
Pendahuluan 

Berkembangnya industri perbankan di Indonesia yang tergolong pesat 

menyebabkan persaingan bisnis yang kompetitif. Semakin kritis nasabah dan 

semakin kompleks keinginan nasabah akan jasa layanan perbankan menuntut 

setiap bank melakukan berbagai inovasi sebagai upaya dalam menarik nasabah. 

Dalam dunia perbankan, keberadaan Bank Perekreditan Rakyat (BPR) dapat 

membantu usaha mikro, kecil dan menengah karena kegiatan BPR terutama 

ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan. 

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya 

ditujukan bagi masyarakat pedesaan saja tetapi juga mencakup pemberian jasa 

perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. 

PT.BPR X adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan 

perbankan yang berfokus menghimpun dana masyarakat dalam produk 

tabungan dan deposito yang selanjutnya kemudian disalurkan kembali ke dalam 

bentuk produk kredit terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). PT.BPR X sudah berdiri sejak tahun 2004 dan hingga kini terus 

berupaya memberikan pelayanan terbaik. Selain kepuasan dan kenyamanan 

customer, besarnya produk yang dipasarkan ke masyarakat juga menjadi ukuran 

keberhasilan perusahaan. Dalam memasarkan produknya, PT.BPR X memiliki 

divisi marketing sebagai divisi penjualan. Divisi marketing PT.BPR X terbagi 

menjadi tiga kantor cabang. Setiap cabang dipimpin oleh seorang manager 

marketing, yang membawahi dua supervisor dan para staf marketing. 

Dalam dunia perbankan peran marketing atau tenaga penjual menjadi 

faktor utama keberhasilan sebuah bank untuk mencapai keuntungan perusahaan 

secara maksimal. Pentingnya tenaga penjualan bagi perusahaan dikemukakan 

oleh Ferdinand (2000) bahwa dalam manajemen penjualan, tenaga penjualan 

sering dianggap sebagai ujung tombak kegiatan pemasaran yang dapat 

mendatangkan profit bagi perusahaan. 

Perusahaan memiliki upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya karyawannya tidak terkecuali pada staf marketing. Setiap staf marketing 

wajib mengikuti pelatihan yang biasa disebut basic training, antara lain selling 

skill, salesmanship training, dan pelatihan 5R. Berdasarkan wawancara pada 

tanggal 3 Juli 2017 dengan staf HRD didapatkan informasi bahwa selama ini 

perusahaan banyak memberikan pelatihan dari segi teknis pekerjaan pada staf 



marketing namun belum diimbangi dengan pelatihan soft skill dan 

pengembangan diri karyawan.   

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan manager marketing pada 

tanggal 3 Juli 2017 diketahui bahwa para marketing mengalami penurunan 

pencapaian target dalam enam bulan terakhir, yang artinya belum mampu 

mencapai target pencairan kredit yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 100%. 

Berikut diperoleh data realisasi pencairan kredit tiap-tiap marketing.PT.BPR X 

pada bulan November hingga April 2017, yaitu: 

 

Tabel 1. Prosentase realisasi pencairan kredit PT.BPR X 

2016/2017 RCH PSS HIT ISR AYG UMH 

Nov 17% 17% 19% 19% 11% 60% 

Des 47% 47% 102% 96% 20% 58% 

Jan 44% 27% 84% 79% 108% 80% 

Feb 105% 53% 58% 78% 105% 22% 

Maret 27% 63% 113% 18% 110% 60% 

April 40% 103% 100% 40% 48% 94% 

(Sumber: Laporan Realiasi Pencairan Kredit Nov 2016 – April 2017 PT.BPR 

X) 

 

 

Gambar 1. Diagram Realisasi pencairan kredit Nov 2016 – April 2017  

PT.BPR X 



Melihat dari presentase pencapaian target tiap-tiap staf marketing dalam 6 

bulan, menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belum mencapai 100%, bahkan 

kurang dari 80% sehingga berada pada kategori buruk. Rendahnya realisasi 

berdampak buruk pada menurunnya angka penjualan perusahaan yang tidak 

optimal. Target yang belum tercapai disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor 

eksternal maupun internal. 

Staf marketing memiliki tuntutan pekerjaan yang tinggi, selain target dan 

beban kerja setiap bulannya, kondisi pasar yang berubah-ubah, lingkungan dan 

cuaca juga dapat berpengaruh pada tingkat stres staf marketing. Hasil penelitian 

Agus dkk (2003) menyebutkan bahwa stres kerja pada sales atau marketing 

dapat berpengaruh pada kinerja mereka. Lebih lanjut Agus menyatakan bahwa 

stres disebabkan oleh sumber-sumber yang berasal dari organisasi (eksternal) 

maupun dari individu itu sendiri (internal). Robbins (2015) mengemukakan hal 

serupa bahwa sumber stres dapat dari tiga sumber yaitu organisasional, 

lingkungan dan individual. 

Stres bukan hal yang baru lagi di kalangan para karyawan. Dalam bekerja 

tentunya hasil yang didapat tidak selalu sesuai dengan tujuan dan target yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Hambatan dan tekanan sudah pasti ada dan 

menjadi hal yang lumrah seperti persaingan yang ketat dengan rekan kerja, 

tekanan dari atasan, lingkungan dan situasi kantor yang kurang nyaman, target 

yang sulit dicapai, serta tuntutan dan perubahan kebijakan dari perusahaan yang 

terkadang mempersulit karyawan. Saat menghadapi hambatan-hambatan itu 

kesabaran dan sifat pantang menyerah seorang karyawan diuji. Beberapa 

karyawan mampu melewatinya dengan baik, akan tetapi tidak sedikit yang 

kurang mampu mengatasi hambatan yang terjadi sehingga menimbulkan 

ketidaknyamanan dalam bekerja dan berdampak pada timbulnya gejala-gejala 

stres kerja. 

