
Sfress lrremang merupakan bagian

dari kehidupan marmsia, narnlrn $fr€ss
tidak akan datang dengan tiba-tiba tan-
pa adanya suatu penyebab. Artinya
sf,,ess muncul terrtu ada penyebabnya,
untuk itu individu harus mampr.r men-
cari penyebab stress agar dapat rnenge-
nali, mengurangi bahkart merrghilang-
kan stress Srang rrelanda dirinya. Oleh
karena individu yang tidak mengalami
sfress akan rnerasakan hidupnya nya-
man dan bahagia. Dengan demikian,
sfress harus dijauhkan dari kehidupan
individu, agar dapat merrjauhkan sfress
makasetiap individu harus rnarnpu rne-
ngenali perryebabnya- Dengan menge-
tahui perryebabnya, selanjutrrya akan
marnpu mengurangi dampak stress ter-
sebut pada diri individu sehingga da-

Darah diotot, tidak
diusus & kulit

pat merasakan nikrnatrrya hidup di dtr-
nia ini-

Di atas telahdisebutkanbahwa rrun-
culnya sfress disebabkan oleh faktor
yang berasal dari dalam diri individu
dan faktor yang berasal dari luar diri
individu. Adanya kesenjangan antara
harapan dan kenyataan menirnbulkan
konflik dalam diri individu, sehingga
berdampak pada rnuncuheya sfress. Be-
rikut ini beberapa hal yang dapat rne-
nyebabkan rnuncul stress pada indivi-
drr, antara lain: perasa€rn cemas rnenge-
nai hasil yang dicapai, aktivitas yang
tidak seirnbang, tekanan dari diri sen-
diri suatu kondisi ketidakpastiarL pera-
saan cernag perasa€rn bersalah, jiwa
yangdahaga secara emosional, dan kon-
disisosial ekonomi.

Perasaan cemas rnengenai hasil
yang dicapai akan menirnbulkan sfress.

Konfaksi otot
perut dan kantsg
kemih (anyangfen)

Lake (20O4:8-9)

Sfress dan Cara Menguranginya
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Sebagai csrtoh, jika seorang doserr ter-
lalu banyak beban pekerjaan di kantor
dan pekerjaan itu harus selesai dalam
waktu yang bersamaan" kondisi seperti
itu jelas akan merrimbulkan stress. Ol€h
karerra dcsen juga manusia yang penuh
dergan berbagai keterbatasan, rnaka di-
pedukan seorang pernimpin yang bijak
dalam pernbagian tugas kepada bawah-
annya agar tidak banyak merrimbulkan
streas-

Aktifitas yang tidak seirnbang da-
pat sebagai perrricu rnunculrrya stress,
terutama aktifitas yang berlebiharL se-
hingga individu tidak memiliki waktu
yang cukup untuk merecovery dirinya.
Selain itu, kedekatan dengan keluarga
atau orang yang dicintai akan berku-
rang akibat dari padatnya kegiatan
yang dilakukan. Berbagi cerita (sharing)
derrgan orang-orang yang dicintai atau
dengan kel'rrarga rnerupakan sarana un-
tuk berkeluh kesah yang dapat mengu-
rangi beban keperratan psikologis. Un-
tuk itu, perlu jalinan hubungan komrr-
nikasi yang haruronis dalarn runah
tangga agar terhindar dari poterrsi ter-
serangoleh stress-

Tekan n dari dfui serrdiri dapat me-
nimbulkan sfress, terutama bagi indi-
vidu yang selalu ingin tampil sernpuffra
Qt*fectionist). Segala sesuatu yang tidak
sesuai derrgan keinginannya akan rnerr-
dorong individu itu untuk menyempur-
nakanny+ sernentara pekerjaan yang
diembannya cukup banyak sehingga
menyita waktu yang banyakpula. Oleh
karerra itrr' tipe orang yang perfectionbt
memiliki poterrsi yang lebih besar un-
tuk mudah terserang stress dalam hi-
dupnya.

