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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Stres dan individu merupakan suatu kekuatan atau stimulus yang 

menggerakan individu sehingga menghasilkan suatu tanggapan, ketegangan dimana 

ketegangan tersebut dalam pengertian fisik yang mengalami perubahan bentuk. Stres 

di tempat kerja mempengaruhi aktifitas non kerja seseorang. Adapun kaitan stres 

kerja dan stres non kerja harus dipertimbangkan untuk menjelaskan dan memahami 

prilaku dan prestasi karyawan. Dampak kontrak produktif stres ialah pengunduran 

diri, kecanduan alkohol dan penyalagunaan obat-obatan, kecanduan alkohol 

diperkirakan telah menelan biaya kira2 $50 milyar setip tahunnya diukur dari 

pemborosan ekonomi, sedangkan penyalahgunaan obat-obatan diperkirakan dari $16 

milyar setiap tahun. 

Salah satu cara mengklasifikasikan stres ditempat kerja ialah atas dasar 

lingkungan fisik, tingkatan individu, tingkatan kelompok dan tingkatan 

keorganisasian. 

         

1.2 Perumusan Masalah 

- Stres dan kerja sebuah model 

- Perbedaan individual  

- Konsekuensi dari stress 

- Pendekatan individual terhadap stress 

- Program organisasi untuk mengelola stres 

 

1.3 Tujuan Penulisan  

Dengan adanya penulisan ini penulis berharap adanya pemahaman mahasiswa 

tentang apa yang dimaksud dengan stres dan individu tersebut. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam makalah ini adalah:  

Bab  I  Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Perumusan Masalah 

1.3 Tujuan Masalah 

1.4 Sistimatika Penulisan 

Bab II  Stres dan Individu 

2.1  Stres dan Kerja Sebuah Model  

2.2  Perbedaan Individual 

2.3  Konsekuensi dari Stres 

2.4  Program Organisasi untuk Mengelola Stres  

2.5 Pendekatan Individual Terhadap Stres 

Bab III Penutup 

1.1 Kesimpulan 

1.2 Saran 

Daftar Pustaka  
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BAB  II 

STRES DAN  INDIVIDU 
  

 Stres adalah suatu tanggapan penyesuaian, diperantai oleh  perbedaan-

perbedaan individual dan proses psikologi, akibat dari setiap tindakan lingkungan, 

situasi, atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologi dan fisik berlebihan 

kepada seseorang. 

Ada dua definisi stress  

1. Definisi stimulus stress adalah kekuatan atau stimulus yang menggerakan 

individu sehingga menghasilkan suastu tanggapan ketegangan, dimana 

ketegangan tersebut, dalam pegertian fisik, mengalami perubahan bentuk. 

2. Definisi tanggapan stress adalah tanggapan fisiologis atau psikologi seseorang 

dalam lingkungan penekan, dimana penekan adalah kejadian ekstern atau 

situasi yang secara mengganggu. 

     

2.1 Stres dan Kerja Sebuah Model  

Bagi kebanyakan individu yang bekerja, kerja itu lebih dari sekedar kewajiban 

40 jam seminggu. Bahkan jika waktu kerja yang nyata adalah 40 jam, kebanyakan 

individu menghabiskan 10 jam atau lebih per hari untuk aktifitas yang berkaitan 

dengan kerja bila jam2 untuk perjalanan, persiapan kerja, makan siang sbgnya. Tidak 

hanya jumlah waktu yang dipakai untuk kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan, 

tetapi banyak individu menemukan porsi penting kepuasan mereka dan identitas 

dalam pekerjaan. Konsekuensinya, kegiatan kerja dan non kerja saling bergantung. 

Perbedaan antara stress di tempat kerja dan stress di rumah bersifat yang paling baik. 

Suatu perspektif manajerial digunakan untuk mengembangkan bagian-bagian model, 

model membagi penyebab stress di tempat  kerja, ada empat kategori model: 

1. Stresor  lingkungan fisik  

Penyebab stress yang bersifat lingkungan fisik sering disebut kerah biru, 

karene mereka lebih merupakan masalah di dalam pekerjaan-pekerjaan kasar. 
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2. Stresor  individual  
Didalam stress individual seorang individu merasakan konflik peran ketika 
memenuhi satu deretan harapan tentang pekerjaan dengan memenuhi kepada 
sederetan harapan lainnya , sebagai contoh, adanya tekanan untuk bergaul 
dengan baik bersama orang2 yang anda tidak cocok.  