Peneliti kemudian melakukan analisa terhadap aspek motivasi, 

kesempatan dan kemampuan (Blomberg & Pringle dalam Murdoko dan Hindiarto, 

2011). Pada aspek motivasi, staf marketing memiliki motivasi yang kurang, hal ini 

terbukti dari wawancara terhadap staf HRD pada tanggal 3 Juli 2017 bahwa para 

staf marketing seringkali mengeluh lelah, tampak lesu, tidak semangat, dan lima 

orang marketing sering izin tidak masuk kerja karena sakit hingga kinerja dan 

produktivitas yang terus menurun. Selain itu, berdasarkan wawancara pada 



tanggal 3 Juli 2017 dengan enam staf marketing bahwa staf marketing seringkali 

merasa cemas apabila belum capai target pencairan kredit, takut bonus hilang, 

tiba-tiba tidak bersemangat ketika berkali-kali gagal mendapatkan debitur. Pada 

aspek kesempatan, target yang ditetapkan oleh perusahaan dapat dicapai oleh 

staf marketing, terbukti dengan adanya beberapa staf marketing yang mampu 

mencapai target 100% atau lebih, serta hasil analisa target pada BPR kompetitor, 

PT.BPR X termasuk dalam kategori sedang. Pada aspek kemampuan, 

berdasarkan hasil wawancara dengan SPV marketing dan observasi di lapangan, 

kemampuan staf marketing sudah mumpuni dalam menawarkan produk serta 

saat di lapangan staf marketing sudah cukup baik dalam menawarkan produknya 

dan cukup percaya diri ketika menghadapi calon nasabah. 

Peneliti lebih lanjut melakukan identifikasi awal permasalahan dengan 

menyebar skala kepuasan kerja pada tanggal 10 Juli 2017 kepada 32 karyawan 

PT.BPR X. Berdasarkan hasil survey menunjukkan presentase kepuasan yang 

rendah yaitu sebesar 5% pada kebijakan perusahaan, sedangkan pada aspek 

pada pekerjaan dan kondisi/lingkungan kerja berada pada taraf paling rendah 

yaitu memiliki prosentase 4%. Berdasarkan hasil survey tersebut, peneliti 

melakukan wawancara lebih dalam terhadap lima staf marketing pada tanggal 14 

Juli 2017. Empat dari lima orang staf mengungkapkan bahwa beban kerja yang 

tinggi dan belum tercapainya target pencairan kredit saat mendekati akhir bulan 

menimbulkan kecemasan akan tidak mendapatkan insentif bulanan serta 

ketakutan penilaian yang buruk dari atasan. Selain itu, ketidakpuasaan akan 

pekerjaan juga dikemukakan oleh tiga orang marketing dan seorang supervisor 

bahwa menjadi seorang marketing memiliki banyak tekanan / stressor. Terlebih 

tekanan tersebut selalu datang berulang setiap menjelang akhir bulan apabila 

target pencairan tidak tercapai. Tekanan-tekanan tersebut memberikan dampak 

seperti cemas, mudah marah, dan bingung hingga dampak kesehatan yang 

menurun seperti sulit tidur, migrain, otot-otot punggung menjadi tegang, mudah 

lelah serta sulit berkonsentrasi.  

Berdasarkan hasil analisa tersebut, peneliti melakukan observasi dan 

wawancara lebih lanjut terkait dengan gejala-gejala yang dialami staf marketing 

dengan memberikan skala stres kepada sepuluh orang staf pada tanggal 2 

Agustus 2017 dan didapatkan hasil rata-rata sebesar 65%. Berdasarkan skala 

stres kerja tersebut peneliti melakukan wawancara kepada sepuluh orang staf 



marketing pada tanggal 2 Agustus 2017, didapatkan data bahwa tujuh dari 

sepuluh marketing mengalami gejala-gelaja stres kerja. Tiga staf diantaranya 

sering mengeluh sakit kepala dan badan pegal-pegal. Seorang staf harus minum 

obat dikarenakan tekanan darah yang tinggi. Tiga staf marketing lain 

mengeluhkan kesulitan tidur di malam hari. Selain itu, lima staf mengaku sulit 

berkonsentrasi, cepat tersinggung/mudah marah dengan keluarga di rumah, 

bosan dan tidak puas dengan pekerjaan. Sedangkan ditemukan dua staf 

marketing sering bermalas-malasan (berlama-lama merokok atau duduk di 

warung/tempat makan), juga kinerja dan produktivitas yang menurun. Selain itu, 

manager dan supervisor marketing mengatakan bahwa faktor yang paling 

banyak memberikan tekanan sehingga menimbulkan gejala-gejala stres menjadi 

tinggi adalah target kerja setiap bulanannya. Selain itu juga adalah piutang dari 

debitur yang melebihi jatuh tempo sehingga berpengaruh pada insentif yang 

diterima. 

Reaksi individu terhadap ancaman atau tuntutan lingkungan seperti 

tekanan mental serta berkurangnya energi fisik dan psikis merupakan bentuk dari 

stres. Munandar (2001) mengemukakan bahwa setiap pekerjaan dapat menjadi 

pembangkit stres, tergantung pada tenaga kerja yang menentukan sejauh mana 

situasi yang dihadapi itu merupakan situasi stres atau tidak. Sedangkan Sasono 

(2004) berpendapat bahwa stres mempunyai dampak positif dan negatif. 

Dampak positif stres pada tingkat rendah sampai pada tingkat moderat bersifat 

fungsional dalam arti berperan sebagai pendorong peningkatan kinerja 

karyawan. Sedangkan pada dampak negatif stres tingkat yang tinggi adalah 

penurunan pada kinerja karyawan yang drastis.  

