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STRESSSTRESS
�� Stress : respon adaptif yang diselesaikan melalui Stress : respon adaptif yang diselesaikan melalui 

proses psikologis, sbg akibat dari pengaruh eksternal, proses psikologis, sbg akibat dari pengaruh eksternal, 

situasi atau kejadian yang m’pengaruhi kondisi fisik situasi atau kejadian yang m’pengaruhi kondisi fisik 

dan psikologis individu (Ivancevich and Matesson).dan psikologis individu (Ivancevich and Matesson).

�� Job stress : kondisi yang berasal dari hasil interaksi Job stress : kondisi yang berasal dari hasil interaksi 

antara individu dg pekerjaannya, yang ditandai oleh antara individu dg pekerjaannya, yang ditandai oleh 

perubahan pada diri individu yang membuat mereka perubahan pada diri individu yang membuat mereka 

kurang berfungsi normal dlm bekerja. (Beerh and kurang berfungsi normal dlm bekerja. (Beerh and 

Newman)Newman)



�� Stres b’pengaruh pada : fisiologis, psikologis, dan Stres b’pengaruh pada : fisiologis, psikologis, dan 
perilaku.perilaku.

�� Didalam lingkungan organisasi modern hal ini merupakan Didalam lingkungan organisasi modern hal ini merupakan 
dasar  untuk memahami stres dan coping strategy.dasar  untuk memahami stres dan coping strategy.

�� Didalam organisasi  job stress menjadi hal penting untuk Didalam organisasi  job stress menjadi hal penting untuk 
diperhatikan, kr dampaknya yang buruk, antara lain :diperhatikan, kr dampaknya yang buruk, antara lain :

-- stres dpt m’pengaruhi kesehatan dan kontribusi  stres dpt m’pengaruhi kesehatan dan kontribusi  
karyawan thd perusahaankaryawan thd perusahaan

-- dpt menyebabkan employee turnover dan dpt menyebabkan employee turnover dan 

bolos kerja.bolos kerja.



-- stres yg dialami seorang karyawan dpt stres yg dialami seorang karyawan dpt 

m’akibatkan bahaya bagi karyawan lain,     m’akibatkan bahaya bagi karyawan lain,     

terutama yg bekerja dg alatterutama yg bekerja dg alat--alat berat.alat berat.

Job Stress dapat dikendalikan melalui pengendalian Job Stress dapat dikendalikan melalui pengendalian �� Job Stress dapat dikendalikan melalui pengendalian Job Stress dapat dikendalikan melalui pengendalian 

stres, organisasi, maupun konseling pribadi.stres, organisasi, maupun konseling pribadi.



Extra organizational stressor

Organizational stressor

Group stressor

Individual stressor

Penyebab Stres :

Job
Stress



Extra Organizational StressorExtra Organizational Stressor

�� Job stress tidak hanya terjadi di dalam organisasi atau Job stress tidak hanya terjadi di dalam organisasi atau 
selama jam kerja, tetapi dpt terjadi spt :selama jam kerja, tetapi dpt terjadi spt :

perubahan kondisi sosial dan teknologiperubahan kondisi sosial dan teknologiperubahan kondisi sosial dan teknologiperubahan kondisi sosial dan teknologi

keluargakeluarga

pemindahan lokasi kerja/rumahpemindahan lokasi kerja/rumah

kondisi ekonomi dan keuangankondisi ekonomi dan keuangan

kelompok ras dan kelas sosialkelompok ras dan kelas sosial

kondisi lingkungan rumah atau masyarakatkondisi lingkungan rumah atau masyarakat



Organizational StressorOrganizational Stressor

�� Kebijakan PerusahaanKebijakan Perusahaan ::

Gaji yang tidak adilGaji yang tidak adil

Aturan yang kakuAturan yang kaku

Pergantian shift kerjaPergantian shift kerja

Ambiguitas prosedur kerjaAmbiguitas prosedur kerjaAmbiguitas prosedur kerjaAmbiguitas prosedur kerja

Seringnya pindah kerjaSeringnya pindah kerja

Job description yang tidak tepatJob description yang tidak tepat



�� Struktur :Struktur :