3. Stresor kelompok  
Karakteristik kelompok dapat menjadi stressor yang kuat bagi beberapa 
individu. Ilmuan perilaku telah menganggap bahwa memperbaiki hubungan 
yang baik di antara anggota suatu kelompok kerja merupakan factor utama 
dalam kehidupan yang baik. 

4. Stresor organisasional  
Mengidentifikasi stressor-stressor mana yang paling penting beberapa orang 
mungkin menjadi frustasi oleh penundaan yang sering di gabungkan dengan 
pengambilan keputusan yang partisipatif. 
 

2.2 Perbedaan Individual  
1. Stresor Peristiwa Kehidupan 

Ketika individu mengalami stress sangat berat didalam hidup mereka, 
kesehatan pribadi menderita. Beberapa peneliti telah menentang dugaan 
bahwa peristiwa kehidupan yang positif dan  negative secara fungsional sama 
dalam mempengaruhi seseoran untuk sakit. Stressor menimbulkan tanggapan 
2 yang berbeda dari orang yang berbeda. Beberapa individu lebih mampu 
untuk menghadapi stressor daripada indifidu lainnya; mereka bisa 
menyesuaikan prilaku mereka sebagai cara untuk menghadapi stressor secara 
langsung 

2. Pola Perilaku Tipe A 
Suatu pola dari prilaku atau ciri-ciri yang akhirnya mereka sebut pola prilaku 
tipe A. orang dengan TABP: 

 Secara kronis berjuang untuk mendapatkan seseuatu sebanyak mungkin 
dalam periode waktu yang paling pendek. 

 Agresif, Ambisius, bersaing dan kuat. 
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 Bicara meledak ledak, cepat beralih kemasalah lain setelah menyelesaikan 

apa yang mereka katakana.  

 Tidak sabar, benci menunggu, menganggap pekerjaan menunggu 

merupakan tindakan membuag waktu berharga. 

 Memenuhi batas waktu dan beroreantasi kerja. 

 Selalu dalm keadaan berjuang baik dengan orang, sesuatu dan kejadian. 

3. Metode-metode penilaian tipe A 

Metode-metode yang paling umum digunakan untuk menilai prilaku tipe A 

adalah wawancara yang tersusun dan sejumlah daftar pertanyaan tentang 

laporan pribadi seperti survey  

a. Wawancara tersusun 

Wawancara tersusun semula dikembangkan dalam tahun 1960 untuk 

mengklasifikasikan atas 3000 partisipan priaWestern Collaborative Group 

Study (didiskusikan secara singkat). Para responden diberi serangkai 

pertanyaan mengenai tanggapan karakteristik mereka terhadap bermacam2 

situasi yang didesain guna memicu daya saing, ketidaksabaran dan sikap 

bermusuhan.  

b. Metode laporan pribadi 

Suatu studi dalam jumlah terbatas telah digunakan S1 dan berbagai alat 

laporan pribadi atas wanita. Persetujuan antara alat laporan pribadi dan S1 

lrbih rendah dari pada gambaran untuk pria. 

c. Daya tahan  

Adalah gaya kepribadian yang mengungkapkan komitmen, pengembalian/ 

control, dan tantangan. Daya tahan memudahkan suatu bentuk dari cara 

mengatasi yang termasuk: 

1) Meletakan stressor-stressor khusus dalam perspektrif. Segala sesuatu 

bukan suatu perjuangan hidup atau mati. 

2) Mengetahui bahwa seseorang memiliki kreatifitas dan sumber-sumber 

yang dibutuhkan untuk menghadapi stressor. 

3) Melihat stesor sebagai kesempatan dari pada selalu sebagai ancaman. 
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d. Dukungan social 

Adalah avaluasi dari sesorang dimana yang bersangkutan diurus dan 

dinilai. Beberapa penelitian mengidentifikasikan bahwa dukungan social 

mengurangi atau menyangga dampak spikologis yang merugikan dari 

pembukaan stress dan situasi yang penuh stress. Penggunaan riset 

dukungan social secara manejerial dalam mengurangi stress yang akan 

dikembangkan sebagai riset yang berdasarkan hal yang lebih organisasional 

sudah dilaksanakan 

e. Afektivitas negative  

Adalah keadaan jiwa individu yang sangat mungkin untuk mengungkapkan 

dan mengalami stress negative seperti marah, takut dan depresi. 

 

2.3 Konsekuensi dari Stress 

1. Akibat stress yang paling mahal  

Prilaku tidak produktif dan menarik diri seperti lekas marah, kecanduan 

alcohol, penyalahgunaan obat dan tindakan illegal (Hukum) secara kusus 

menggangu dalam bentuk hilangnya produktifitas dan biaya. 