Sunyoto dan Burhanudin (2011) mengkategorikan stres menjadi tiga gejala, 

yaitu gejala fisiologis, gejala psikologisbdan gejala perilaku. Gejala fisiologis 

disebabkan masalah stress pertama kali diteliti oleh ahli bidang ilmu kesehatan 

dan medis. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut stress dapat menciptakan 

perubahan dalam metabolism, meningkatkan detak jantung, tekanan darah dan 

memicu serangan jantung, serta tuntutan kerja yang berlebihan dapat 

menimbulkan stres,vyaitu rentan terhadap penyakit saluran pernapasan dan 

fungsi kekebalan tubuh. Gejala psikologis ialah akibat stres dalam 

ketidakpuasaan terhadap pekerjaan. Gejala psikologis lain akibat stres dapat 

berupa kecemasan, kejenuhan, ketegangan, kesal, dan sikap yang suka 



menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaan yang membutuhkan tuntutan berlebihan 

dan saling bertentangan, serta wewenang dan tanggung jawab yang tidak jelas, 

dapat menimbulkan stress atau ketidakpuasaan. Selain itu gejala stres yang 

alami ialah gejala perilaku yang cenderung mengalami perubahan produktivitas, 

perputaran karyawan, disamping perubahan meliputi kebiasaan makan, merokok, 

konsumsi alkohol, kegelisahan dan tidur tidak teratur. 

Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi motivasi karyawan serta dapat 

berdampak pada performa kerja karyawan di perusahaan.  Perusahaan tentunya 

harus memiliki upaya untuk mengatasi stres yang dialamiooleh karyawan-

karyawannya funtuk mempertahankan semangat dan performa karyawan. Tyle 

(dalam Aamodt, 2010) menyatakan bahwa manajemen stres untuk merubah 

perilaku menjadiolebih sehat sepenuhnya untuk merespon stres sebelum terjadi, 

saat terjadi dan setelah terjadi. Manajemen stres adalah teknik untuk mengontrol 

dan menurunkan tingkat stres.oManajemen stres merupakan kemampuan 

seseorang untukomelakukan perubahan dari stres kerja yang berdampak negatif 

menjadi stres kerja yang berdampak positif bagi dirinya sehingga berdampak 

pada hasil kerja yang optimal (Quick, 1998). 

Didukung dengan pernyataan Losyk (2005) bahwa ada berbagai cara untuk 

mengendalikan stres dan menenangkan diri. Manajemen stres bertujuan untuk 

mencegah berkembangnya stres jangka pendek menjadi stres jangka panjang 

atau stres kronis. Secara individu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan 

karyawan untuk mengendalikan stres di tempat kerja. Cara –cara yang dapat 

dilakukan diantaranya adalah dengan menerapkan manajemen waktu, secara 

rutin melakukan latihan fisik dan mental seperti olahraga dan relaksasi. 

Relaksasi adalah salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan ketegangan yang dialami oleh individuodengan melemaskan otot-

otot pada tubuh. Relaksasi diperkenalkan pertama kali  oleh Jacobson melalui 

berbagai penelitian tentang teknik pengurangan ketegangan (Subandi, 2002). 

Jacobson menjelaskan relaksasi dapat mengurangi ketegangan subjektif dan 

berpengaruh terhadap proses fisiologis lainnya. Relaksasi otot berjalan bersama 

dengan respon otonom dari saraf parasimpatis. Jacobson mengatakan bahwa 

relaksasi otot berjalan bersama dengan relaksasi mental. Perasaan cemas 

subjektif dapat dikurangi atau dihilangkan dengan sugesti tidak langsung atau 

menghapus atau menghilangkan komponen otonomik darioperasaan itu. Emosi 



dan tentunya rasa cemas mengandung dua elemen, yaitu reaksi fisiologis dan 

komponen-komponen menghayati. Jadi bila ada perubahan perubahan dibidang 

emosi, kedua komponen diatas juga mengalami perubahan (Smet, 1993). 

Greenberg (2002) berpendapat bahwa relaksasi berguna menolong 

individu menjadi rileks, memberi keuntungan secara fisiologis dan psikologis 

(menurunkan kecemasan, stres dan depresi). Sejalan dengan Greenberg,  

Bellack dan Hersen (dalam Subandi, 2002) mengemukakan bahwa relaksasi 

dapat menekan rasa tegang dan cemas, sehingga timbul counter conditioning 

dan penghilangan rasa tegang dan cemas. Ketika seseorang mengalami 

ketegangan dan kecemasan yang bekerja adalah sistem saraf simpatesis, 

sedangkan saat rileks yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatesis. Dengan 

relaksasi dapat menekan rasa cemas dan tegang sehingga timbul resiprok yaitu 

penghilang rasa tegang dan cemas tersebut. Relaksasi yang dilakukan secara 

rutin membuat stimulus penyebab stres dan otot yang tegang dapat dikondisikan 

menjadi rileks. Sehingga stres dapat direduksi dengan baikodan gejala-gejala 

yang menyertainya pun dapat diminimalisir tingkat kemunculannya. 

