PENGENDALIAN STRESS
TANDA-TANDA STRESS
1. Tubuh
A. Jangka Pendek (Sakit kepala, sakit punggung, jantung berdebar, sakit perut)
B. Jangka Panjang (tekanan darah tinggi, borok, penyakit kulit)
2. Pikiran
A. Bicara negatif kepada diri sendiri (Tidak bisa, Mengerikan, Menakutkan)
B. Konsentrasi – Proses berpikir terganggu, ingatan, kebingungan
3. Tingkah laku / Kebiasaan
A. Terlalu banyak tidur atau terlalu sedikit tidur
B. Penyalahgunaan unsur-unsur– narkoba/obat terlarang, alkohol, merokok,
kafein/kopi.
C. Terlalu banyak atau terlalu sedikit makan
4. Hubungan
A. Menarik diri
B. Cepat marah, suka murung
5. Rohani
A. Saat teduh terganggu
B. Suka mengkritik, menyalahkan diri sendiri
C. Dituntun oleh tekanan bukan dituntun oleh Allah.
** Stress / tekanan apa yang Anda alami dalam 3 bulan terakhir ini?

SUMBER-SUMBER STRES (HAL-HAL PENYEBAB STRESS)
1. DARI LUAR - STRESS EKSTERNAL – Stress dari luar datang dari orang lain atau
situasi ditempat kita tinggal - (elicit some responses):
a. Kebudayaan: Kelebihan penduduk, kemiskinan, perbedaan lintas budaya.
b. Sosial:
1. Hubungan (Konflik, peperangan, situasi politik)
2. Kebutuhan akan peran – orang tua, gereja,
3. Kehilangan atau mendapatkan sesuatu:- status, kesehatan, sahabat,
keuangan, pindah, perubahan.
c. Situasi Pekerjaan / Pelayanan:
1. Harapan dari majikan / pemberi kerja – mengetahui apa yang diharapkan
2. Kemampuan untuk melakukan pekerjaan - keahlian
3. Kenikmatan dari pekerjaan
4. Kepastian masa depan? Tantangannya cukup?
d. Rekreasi dan bermain – mempergunakan waktu senggang, olahraga, tertawa, TV,
tidur, bercanda
e. Istirahat yang diperpanjang - cuti, liburan, atau apakah semua hanya pekerjaan dan
tanpa waktu luang untuk bermain / hiburan?
f. Situasi tempat tinggal / akomodasi - memadai, ribut, privasi, tempat / ruangan
pribadi

g. Lingkungan - iklim, ban kempes, kemacetan, dll.
h. Perubahan besar
i. Masa depan yang tidak menentu
j. Bermaca-macam krisis
2. STRES DARI DALAM – STRESS INTERNAL – Biasanya berhubungan dengan
ambisi atau citra diri kita. Peristiwa dari luar dipengaruhi oleh persepsi dari dalam diri
sendiri (seperti kacamata). Tambahan: Hal-hal tentang diri kita yang tidak dapat
diubah - karunia, kepribadian, kesehatan, budaya, tahapan hidup, dll. Keterbatasan
sumber-sumber. Batasan-batasan.
a. Hal-hal tentang diri kita yang tidak dapat diubah - karunia, kepribadian, kesehatan,
kebudayaan, tahapan hidup, batasan-batasan, keterbatsan sumber-sumber.
b. Tanggapan terhadap stres dan sakit hati – menyalahkan, marah, menarik diri,
pergumulan perasaan.
c. "Pesan-pesan orang tua", sumpah dibagian dalam, semboyan keluarga ("kita tidak
akan meminta pertolongan dari orang lain")
d. Harapan yang terlalu tinggi dan tidak beralasan terhadap diri sendiri dan orang lain
e. Merasa dikasihi dan diterima sebagai anak oleh kedua orang tua? Bagaimana
dengan disiplin? Harapan-harapan terhadap saya?
f. Peristiwa traumatis yang berat di masa lalu – Pengaruhnya kepada saya?
Terselesaikan?
g. Fobia dan ketakutan
h. Kecenderungan untuk mendendam? – Perasaan berat atau dendam atau kepahitan
terhadap seseorang? Menyalahkan orang lain ketika terjadi hal-hal buruk? Sikap
negatif. Perasaan yang terluka.
i. Bagaimana saya melihat diri sendiri? 5 kekuatan, 5 kelemahan. Dapatkan saya
menerima dan menyatakan kasih dan pujian dari dan kepada orang lain yang
berbeda-beda?
3 PENDEKATAN UNTUK PENGENDALIAN STRES
A. Pengendalian Stress – Berurusan dengan DAMPAK seketika.
1. Mengubah pola makan
2. Olah raga
3. Relaksasi – waktu bersantai
4. Tidur
5. Istirahat – menjaga hari sabat
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengendalian penyebab Stress – Berurusan dengan PENYEBAB dari stress:
Mengubah lingkungan
Memecahkan konflik
Mengembangkan kecakapan berkomunikasi
Menetapkan batasan-batasan
Memiliki hubungan-hubungan yang bervariasi
Merencanakan dalam tertawa dan kesenangan/hiburan
Mengembangkan hobi dan hiburan

Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan – MENANGGULANGI TERUSMENERUS:
1. Bekerja dengan semua hal yang menyangkut “Penyebab-penyebab stress dari dalam”
paragraf diatas
dan mengembangkan
KEMAMPUAN MENANGGULAGI
penyebab-penyebab stress .
2. Mengubah "filter / saringan" pribadi kita. Perspektif: Apakah ini benar demikian?
3. Mengubah sistim kepercayaan dasar: Teologia sesat/bengkok/bias - penyerahan hak,
mati terhadap diri sendiri, komitmen kepada Allah bukan pada pekerjaan, Aku dapat
melakukan semua hal, Jika bukan aku yang melakukan ini, tidak seorangpun yang
akan melakukannya.
4. Berubah dari perfeksionisme kepada keunggulan - harapan-harapan
5. Dari adrenalin ke pengurapan
6. Menanggalkan dan mengenakan – Ef. 4:22-24. Pola pemikiran yang sehat , tindakan,
perasaan.
7. Mengakui hal-hal negatif atau kecemasan - Fil 4:6,7.
8. Memperkuat hubungan dengan Allah - doa, Alkitab, meditasi, menghafalkan.
9. Mengembangkan harapan (Mazmur. 62, Ibrani 6:16-20)
10. Miliki perasaan cukup (kunci untuk damai sejahtera, Fil 4:12,13)
12. Mengenali titik-titik kelemahan. Menjadi Realistis. Steer clear. Menetepkan sasaran
untuk perubahan.
13. Mengenakan kacamata jangka panjang – 5 tahun dari sekarang
14. Prioritas: Apakah ini penting?
15. Mengatur kemarahan sayadan perasaan-perasaan yang menghancurkan. – mengatur
batasan-batasan
16. Kecakapan mengatur waktu
17. Hari sabat yang panjang dan pendek
C.

Jadilah realistis! Mulai hari ini! Tetapkan sasaran untuk berubah!
Apa yang dapat saya/kita lakukan sebagai pribadi /pasangan/tim/sekolah untuk mengubah
hal-hal disini untuk memperkecil tingkat stress?
---oOo—oOo---

INVENTARISASI STRESS
MENGUKUR STRESS YANG DIHASILKAN DARI PERUBAHAN HIDUP
(Dengan Ijin Thomas H. Holmes dan M. Masusu, "Life Change and Illness Susceptibility", in Stressful Life Events:
Their Nature and Effects, ed. Barbara S. Dohrenwend and Bruce P. Dohrenwend (New York: Wiley, 1974), pp 4272 c John Wiley & Sons, Inc.

1. Pasangan meninggal
2. Perceraian
3. Meninggalnya anggota keluarga dekat
4. Penyakit atau cacat pribadi
5. Pernikahan
6. Perubahan kesehatan anggota keluarga
7. Kehamilan
8. Mendapatkan anggota baru dalam keluarga
9. Perubahan dalam keuangan
10. Perubahan struktur kerja / perbedaan jalur kerja
11. Perubahan pertanggung-jawaban kerja
12. Perubahan kondisi hidup / tempat tinggal
13. Perubahan jam kerja atau suasana kerja
14. Perubahan tempat tinggal
15. Perubahan rekreasi
16. Perubahan aktifitas gereja
17. Perubahan aktifitas sosial
18. Perubahan jumlah anggota keluarga yang berkumpul
19. Perubahan pola makan
TOTAL:

100
73
63
53
50
44
40
39
38
36
29
25
20
20
19
19
18
15
15
_______

 Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan Stress seringkali dialami jika angka
tingkat stress jumlahnya diantara 150 dan 300 .
 Rata-rata utusan Injil dalam masa awal pelayanannya harus menanggulangi dan hidup
dengan jumlah 400 pada angka stress.