Kondisi ketidakpastian juga akan
merrirnbulkan stress, sebab ketidakpas-
tian membuat individu merrjadi tidak
m€nerrtu. Sebagai contotL seorang pria
yang mendekati seorang gadis, di mana
masih dalam taraf perrjajagan dan be.
lum ada tanda larnpu hijau, maka si
pria tersebut pada dasarn5ra sedang da-
lam korrdisi stress yang disebabkan oleh
perasaannya apakah berhasil atau gagal
perrdekatan yang dilakukan- Kondisi se-
perti itu akan merrimbulkan sf,ress ures-
kipun dalasr taraf yangmasih ringan-

Perasaan cgmas adalah suatu kon-
disi yang khawatir terhadap suatu ma-
salah yang tidak jelas penyebabnya.
Rasa cemas dapat juga diakibatkan oleh
sifat individu yang meurang pencexnas
(traits-anxiety)- Perasaan ldrawatir me-
rupakan pikiran yang negatif, pada hal
pikiran negatif rne[nunculkan perasaan
negatif darr aktrirnya rnerrgakibatkan
sfress. Perasaan cernas merrdorong mun-
cuJnya sf,ress pada individu. Selain itu,
individu yang selalu merasa bersalah
iugadapat mengakibatkan muncul sfress
karena apa saja yang dikerjakan tidak
pernahbenar.

Sfress dapat muncul pada individu
yang jiwanya merasa dahaga sec.rra
emosional. Menurut Abraharn Maslow,
kebutuhan manrrsia yang mendasar se-
lain kebutuhan fisiologis dan biologis,
iuga rnemerlukan kebutuhan akan cinta
kasitu kasih sayang, dihorrnati, dan di-
hargai oletr orang lain. Jika kebutuhan
individu tersebut tidak terpenuhi, rnaka
merasa merrjadi rnarrusia yang anetr"
sehingga menirnbulkan konflik dalam
dirinya yang akhirnya muncul sfress.
Selain itu, jiwa yang dahaga secara spi-
ritual jrrga dapat menyebabkan stre6s.
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Individu yang tidak mengenal dan ti-
dak dekat derrgan Tuhan perrdiriannya
labit dan mudah goyah. Individu yang
menyalahkan Tuhan rnerupakan indi-
kasi dari tidak dekatnya kepada Tuhan-
nya-

Kondisi sosial ekonomi juga dapat
menirnbrrlkan sf,ress. Orang rrrengalami
stress akibat kondisi ekonorni yang
serba kekurangan. Apalagi sebelumnya
individu tersebut pernatr merriliki sta-
tus sosial ekonomi yang mapan/ tetapi
tiba-tiba terkerra FHK akibatnya poterrsi
munculnya sf,ress akan lebih dorninan.
Oleh karena itu, reieki, nasib, dan jodoh
sudah di atur oleh Tuhan, manrrsia se-
harusnya tidak melampaui wewenang
Tuhan. Manusia yang demikian itu ada-
lah rranusia ytrrg arogan dan yang da-
pat mernicu murwulnya sfress, Sifat sa-
bar, tawakal dan menerima apa adanya
dapat rnenrbantu rnengurarrgi terjadi-
rrya stress-

CARA MENGURANGI STNESS
IJntukrrerrgurangi sfress yang mun-

cul dalam diri setiap indiwidu, yang per-
tama dan utama adalah merrgetahui pe-
nyebab timbulnya sf,rass. Dengan me-

perryebabnya, akari memper-
mudah dalam rnensrtukan cara mengu-
rangi sfres y:rng rnuncul pada diri in-
dividu.

Beberapa cara untuk merrgurangi
sfress antara lain rnelalui pola rnakan
yang sehat dan bergisi, rnemelihara ke-
bugaran jasrnani, latihan pernapasaru
latihan relaksasi melakukan aktivitas
yang rrenggecrbirakan, berlibur, rrrerr-
jalin hubungan yang harmonis, meng-
hindari kebiasaan yang jelelg rneren-
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canakan kegiatan harian secara rutin,
memeliharatanaman dan binatan& me-
luangkan waktu untuk diri serrdiri (ke-
luarga), menghindari diri dalarn kesen-
dirian.