Penelitian lain tentang relaksasi juga telah banyak dilakukan, antara lain 

penelitian Dendato dan Diener (1986) tentang relaksasi dan pelatihanOkognitif 

yang terbukti efektif mengurangi kecemasan. Efek relaksasi juga telah diteliti oleh 

beberapa ahli pada psikologi kesehatan yaitu Relaksasi Otot Progresif dan 

Relaksasi Imajeri Terpandu yang efektif mengurangi efek samping chemotherapy 

seperti cemas, depresi, mual, dan meningkatnya tekanan darah pada pasien 

kanker (Lyles, Burish, Krozely, & Oldham, 1982). Mulyono (2005) menjelaskan 

beberapa keuntungan yang diperoleh dari latihan relaksasi diantaranya relaksasi 

membuat seseorang lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan karena 

adanya stres. Relaksasi sangat berguna untuk mengembangkan kemampuan 

tetap tenang atau menghindari stres saat menghadapi kesulitan, selalu rileks 

akan membuat seseorang memegang kendali hidup. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gejala-

gejala stres yang dialami marketing PT.BPR X. disebabkan  oleh belum adanya 

pengelolaan stres atau manajemen stres yang baik, sehingga relaksasi dapat 

menjadi sebuah intervensi untuk menurunkan tingkat stres kerja pada staf 

marketing PT.BPR X. Oleh karena itu,Opertanyaan yang diajukan dalam 



penelitian ini adalah apakah ada perbedaan tingkat stres staf marketing antara 

sebelum dan sesudah melakukan relaksasi? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empirik ada atau 

tidaknya pengaruh relaksasi terhadap penurunan tingkat stres kerja staf 

marketing PT.BPR X Semarang. 

 

Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya 

pengembangan ilmu Psikologi khususnya Psikologi Industri dan Organisasi 

untuk menjadi referensi kajian tentang efektivitas relaksasi untuk 

menurunkan tingkat stres kerja pada staf marketing. 

2. Manfaat Praktis 

Relaksasi diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan untuk 

membantu staf markting yang mengalami stres kerja untuk menurunkan 

dampak stres kerja. Selain itu diharapkan dengan pemberian relaksasi 

dapat meningkatkan pengetahuan staf marketing dalam mengelola stres 

dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Stres Kerja 

Beberapa ahli mendefinisikan stres tidak jauh berbeda, seperti Looker 

(2005) mendefisinikan stres sebagai sebuah keadaan ketika ada sebuah 

ketidaksesuaian antaraotuntutan-tuntutan yang diterima dan kemampuan untuk 

mengatasinya. Sedangkan Sarafino (2006) mengartikan stres adalah kondisi 

yang disebabkan oleh interaksioantara individu dengan lingkungan, menimbulkan 

persepsi jarak antara tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber 

pada sistem biologis, psikologis dan sosial dari seseorang. Tidak jauh berbeda 

Hasibuan (2000) menyebutkan stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses pikir, dan kondisi seseorang. Dalam penelitian ini, 



peneliti memilih stres kerja sebagai variabel dependent dikarenakan subjek 

mengalami stres karena tuntutan-tuntutan pada pekerjaannya. 

Definisi stres kerja dikemukakan oleh Scharbracq (2003), stres kerja 

merupakan sebuah respon terhadap hilangnya kendali terhadap kinerja. 

Sedangkan. Ivancevich dan Matteson (2008) mendefinisikan stres kerja sebagai 

sebuah respon adaptif (tanggapan penyesuaian) dimediasi oleh perbedaan 

individu dan atau proses psikologi, sebagai akibat dari aksi lingkungan, situasi 

atau peristiwa yang menyebabkan tuntutan fisik dan atau psikologi secara 

berlebihan terhadap seseorang. Definisi lain datang dari Beehr and Newman 

(dalam Luthans, 2011) mengartikan stres kerja sebagai sebuah kondisi yang 

terjadi sebagai hasil interaksi antara pegawai dengan pekerjaan mereka dan 

dikarakteristikan atau ditandai oleh perubahan manusia yang memaksa mereka 

untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. 

Berdasarkan uraian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa stres kerja 

adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan 

fisik, psikis dan sosial, yang mempengaruhi emosi, proses pikir, dan kondisi 

seorang karyawan dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari 

pekerjaan. 

 

Gejala-gejala Stres Kerja 

Beehr dan Newman (dalam Luthans, 2011) menyebutkan tiga gejala stres 

kerja yaitu: 

1. Gejala Fisik 

Stres dapat menyebabkan perubahan metabolisme sehingga dapat 

mempengaruhi keadaan fisiologis individu. Umumnya gejala fisik yang 

tampak pada pekerja dapat berupa seperti: sakit pada dahi, migrain, sakit 

pada punggung, tekanan dileher dan tenggorokan, susah menelan, kram 

otot, susah tidur, kehilangan gairah seksual, kaki dan tangan dingin, lelah, 

tekanan darah tinggi, denyut nadi cepat, kehilangan selera makan, 

gangguan pencernaan dan pernafasan. 

2. Gejala Psikis 

Stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan ketidakpuasan 

dalam bekerja. Hal ini adalah efek psikologis yang jelas dan paling 

sederhana. Namun, stres muncul pada keadaan psikis pada pekerja 



misalnya: mudah lupa, pikiran kacau, susah berkonsentrasi, sukar 

mengambil keputusan, percaya pada hal-hal yang tidak rasional sering 

mengalami mimpi buruk, berbicara sendiri. Termasuk juga gejala 

emosional seperti mudah marah, perasaan jengkel, mudah merasa 

terganggu, gelisah, cemas, panik, ketakutan, sedih, depresi, kebutuhan 

yang tinggi untuk bergantung kepada orang lain, perasaan butuh 

pertolongan, putus asa, pesimis, tidak berharga, kesepian, menyalahkan 

diri sendiri dan frustasi. 

3. Gejala Perilaku 

Gejala stres yang berkaitan dengan perilaku dalam kehidupan pribadi akan 

muncul pada pekerja seperti: tidak dapat berhubungan akrab dengan orang 

lain, tidak dapat mempercayai orang lain, tidak asertif, tidak berani 

mengambil resiko, menarik diri, tidak punya kontrol hidup, membuat tujuan 

yang tidak realistis, self esteem rendah. Tidak termotivasi, sering membuat 

kekacauan, mudah bertengkar, bermasalah dalam perkawinan, cemburu 

berlebihan, merasa terasing, tidak dapat mengekpresikan perasaan 

sebenarnya. Sedangkan dalam kehidupan pekerjaan, para pekerjaan akan 

mengalami halhal seperti tidak merespon tantangan, kehilangan kreativitas, 

performa rendah, sering absen, aspirasi rendah, motivasi rendah.terlalu 

banyak bekerja, terlalu mengontrol dan tidak dapat bekerja sama dengan 

orang lain. 