Sentralisasi, kurang partisipasi dlm DMSentralisasi, kurang partisipasi dlm DM

Kurang kesempatan utk b’prestasiKurang kesempatan utk b’prestasi

Formalisasi yg tll besarFormalisasi yg tll besar

Terlalu spesialisasiTerlalu spesialisasiTerlalu spesialisasiTerlalu spesialisasi

Ketergantungan yg tinggi antar bagianKetergantungan yg tinggi antar bagian

Konflik lineKonflik line--staffstaff



�� Kondisi fisik lingkungan kerja :Kondisi fisik lingkungan kerja :

Suasana kerja  dan kurang privacySuasana kerja  dan kurang privacy

Terlalu bising, panas, atau dinginTerlalu bising, panas, atau dingin

Toksik atau radiasiToksik atau radiasi

Polusi udaraPolusi udaraPolusi udaraPolusi udara

Masalah keselamatanMasalah keselamatan

Pencahayaan tdk memadaiPencahayaan tdk memadai



�� Proses :Proses :

Komunikasi yg burukKomunikasi yg buruk

Performance feedback burukPerformance feedback buruk

Sasaran yang tidak jelasSasaran yang tidak jelas

Pengukuran performance tdk akurat Pengukuran performance tdk akurat 

Sistem kontrol yg kurang fairSistem kontrol yg kurang fair

Informasi yg kurang adekuat.Informasi yg kurang adekuat.



Group StressorGroup Stressor

�� Anggota kelompok tidak kompakAnggota kelompok tidak kompak

�� Kurangnya dukungan sosialKurangnya dukungan sosial

�� Konflik antar pribadi, dan antar kelompokKonflik antar pribadi, dan antar kelompok



Individual StressorIndividual Stressor

�� Role Stressor : konflik peranRole Stressor : konflik peran
�� Karakteristik Kepribadian :Karakteristik Kepribadian :

Tipe A  >< Tipe BTipe A  >< Tipe B

Karakteristik tipe A :Karakteristik tipe A :
-- bekerja dibawah batas waktu dan tekanan yg bekerja dibawah batas waktu dan tekanan yg 
konstankonstankonstankonstan

-- jarang relaks, bawa pekerjaan ke rumahjarang relaks, bawa pekerjaan ke rumah
-- selalu bersaing dg diri sendiri, setting high standarselalu bersaing dg diri sendiri, setting high standar
-- cenderung mudah frustrasi oleh situasi kerja atau  cenderung mudah frustrasi oleh situasi kerja atau  
oleh pekerjaan org lain.oleh pekerjaan org lain.

�� Perubahan hidup dan karirPerubahan hidup dan karir



Effect Job StressEffect Job Stress

�� Physical Problem :Physical Problem :

Tekanan darah tinggiTekanan darah tinggi

Kolesterol tinggiKolesterol tinggi

Sakit jantungSakit jantung

Sakit maag, dllSakit maag, dllSakit maag, dllSakit maag, dll

�� Psychological Problem : berdampak thd Psychological Problem : berdampak thd 
performa kerja performa kerja 

Berhubungan dg : kecemasan, depresi, marah, Berhubungan dg : kecemasan, depresi, marah, 
nervous, tension, jenuh, perubahan mood, dan nervous, tension, jenuh, perubahan mood, dan 
kondisi emosional lainnya kondisi emosional lainnya �� lower self esteemlower self esteem



�� Behavioral ProblemBehavioral Problem

Pada level stres yg tinggi : under/over eating, Pada level stres yg tinggi : under/over eating, 
sulit tidur,  merokok, minum beralkohol, bolos sulit tidur,  merokok, minum beralkohol, bolos 
kerja, turnover, tl agresif, dll.kerja, turnover, tl agresif, dll.



Coping StrategiesCoping Strategies

�� Organizational CopingOrganizational Coping

-- Menciptakan iklim kerja yang suportif.Menciptakan iklim kerja yang suportif.

-- Menciptakan tugas yang menantang.Menciptakan tugas yang menantang.

-- Mengurangi konflik dan memperjelas tugas dan Mengurangi konflik dan memperjelas tugas dan 
peran.peran.peran.peran.

-- Merencanakan dan mengembangkan jenjang Merencanakan dan mengembangkan jenjang 
karir, dan memberikan konseling.karir, dan memberikan konseling.