Pola makan yang setrat dan bergisi-
Pada urnumnya pola makan yang sehat
adalah minimal makan 3 kali dalam
sehari., dan merrunya 4 sehat 5 sempur-
na. tlntuk ifu, yang perlu diperhatikan
adalatr jerris asupan makanan kompo-
sisinya harus seirnbang antara kadrohi-
drat, lemal+ dan protein. Oleh karerra
aflrpein makanan juga dapat merryebab-
kan timbulnya stress pada individu" ter-
utarna jenis rnakanan yang rnengan-
dung lernak. Sebagai contoh kaurn wa-
nita yang banyak mengkonsumsi lemak
cenderun$ akan merrgalarni kegerrru-
kan, dan kegernukan adalah mornok
bagi kaurrr wantia. Selain itrr, orang
yang rnengala:cri stress akan terjadi pe-
mecahan lesrak tubuh sehingga rne-
narnbah kandungan lemak dalam da-
rah. Kondisi seperti itu akan nr€rrggarrg-
gu sistem peredaran darah dan rneng-
akibatkan penyurnbatan dalan pem-
buluh darah. Untuk itu, pola makan 4
sehat 5 sempurna perlu terus dilaku-
kan, agar individu dapat terhindar dari
stress. Bsdaya makan makanan yang
bersifat instant harus segera dikikis gu-
na merrjarnin asupan gisi yang sehat
bagi jiwa dan raga.

Individu yang memiliki kebugaran
jasmani baik akan terhindar dari stress,
karena memiliki kernampuan arnbang
rangsang psikis yang tinggr terhadap
sf,ress. Sebab landasan yang kuat bagi
kondlsi psikologis individu adalah rna-
kanan yang sehat dan bergisi, waktu is-

Sfress dan Cara Menguranginya
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tirahat yang cukup, dan kebugaran jas-
mani yang baik (Loeht, 1993il'49)-
Untuk itu, aktivitas jasmani yang dila-
kukan secara terprogram' terukun tet-
atur, dan rtltin mampu mengurangi po-
terrsi serangan sfress, selain itu jtrga
rrailrpu mernelihara kebugaran jasrrrani
individu. Dianjurkan individu non
olahragawan untuk rnelakukan aktifitas
fisik, arrtara lain seperti iogging, jalan,
rer!,ang' bersepeda dengan interrsitas
ringan sanpai sedang, dalarn dtlrasi
waktu minimal 2O menit, frekuensinya
3 kali setiap minggu, akan rnembantu
inernelihara kebugaran jasrnani.

Latihan pernapasan. PernaPasan
yang baik adalah rrrenarik naPas secara
perlahan dan dalam yaitu mengguna-
kan diagphragma (Jawai umial ambegan)

dan sesaat ditahan di perut, selanjutrrya
dikehrarkan secara Perlahan pula. Cara
berrrapas seperti ini sangat mernbantu
mereduksi stress. Sebagai contotl iika
individu merrgalami jantung berdebar-
debar, lalflrkanlah bernapas secara P€r-
lahan dan dalam maka derryut iantung
relatih akan lebih larrrbat. Perrrasalatran
yang muncul sekarang. apakah Perna-
pasan yang selama ini dilakukan oleh
setiap individu sudah baik? Adapun ca-

r€mya dengan rnerasakan Pada saat

menghiruprnaltPun mengeluarkan uda-
ra yang dilakukan secara perlahan dan
dalam derrgan rnernanfatkart diagphtag-
rra. LJntuk itu, rrulai dari sekarang Per-
lu dilalcukan latihan PernaPasan yang
baik dan benar agar semua individu
terhindar d.ati stress yang berat.