2. Brunout atau perasaan kesal-marah 

Perasaan kesal-marah divenisikan sebagai psikologis yang disebabkan oleh 

stress oleh kerja secara terus menerus yang di akibatkan keletiahan emosional, 

depersonalisasi dan merasa prestasi menurun. 

3. Alkohollisme (kecanduan alcohol) 

Adalah suatu penyakit yang di karatelisasi oleh minim berlebihan secara 

berulang-ulang yang mengganggu kesehatan individu dan perilaku kerja. 

Identivikasi awal dari alkohollisme adalah penting karena ramalan untuk 

perlakuan yang berhasil adalah lebih menguntungkan jika perlakuan itu dimulai 

pada tahap awal dari penyakit. Para menejer dapat mencari sinyal-sinyal 

alkoholisme itu : 

a. Pola absentisme berlebihan : 

Senen, jum’at dan hari-hari lain sebelum dan sesudah hari libur 
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b. Tidak hardir tanpa izin dan sering 

c. Kelambatan dan keberangkatan awal 

d. Pertimbanggan yang jelek dsan keputusan yang jelek 

e. Penampilan pribadi yang tidak rapi 

f. Tanda-tanda meningkatannya kegugupan dan tangan gemetar 

g. Tanda-tanda meningkatnya klaim rumah sakit-obat operasi 

4. Penyalahgunaan obat 

Beberapa perusahaan, mengakui bahwa penyalahgunaan obat terjadi pada 

waktu bekerja, menggunakan berbagai macam-macam cara untuk melawan 

masalah itu. Meskipun demikian, makin lama makin banyak organisasi yang 

menjadi bagian dari pihak anti penyalahgunaan obat yang populer, baik karena 

alasan kemanusian mapun karena penyalahgunaan obat dan alcohol 

diperkirakan menelan biaya lebih dari us$116 milyar setiap tahun. Untuk 

melawan ketergantungan obat membutuhkan para manejer yang memfokuskan 

terutama pada akibatnya ataas prestasi kerja. Saran-saran lainnya yang 

berdasarkan pada pengalaman perusahaan dalam melawan ketergantungan obat 

adalah: 

 Menciptakan dan mengkomunikasikan suatu kebijakan yang jelas tentang 

penggunaaan obat. 

 Memperkuat kembali kebijakan ketergantungan obat  

 Antisipasi masalah, dan tidak di kejutkan oleh masalah itu  

 Memperbaiki hubungan baik dengan angan-angan pelaksanaan hukum  

 Jangan mencoba untuk mengahadapi masalah dalam diri sendiri 

 Biaya hukum  

 

Klaim kompensasi yang berkaitan dengan stress dibagi dalam tiga kategori: 

 Fisik mental, seperti borok/bisul yang disebabkan oleh stress pada waktu 

kerja. 

 Fisik mental, depresi sebagai suatu tanggapan terhadap kerusakan yang 

berkaitn dengan kerja. 

 dan mental, seperti serangan ketakutan karena stress mental pada waktu kerja.  
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Kompensasi pekerja diterapkan pada abat ke-20 untuk menyediakan fasilitas 

medis yang bermanfaat dan mengejar upah yang hilang untuk para pekerja yang 

mengalami luka pada waktu kerja dan melindungi mereka dari tuntutan ganti rugi. 

 

2.4 Program Organisasi untuk Mengelola Stres 

Langkah paling pertama dalam setiap program untuk mengelola stress agar 

tetap dalam batasan-batasan  yang dapat diterima adalah pengakuan bahwa masalah 

tersebut ada. Bagian ini memberikan contoh-contoh dari  program organisasi. 

1. Analisis peran dan klarifikasi 

2. Budaya perusahaan  

3. Program perusahaan besar 

4. program klinis  

5. Program organisasional 

 

2.5 Pendekatan Individual Terhadap Stres 

Pendekatan individual untuk mengendalikan stress muncul dengan 

keanekaragaman yang luas. 

1. Latihan  

Para peneliti telah menyimpulkan bahwa orang yang berlatih gerak badan 

kurang mengalani stress dan ketegangan, lebih percaya diri, dan lebih bersikap 

optimis. Kelompok yang mendapat latihan menunjukan suatu penurunan yang 

berarti di dalam tingkat stress dan depresi.Tekanan pada pemenuhan mungkin 

telah menjadi bahan yang sangat penting di dalam studi ini. Satu masalah yang 

didapat dalam banyak studi latihan adalah bahwa subyek control sering jatuh 

ke dalam pusat-pusat latihan sekalipun mereka menetapkan aktivitas berbeda. 