 

Selain gejala yang disebutkan oleh Beehr dan Newman, Robbins (2015), 

mengelompokkan gejala stres menjadi tiga, yaitu: 

1. Gejala fisiologikal 

Gejala termasuk dalam hal ini seperti sakit perut, detak jantung meningkat 

dan sesak nafas, tekanan darah meningkat, sakit kepala, serangan 

jantung.  

2. Gejala psikologikal 

Adapun gejala-gejalanya sebagai berikut: Kecemasan, ketegangan, 

Kebosanan, Ketidakpuasan dalam bekerja, Irritabilitas, Menunda-nunda 

pekerjaan. 

3. Gejala Perilaku 



Gejala yang termasuk dalam gejala-gejala perilaku yaitu meningkatnya 

ketergantungan pada alkohol dan konsumsi rokok, melakukan sabotase 

dalam pekerjaan, makan yang berlebihan ataupun mengurangi makan 

yang tidak wajar sebagai perilaku menarik diri, tingkat absensi meningkat 

dan performansi kerja menurun, gelisah dan mengalami gangguan tidur, 

berbicara cepat. 

 

Selye (1956) juga memberikan pendapat yang sama, bahwa stres kerja 

dapat menurunkan tingkat konsentrasi seseorang, menurunkan produktivitas, 

peningkatan frekuensi kesalahan pada pekerjaan, tingginya tingkat cedera pada 

pekerjaan, tingginya tingkat absensi dan cepat marah serta meningkatnya konflik 

dengan rekan kerja dan supervisor. 

Berdasarkan uraian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa gejala-gelaja 

stres dapat dibedakan menjadi tiga gejala yaitu gejala fisik, gejala psikis dan 

gejala perilaku. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga gejala stres dari 

Beehr dan Newman sebagai alat ukur (skala) stres kerja. 

 

Penyebab Stres Kerja 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya stres kerja. 

GitoSudarmo (2000) membedakannya menjadi dua kategori yaitu: 

1. Penyebab stres yang bersumber dari dalam individu itu sendiri seperti 

kepribadiannya, nilai, kebutuhan, tujuan, umur dan kondisi kesehatan. 

2. Penyebab stres yang bersumber dari luar individu dibedakan lagi menjadi 

dua, yaitu: 

a) stres yang bersumber dari luar organisasi, seperti faktor keluarga, 

masyarakat dan faktor keuangan. 

b) stres  yang bersumber dari dalam organisasi, seperti faktor lingkungan 

fisik, faktor pekerjaan, faktor kelompok kerja, faktor organisasi dan 

faktor karier. 

 

Adapun pendapat lain dari Hasibuan (2000) menyebutkan faktor-faktor 

yang menjadi penyebab stres kerja, antara lain: 

1. Beban kerja yang sulit dan berlebihan 

2. Tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar 



3. Waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai  

4. Konflik antara pribadi dengan pimpinan atau dengan kelompok kerja 

5. Balas jasa yang terlalu rendah 

6. Masalah-masalah keluarga seperti anak, istri, mertua dan lainlain. 

Berdasarkan uraian para ahli, dapat disimpulkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi stres seseorang dilihat dari dua sumber, yaitu dari dalam individu 

dan dari luar individu. 

 

Cara Mengatasi Stres  

Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa ada empat pendekatan 

terhadap stres kerja, yakni :  

1. Pendekatan Dukungan Sosial. Pendekatan ini dilakukan melalui aktivitas 

yang bertujuan memberikan  kepuasan sosial kepada karyawan. Misalnya 

bermain game dan bergurau.  

2. Pendekatan Melalui Meditasi. Pendekatan ini perlu dilakukan karyawan 

dengan cara berkonsentrasi ke alam pikiran, mengendorkan kerja otot, dan 

menenangkan emosi. Meditasi ini dapat dilakukan selama 15-20 menit.  

3. Pendekatan Melalui Biofeedback. Pendekatan ini dilakukan melalui 

bimbingan medis. Melalui bimbingan dokter, psikiater, dan psikolog, 

sehingga diharapkan karyawan dapat menghilangkan stres yang 

dialaminya.  

4. Pendekatan Kesehatan Pribadi. Pendekatan ini merupakan pendekatan 

preventif sebelum terjadinya stres. Dalam hal ini karyawan secara periode 

waktu yang terus menerus memeriksa kesehatan, melakukan relaksasi 

otot, pengaturan gizi, dan olahraga secara teratur.  

 

Sejalan yang dikemukakan oleh Mangkunegara, Gibson dkk (2012) 

menguraikan beberapa pendekatan untuk menanggulangi stres, diantaranya:  

1. Relaksasi (Relaxation) 

Seperti halnya stres merupakan tanggapan adaptif dari tubuh ada juga 

tanggapan adaptif antistres, “tanggapan peregangan” dalam tanggapan ini 

otot yang tegang menurun, denyut jantung dan tekanan darah menurun 

dan nafas perlahan-lahan. Stimulus yang diperlukan untuk menghasilkan 



pengunduran mencakup lingkungan yang sunyi, mata tertutup, posisi tubuh 

yang menyenangkan, dan proses mental yang berulang. 

2. Meditasi (Meditation) 

Meditasi sebagai bentuk pengalihan perhatian kepada tingkat pikiran yang 

dalam sampai pikiran menjangkau pengalaman keadaan pikiran yang 

paling dalam dan sampai pada sumber pikiran itu sendiri. 