Latihan relaksasi. Relaksasi sangat
diperlukan baik secara fisik maupun
psikis. Bagi olahragawan yang mengan-
dalkan aktifitas fisik perlu melakukan

masase secara rutin. Hal itu dimaksud-
kan untuk mengerrrbalikan dan rnern-
perlancar simpul syaraf yang tidak da-
larn posisinya pada saat berolatrraga.
Menurut Lake (2@4: 9O) massage can be

used as relaxation, reassurance, ommuni-
mtian and fun. Untuk itu, tepat iika FIK
Uf{Y kini telah membuka klinik terapi
fisik sebagai sar€ura mengaplikasikan
ilmu dan sarana perrgabdian pada ma-
syarakat, guna nrerrbantu meunrirrdkan
masyarakat yang iauh dari sfress, se-
hingga tercipta warga maqralakat sehat
jasmani dan rohani- Selain itt+ rel,aksasi
secara psikologis dapat dilakukan de'
ngan cara mengkombinasikan latihan
penrapasnn dan relalcsasi- Sebagai cur-
toh bagi rrmat muslim Pada waktu
shalat tahajud atau s€telah shalat st$uh
wajib melakukan dzikir atat uritidan
yang dibarengi derrgan merasakan dan
melakukan cara bernapas yang baik
dan berrar- Insya Allah individu itu
akan terhindar dari sfress 5rangberat.

lvlelakukan aktivitas yang merrg-
gembirakan akan merrbantu individu
terhindar dari perasaan sfress- Sebab
melalui aktivitas yang menggernbira-
kan, individu yang meuriliki masalatu
sejenak akan melupakan permasalahan-
nya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini
muncul terapi melahri tertawa yang
sampai terbahak-bahak dan bahkart
sampai menangis, yang tujuannya un-
tuk merrdorong hormon
endorphin dari dalam diri individu itu
sendiri. Cara ini dapat dikombinasikan
dengan latihan kebugaran jasrnani di
atas, derrgan aktivitas ringan sampai
sedang minimal dalam waktu 20 menit
juga dimaksudkan untuk rrendorong
munculnya horrrorr endorphin dari
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dalam diri individrr itu sendiri Dengan
munculnya horrron andorphin tersebut
akan berdampak pada individu mera-
sakan riang dan gerrbira-

Berlibur atarr relceasi merupakan
aktivitas yang bertujuarr untuk mele-
paskan segala kelelahan (kepenatan)
baik fisik maupun psikis dengan cara
mengubah suasErna yang mer{adi ruti-
nitas. Terutama bagi yang sudah berke-
luarga berlibur sangat diperlukan guna
merrialin hubungarr yang harmonis an-
tar anggota keluarga agar terjadi kornu-
nikasi yang harmuris pula. Selain itu,
dengan perubahan suasana mampu
rnerrggairahkan kinerja individu yang
rrerrgalami kepenatan karena rutinitas
pekeriaan atau beban pikiran yang ter-
lalu berat-

Menjalin hubungan yang hanrronis,
hubungan dan komunikasi dengan pi-
hak lain sec€rra har:morris, terutama ke-
luarga, akan membarrtu mereduksi po-
tensi individu terserang sfress, Sebagai
corrtoh individu yang tidak diterirna
derrgan baik dalam ligkungan keluarga-
nya" akan menyebabkan sfrass sehingga
perilakunya serba salatr. FIal itu yang
rnerrgakibatkan individu tidak nyaman
tinggal di rurnah, jika kondisi seperti
itu terus berkepanjangan berakibat bro-
kenhome pada diri individu- Untuk itu,
dalan keluarga harus dit'iFtakan sua-
sana dan komurrikasi yang harrronis
ar*ar anggotanya agar terhindar dari
sfress. Selain itu, dengan tetangga atau
rekan kerja jalinan yang harmorrls terus
rtigalakkan, agar dalam lingkungan
atau. satu ru.rng kerja tidak terjadi rasa
per:musuhan dan saling mencurigai
satu dengan yang lainnya. Suasana
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lingkungan ternpat tinggaf atau tempat
kerja yang tidak harmonis berpotensi
melahirkan sfress.