�� Individual CopingIndividual Coping

-- BerolahragaBerolahraga

-- Relaksasi/meditasiRelaksasi/meditasi



Cont’dCont’d

-- Cognitive therapy : Rational Emotive Model, Cognitive therapy : Rational Emotive Model, 

CBTCBT

-- Networking : social supportNetworking : social support

-- Behavioral self controlBehavioral self control



Strategi Personalia dlm mengurangi StresStrategi Personalia dlm mengurangi Stres

�� Mengembangkan kebijakan manajemen stress Mengembangkan kebijakan manajemen stress 
bagi perusahaan.bagi perusahaan.

�� Mengembangkan pola komunikasi dlm Mengembangkan pola komunikasi dlm 
perusahaanperusahaan

�� Melatih manajer agar lebih peka  thd gejala Melatih manajer agar lebih peka  thd gejala �� Melatih manajer agar lebih peka  thd gejala Melatih manajer agar lebih peka  thd gejala 
stres.stres.

�� Melatih karyawan menyadari dan mengatasi Melatih karyawan menyadari dan mengatasi 
stres.stres.

�� Meningkatkan komunikasi dan partisipasi dlm Meningkatkan komunikasi dan partisipasi dlm 
organisasiorganisasi

�� Memonitor kegiatan orgns untuk menemukan Memonitor kegiatan orgns untuk menemukan 
kondisi yang dapat menimbulkan stres.kondisi yang dapat menimbulkan stres.



�� Mp’baiki job design dan organisasi untuk Mp’baiki job design dan organisasi untuk 
menghindari kondisi kerja yang dapat menghindari kondisi kerja yang dapat 
menimbulkan stres.menimbulkan stres.

�� Memberikan konseling dan program bantuan Memberikan konseling dan program bantuan 
lainnya untuk mengatasi stres yang timbul.lainnya untuk mengatasi stres yang timbul.



COUNSELINGCOUNSELING

�� Tujuan : membantu karyawan mengatasi Tujuan : membantu karyawan mengatasi 
masalah shg dpt m’jadi lebih efektif.masalah shg dpt m’jadi lebih efektif.

�� Karakteristik Konseling :Karakteristik Konseling :

�� Membantu karyawan memecahkan masalahMembantu karyawan memecahkan masalah

�� Mengurangi masalah karyawan dan masalah Mengurangi masalah karyawan dan masalah �� Mengurangi masalah karyawan dan masalah Mengurangi masalah karyawan dan masalah 
emosionalemosional

�� Meningkatkan performa organisasiMeningkatkan performa organisasi

�� Membantu orgns menjadi lebih ‘human’Membantu orgns menjadi lebih ‘human’

�� Dpt dilakukan olh profesional atau non profesionalDpt dilakukan olh profesional atau non profesional

�� Melibatkan masalah pekerjaan dan pribadiMelibatkan masalah pekerjaan dan pribadi

�� Bersifat rahasia dan sangat pribadiBersifat rahasia dan sangat pribadi



Fungsi Konseling :Fungsi Konseling :

�� Advice (saran)Advice (saran)

�� ReassuranceReassurance

�� Komunikasi kepada manajemen via konselor.Komunikasi kepada manajemen via konselor.

�� Melepaskan tekanan emosionalMelepaskan tekanan emosional

�� Membantu karyawan berfikir lebih jernihMembantu karyawan berfikir lebih jernih

�� Reorientasi nilaiReorientasi nilai--nilai pribadinilai pribadi



Tipe KonselingTipe Konseling

�� Directive CounselingDirective Counseling : melakukan fungsi advice : melakukan fungsi advice 
dan reassurance.dan reassurance.

�� Nondirective CounselingNondirective Counseling : = client centered: = client centered

�� konselor membantu menentukan area konselor membantu menentukan area 

masalah dan mencari alternatif solusi yang masalah dan mencari alternatif solusi yang masalah dan mencari alternatif solusi yang masalah dan mencari alternatif solusi yang 
tepat.tepat.

�� Participative counselingParticipative counseling : konselor dan konseli : konselor dan konseli 
b’sama2 mendiskusikan masalah dan mencari b’sama2 mendiskusikan masalah dan mencari 
solusi.solusi.