3. Biofeedback 

Dalam teknik ini perubahan kecil dalam tubuh atau otak dideteksi, 

dibesarkan dan  diperagakan terhadap orang yang bersangkutan. 

 

Wallace (1990) juga memiliki beberapa cara dalam pengelolaan stres, 

yaitu: 

1. Cognitive restructuring. Mengubah cara berfikir negatif menjadi positif. Hal 

ini dilakukan melalui pembiasaan dan pelatihan. 

2. Journal writing. Menuangkan apa yang dirasakan dan dipikirkan dalam 

jurnal atau gambar.  

3. Time Management. Mengatur waktu secara efektif untuk mengurangi stress 

akibat tekanan waktu. 

4. Relaxation technique. Mengembalikan kondisi tubuh pada homestatik, yaitu 

kondisi tenang sebelum ada stresor. Ada beberapa teknik relaksasi, antara 

lain yaitu yoga, meditasi, dan bernafas diaphragmatic. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan relaksasi sebagai intervensi 

untuk menurunkan tingkat stres kerja staf marketing PT.BPR X, dikarenakan 

berdasarkan penelitian Greenberg (2002) relaksasi dapat memberi rasa rileks, 

memberi keuntungan secara fisiologis dan psikologis (menurunkan kecemasan, 

stres dan depresi). 

 

Relaksasi 

Suryani (2000) mendefinisikan relaksasi merupakan salah satu cara untuk 

mengistirahatkan fungsi fisik dan mental sehingga menjadi rileks. Definisi lain 

disebutkan oleh Wiramihardja (2004) bahwa relaksasi merupakan kegiatan 

untuk mengendurkan ketegangan, pertama-tama ketegangan jasmaniah yang 

nantinya akan berdampak pada penurunan ketegangan jiwa. Sedangkan 



Greenberg (2000) menyebutkan relaksasi merupakan upaya sejenak untuk 

melupakan kecemasan dan mengistirahatkan pikiran dengan cara menyalurkan 

kelebihan energi atau ketegangan psikis melalui sesuatu kegiatan yang 

menyenangkan. Dengan relaksasi, seseorang dapat memutuskan pikiran-pikiran 

negatif yang menyertai kecemasan. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa relaksasi 

adalah suatu cara merilekskan pikiran dan anggota tubuh sserta  

mengembalikan kondisi dari keadaan tegang ke keadaan rileks dan terkontrol 

dengan gerakan-gerakan yang tersusun secara sistematis. 

 

Teknik-teknik Relaksasi 

Hartono (2007) mengemukakan cara latihan relaksasi dibagi menjadi 

beberapa kelompok yaitu : 

1. Relaksasi otot 

Relaksasi otot bertujuan agar badan bisa rileks. Relaksasi ini dilakukan 

dengan mencoba merasakan otot-otot saat tegang dan kaku, dengan cara 

mengencangkan otot-otot badan serta mencoba merasakan otot kendor 

dengan cara menggendorkan otot-otot. Latihan dimulai dengan 

mengepalkan tangan dan lengan kemudian mengendorkannya. 

2. Relaksasi dengan latihan pernapasan 

Relaksasi dengan latihan pernapasan dapat mengurangi ketegangan 

dengan cukup efektif. Dengan bernafas secara wajar, menghirup udara 

melalui hidung dengan cukup dalam, dan menghembuskan napas secara 

perlahan. 

3. Relaksasi dengan hipnosis/autosugesti 

Metode relaksasi dengan hipnosis/autosugesti dilakukan dengan cara 

bernapas pelan dan rileks yaitu dengan memusatkan kesadaran/perhatian 

pada pengembangan perut dan pengempisan paru saat mengeluarkan 

napas. Pada prinsipnya, metode relaksasi dapat disesuaikan dengan 

keyakinan masing-masing individu; dengan menggunakan keyakinan itu 

secara teratur, maka akan didapatkan manfaat sepenuhnya dari faktor 

keyakinan itu yang disebut efek hipnosis/autosugesti. 

4. Relaksasi dengan cara lain. 



Relaksasi dengan cara lain ini dapat dicapai dengan beberapa kegiatan 

lain, tentunya kegiatan-kegiatan yang ringan dan santai, misalnya 

bersiul/bernyanyi, jalan santai dipagi hari, atau duduk santai menikmati 

pemandangan alam di sore hari, dapat juga dengan melakukan kegiatan 

penyaluran hobi misal melukis atau mendengarkan musik ringan, pergi ke 

sungai atau danau untuk memancing, duduk memancing selama dua atau 

tiga jam tidak banyak gerak dan tanpa memikirkan persoalan-persoalan 

lain akan menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Meditasi dan latihan 

yoga atau taichi jika dilakukan secara teratur, juga dapat mengurangi 

ketegangan dan berfungsi sebagai latihan relaksasi yang baik. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan relaksasi otot progresif untuk 

menurunkan tingkat stres staf marketing PT.BPR X. Prosedur atau langkah-

langkah Relaksasi dapat dilihat pada lampiran hal.80. 

 

Manfaat Relaksasi 

Manfaat relaksasi nafas dikemukakan oleh Priharjo (1996), bermanfaat 

sebagai: 

1. Ketentraman hati 

2. Berkurangnya rasa cemas, khawatir dan gelisah 

3. Tekanan darah dan ketegangan jiwa menjadi rendah 

4. Detak jantung lebih rendah 

5. Mengurangi tekanan darah 

6. Meningkatkan keyakinan 

7. Kesehatan mental menjadi lebih baik 

 

Sejalan dengan Priharjo, Burn (dalam Beech dkk, 2000) menyatakan ada 

beberapa keuntungan yang diperoleh dari latihan relaksasi yaitu: 

1. Relaksasi membuat individu lebih mampu menghindari reaksi-reaksi yang 

berlebihan karena adanya stres. 