Menghindari kebiasaan yang jelek.
Pada rrmumnya individu yang lnerrg*
alami sfress pertyalurannya antara lain
melalui merokok, makan aecara berle-
bihan, rninum minuman keras, dan
mengkorrsr::rrsi narkoba- Sesaat mung-
kinkegiatan tersebut dapat merrghilang
kan sf,ress, tetapi dalam j*gka waktu
yang lama dan berlebitran justru akan
merrrbahayakan terhadap kesehatan in-
diwidu itu serrdiri-

Merencanakan kegiatan harian se-
cara rutin. Hidup adalah serangkaian
rutinitas, namun manusia eelalu meltr-
pakan rutinitas tersebut. Bahkan dalarrr
merrjalani hidup ini individu sering
lupa dalam mererrcanakan kegiatan
yang akan diialani dalam satu hari ini.
Sebagai corrtoh hari ini ada rapat atau
seurinar, tetapi individu hrsebut jika
lupa jadwal kegiatannya maka akan
merrimbulkan sfress. Sebalilmya" iika in-
dividu merrgetahui secara pasti iadwal
kegiatan dari hari ke hari maka akan
merrgurangi resiko terkena sfress-

Mernelihara tarraman dan binatang
dapat sebagai sarErna untuk mengura-
ngi beban stress pada in4ividu. Dengan
rnennnarn dan merawat tanarnan dapat
sebagai hiburan dan perrgatihan perha-
tian atau konsentrasi pada suatu per-
rrasalahan. Derrgan merawat tanairran
konserrtrasi sesaat akan tercurahkan pa-
da tanarnan tersebuf beban
stress dapat berkurang. Selain itu, rre-
rnelihara binatang piaraan antara l,ain
seperti kucing, anjing, burung, ikan dan
sejenisnya merupakan hiburan yang

Sfress dan Cara Mengrnanginya



rryl*'**

66

rnarnpu m€ngalihkan korrserrtrasi dari
flratu permasalahan ke objek yang di-
rawat-

Meluangkan waktu untuk diri sen-
diri {keluarga). Sepe*i telah dijelaskan
di atas dalam rekreasi atau meluangkarr
waktu bagi diri s€rdiri dan keluarga sa-
ngat dip€rlukan agar individu terhin-
dar dari sfress- Selairr itu, kegiatan se-
perti memancing ikan dapat rebagai
sarana mengurangi ketegangan pada
individu yang merrgalami sfress.

Menghindari diri dalam kesendiri-
an Jika individu mengalami stress *-
baifcnya banyak bergaul dengan orang
lain agar tidak dalarn kesendiriaru se-
bab jika dalam kesendirian individu itu
aka:r semakin menilqnati sfressnya. De-
ngan semakin rnenikrnati sfress kondisi-
nya akan senrakin buruk dan memba-
hayakan. Untuk itu, akan l*ih baik
individu yang mengalarni sfress men-
cari teman yang dapat diaiak untuk
merrcurahkan isi had (curhat), setringga
beban psikologis penyebab stress dapat
dikurangi.

PENUTUP
Stress tidak pernah dapat dihindari

oleh setiap individu selama dalam ke-
hidupannya sehingga setiap individu
harus rnampu rnerrgenali perryebab
sfress dan cara-c,rra mertguranginya.
Tujuarmya agar individu dalam me-
nganmgi kehidupannya tidak terlalu
banyak terlanda sfrest setringga dapat
merrilqrrati kehidupan derrgan layak,
nyarnan, dan bahagia. Untuk itu, perlu
diciptakan lingkungan keluarga, ling-
kungan kerja dan suas.lna yang hanrro-
nis serta kondusif agar w,rrga masya-
rakat yang ada di lingkungan tersebut

sejahtera lahir dan batin Juga untuk
selalu merrdekatkan diri derrgan Tuhan
dan jangan lupa untuk selalu rnerryebut
narna Tuhan di setiap waktu dan di se-
tiap kesernpatan. Insya Allah individu
yang demikian itu akan tehindarkan
dari sfress. Semoga tulisdr yang seder-
hana ini dapat rrrerrbantu para pem-
baca terhindar dari sffess ya^g berke-
panjangan" Amin.
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