2. Relaksasi 

Stress merupakan suatu tanggapan penyesuaian dari badan, maka tanggapan 

anti stres penyesuain adalah relaksasi. 

 

 



9 
 

3. Humor 

Beberapa riset mengindikasikan bahwa anak-anak menggunakan humor untuk 

menangani kehidupan rumah yang penuh stress, bahwa banyak pelawak 

professional berasal dari keluarga yang diisi dengan situasi tak menentu dan 

ketegangan dan bahwa banyak tertawa mungkin menjadi yang baik untuk 

melawan beberapa penyakit. 

4. Umpan balik Bio (Biofeedback) 

Hasil riset menyatakan bahwa umpan balik bio mungkin memiliki peran 

penting didalam manajemen stress karena sekurang kurangnya dua alasan. 

Pertama umpan balik bio membantu mempertunjukan pada pengguna bahwa 

tanggapan fisiologis dapat dikontrol secara sukarela dan bahwa stress terjadi, 

dalam kenyataannya mendapatkan tanggapan fisiologis. Kedua, umpan balik 

bio memberikan penguatan bagi pengguna melihat pada kemajuan yang dibuat 

sepanjang waktu. 

Sebagai suatu strategi manajemen stress individual, umpan balik bio tidak 

hanya menawarkan beberapa keuntungan tetapi juga memiliki beberapa 

kerugian. Pada sisi positif, suatu tubuh dari riset yang tumbuh menunjuk pada 

keefektifannya didalam bermacam macam penggunaannya yang luas. Pada sisi 

negative, meskipun demikian, umpan balik bio membutuhkan pembelian 

peralatan, yang sangat bervariasi diantaranya bisa dipertanyakan ketepatannya 

dan tingkat dapat dipercayanya.    

  

           

  

 

 

 

 

 

. 



10 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan  

1. Individu mengadakan reaksi  pertahanan terhadap stress. 

2. Sterss di tempat kerja mempengaruhi aktifitas bukan kerja seseorang. 

Keterkaitan dari stress kerja dan bukan kerja harus dipertimbangkan jika kita 

berbicara tentang prilaku pekerjaan dan prestasinya. 

3. Akibat dari stress yang kontrak produktif termasuk burnout, alkoholisme, 

penyalahgunaan obat dan pengeluaran biaya yang berhubungan dengan 

masalah hukum. 

4. Sterssor merupakan peristiwa diluar yang berpotensi namun tidak perlu 

membahayakan individustesor kerja dapat terjadi didalam lingkungan fisik 

dan para individu, kelompok atau tingkat organisasi. 

5. Stesor kerja menimbulkan tangagapan berbeda dari orang yang berbeda. 

6. Riset yang berdasarkan ilmu pengobatan dan prilaku menyatakan bahwa 

prilaku tipe A (TABP) digabungkan dengan penyakit jantung koroner. 

7. Terlalu awal dalam pengertian bukti penelitian untuk menyatakan bahwa para 

menejer perlu untuk menciptakan perangkat kerja yang mendukung daya 

tahan guna memperbaiki mutu dari kehidupan kerja. 

8. Banyak konsekwensi stress dapat diklasifikasikan sebagai subjektif, bersifat 

prilaku, kognitif, sofisiologis dan organisasional. 

9. Banyak program yang disponsori dan dimulai oleh organisasi bisa digunakan 

untuk mengelola stress. 

10. Program interfensi individual untuk mengelola stress adalah banyak.program 

secara potensial memberikan harapan termasuk latihan (olah raga)  relaksi, 

humor dan umpan balik bio. 
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3.2 Saran  

Dengan adanya riset yang berdasarkan ilmu pengobatan dan prilaku 

menyatakan bahwa pola perilaku tipe A digabungkan dengan penyakit jantung 

koroner, penulis juga berharap agar penulisan makalah ini dapat membantu teman-

teman  dalam memahami masalah stres dan individu, dan penulis juga berharap kritik 

dari para pembaca yang kan dapat membantu kesempurnaan penulisan makalah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
James. L.Gibson, dkk, Prilaku Organisasi, Jakarta.Binarupa aksara,1996. 
 
Ivancevich, Prilaku Organisasi, JIlid 1, Jakarta.1994. 
 
www.Psilogi/psilogs tpt.php.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

KATA PENGANTAR 
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