2. Masalah yang berhubungan dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, 

insomnia dapat diobati atau diatasi dengan relaksasi. 

3. Mengurangi tingkat kecemasan. 



4. Mengontrol antixipatoryoanxiety sebelum situasi yang menimbulkan 

kecemasan. 

5. Kelelahan, aktivitas mental, latihan fisik dapat diatasi lebih cepat dengan 

teknik relaksasi. 

6. Relaksasi merupakanobantuan untuk menyembuhkan penyakit tertentu 

serta pasca operasi 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat relaksasi dapat disimpulkan yaitu 

mengurangi tingkat kecemasan/stres, menurunkan tekanan darah dan detak 

jantung, mengatasi kelelahan, serta meyembuhkan sakit kepala, insomnia. 

 

Relaksasi sebagai Intervensi terhadap Stres Kerja 

Sarafino dan Smith (2012) menjelaskan bahwa stres merupakan persepsi 

seseorang mengenaioketidakmampuannya dalam menghadapi tuntutan 

lingkungan dengan sumber daya yang dimilikinya yang disertai dengan 

perubahan fisik, kognisi, emosi, dan perilaku pada suatu peristiwa yang 

menekan. Lazarus dan Folkman (1984) mengungkapkan bahwa stressor 

merupakan hal yang memicu seseorangOberada dalam kondisi stres. Stres 

dilihat sebagai suatu proses hubungan antara manusia dengan lingkungan. 

Proses ini melibatkan interaksi dan penyesuaian yang terus menerus dalam 

interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Dalam pandangan ini, stres 

tidak hanya dilihat sebagai stimulus dan respon namun juga sebagai proses 

dimana seseorang sebagai agen aktif yang dapat mempengaruhi dampak dari 

pengaruh stressor melalui fisik, perilaku, pikiran, dan perasaannya 

Patel (2014) menyatakan bahwa stres merupakan reaksi tertentu yang 

muncul pada tubuh yang bisa disebabkan oleh berbagai tuntutan, misalnya 

ketika manusia menghadapi tantangan-tantangan (challenge) yang penting, 

ketika dihadapkan pada ancaman (threat), atau ketika harus berusaha 

menghadapi harapan-harapan yang tidak realistis dari lingkungannya. Pada 

dasarnya, stres merupakan respon tertentu dari tubuh terhadap adanya tuntutan-

tuntutan dari luar. Dengan adanya berbagai tuntutan tersebut, tubuh manusia 

berusaha mengatasi dengan menciptakan keseimbangan antara tuntutan luar, 

kebutuhan dan nilai-nilai internal, coping personal, dan kemampuan lingkungan 

untuk memberikan dukungan. 



Manajemen stres adalah suatu keterampilan yang memungkinkan 

seseorang untuk dapat mengantisipasi, mencegah, mengelola dan memulihkan 

diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidakmampuan 

coping yang dilakukan (Smith, 2002). Ada beberapa macam teknik dalam 

manajemen stres. Teknik-teknik pengelolaan emosi seperti meditasi, yoga, 

relaksasi progresif, olahraga, makan teratur dan sehat, ataupun tidak 

mengkonsumsi alkohol dan rokok, serta teknik-teknik yang dilakukan untuk 

mengatasi aspek perilaku seperti manajemen waktu dan relaksasi. 

Pengelolaan stres atau manajemen stres yang baik terbukti dapat 

menurunkan tingkat stres. Melakukan usaha koping stres umumnya dilakukan 

orang dengan berbagai caraOdengan tujuan yang sama, yaitu untuk mereduksi 

stres agar dapat kembali ke dalam keadaan normal dan seimbang. Salah satu 

teknik koping yang selama ini terbukti efektif mengatasi gangguan stres yaitu 

relaksasi. 

Relaksasi adalah salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan ketegangan yang dialami oleh individu dengan melemaskan otot-

otot pada tubuh. Relaksasi diperkenalkan pertama kali  oleh Jacobson melalui 

berbagai penelitian tentang teknik pengurangan ketegangan (Subandi, 2002). 

Relaksasi  dapat menghasilkan efek fisiologis yang berlawanan dengan 

kecemasan yaitu, kecepatan denyut jantung yang lambat, peningkatan darah 

perifer dan stabilitas neuro muskular. Ketika relaksasi dilakukan maka sistem 

saraf dalam tubuh bekerja sesuai dengan fungsinya. Saat tegang yang bekerja 

dominan adalah sistem saraf simpatis, sedangkan ketika keadaan rileks atau 

santai yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatis (Prawitasari dalam 

Subandi, 2002). 

Relaksasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah relaksasi otot 

progresif, diperkenalkan pertama kali oleh Jacobson. Teknik tersebut didasarkan 

pada keyakinan bahwa tubuh berespon terhadap kecemasan dan stres yang 

merangsang pikiran dan kejadian dengan ketegangan otot (Davis, Shelman & 

McKay, 1995). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Uzma Ali (2010) bahwa teknik 

relaksasi efektif untuk mengalami ketegangan, gangguan tidur, dan kecemasan. 

Selain itu ada pula penelitian dari Van Der Klink dkk (2001) dengan 

membandingkan empat jenis intervensi yaitu intervensi kognitif perilaku, teknik 



relaksasi, program multimodal dan organization focused untuk menurunkan stres 

kerja seperti gejala psikis akibat stres kerja dan persepsi kualitas dari pekerjaan 

pada karyawan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa intervensi kognitif 

perilaku, teknik relaksasi, program multimodal memiliki hasil yang signifikan. 

Sedangkan intervensi organization focused tidak memberikan hasil yang 

signifikan. 

Penelitian lain juga sudah membuktikan bahwa relaksasi efektif untuk 

menurunkan stres, diantaranya  Dehdari dkk (2009) menyatakan relaksasi dapat 

membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Dibuktikan pula dengan 

penelitian Hoelscher dan Lichstein (2006) menunjukkan bahwa relaksasi dapat 

menurunkan tekanan darah systolic dan diastolic pada penderita hipertensi. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Jacobson dan Wolpe (Karyono, 1995) yang 

menyatakan beberapa manfaat relaksasi, diantaranya mengurangi masalah-

masalah yang berhubungan dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, 

mengurangi tingkat kecemasan, mengurangi perilaku tertentu yang sering terjadi 

selama periode stres seperti mengurangi jumlah rokok yang dihisap, konsumsi 

alkohol, pemakaian obat-obatan, dan makan yang berlebihan. 

Berdasarkan penjelasan ilmiah tersebut dapat dipahami bahwa dengan 

penerapan relaksasi secara terus menerus dapat membantu individu untuk dapat 

mengendalikan ketegangan, kecemasan dan stres. 

 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: ada perbedaan tingkat stres kerja pada staf marketing antara 

sebelum dan sesudah melakukan relaksasi. Tingkat stres kerja staf marketing 

yang melakukan relaksasi lebih rendah dibandingkan staf marketing yang tidak 

melakukan relaksasi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian Efektivitas Relaksasi Terhadap 

Penurunan Stres Kerja pada Staf Marketing PT.BPR X 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental. Pendekatan eksperimental adalah penelitian yang dilakukan 

manipulasi berupa situasi atau tindakan tertentu yang diberikan kepada individu 

atau kelompok, yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi tersebut 

terhadap perilaku individu yang diamati (Latipun, 2002), dimana manipulasi 

dalam penelitian ini adalah pemberian teknik relaksasi pada staf marketing.  

 

Desain Eksperimen 

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan model 

rancangan pretest dan posttest dengan menggunakan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol (pretest-posttest control group design). Penelitian ini melakukan 

pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan pelatihan.  

 

Sumber 

Stres 

Penilaian 

Individu 

Faktor 

Lingkungan 

Stres 

Coping Stres: 

Cognitive 

restructuring, 

journal writing, time 

management, 

relaxation. 

Faktor 

Individu 

Gejala-gejala 

Stres: Fisik, Psikis, 

Perilaku. 
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Tabel 2. Desain Pretest-Posttest Control Group Design 

Kelompok Pretest Treatment (X) Posttest 

Eksperimen O1 Diberi handout 

tahapan 

relaksasi 

Latihan 

relaksasi 

O2 

Kontrol O3 Tidak diberi 

perlakuan 

O4 

Keterangan 

O1  : pretest kelompok eksperimen 

O2  : posttest kelompok eksperimen 

O3  : pretest kelompok kontrol 

O4  : posttest kelompok kontrol 

X  : perlakuan 

 

Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel tergantung : Stres kerja 

Variabel bebas : Relaksasi 

 

Definisi Operasional  

1. Stres kerja  

Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan 

adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang mempengaruhi emosi, 

proses pikir, dan kondisi seorang karyawan dimana hal ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang berasal dari pekerjaan. Cara pengukuran stres kerja 

adalah dengan menggunakan skala stres kerja yang dibuat sendiri oleh 

peneliti dengan berpedoman pada gejala-gejala stres kerja oleh Beehr dan 

Newman yaitu gejala fisik, psikis dan perilaku. Semakin tinggi skor 

menunjukkan bahwa stres kerjanya semakin tinggi, dan sebaliknya 

semakin rendah skor menunjukkan bahwa stres kerjanya semakin rendah. 

2. Relaksasi  



Relaksasi adalah suatu cara merilekskan pikiran dan anggota tubuh 

sserta  mengembalikan kondisi dari keadaan tegang ke keadaan rileks dan 

terkontrol dengan gerakan-gerakan yang tersusun secara sistematis. Pada 

penelitian ini, relaksasi yang digunakan adalah teknik relaksasi otot 

progresif. Relaksasi ini dilaksanakan selama empat kali dalam seminggu 

dengan waktu 30 menit setiap sesi latihan.  

 

Subjek Penelitian  

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi 

hasil penelitian (Azwar, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah staf 

marketing PT.BPR X yang berjumlah 33 orang terdiri dari enam supervisor 

dan 27 staf marketing. Untuk menghindari faktor-faktor yang dapat 

mencemari penelitian maka subyek dibatasi dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Masa kerja maksimal satu tahun, dengan pertimbangan diatas satu 

tahun staf marketing sudah mampu beradaptasi dengan pekerjaan dan 

sudah memiliki coping stres. 

b. Jenis kelamin laki-laki. Untuk menghindari pengaruh perbedaan jenis 

kelamin maka jenis kelamin subyek harus sama. 

c. Usia antara 24 – 35 tahun. 

d. Tidak sedang melakukan latihan relaksasi lain dan juga bersedia tidak 

melakukan latihan lain selama penelitian eksperimen berlangsung. 

Dengan pembatasan ini, subyek yang semula berjumlah 33 tersisa 30 

orang. 30 orang ini kemudian dipakai semuanya untuk uji coba skala stres kerja, 

namun hanya akan diambil sampel sebanyak sepuluh orang, lima orang untuk 

kelompok eksperimen dan lima orang untuk kelompok kontrol. Hal tersebut 

dilakukan untuk kemudahan pengawasan selama eksperimen berlangsung. 

 

2. Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel meggunakan purposive 

sampling, subyek dipilih berdasarkan hasil skor stres pada tahap 

pengambilan data awal menunjukkan bahwa terdapat sepuluh orang 

subyek yang memiliki skor indikasi/gejala stres kerja yang tinggi. Hal ini 



berdasarkan asumsi bahwa intervensi akan efektif apabila subyek memiliki 

kadar stres tinggi (Greenberg, 2002). 

Metode Pengumpulan Data 

Penelitian eksperimen ini menggunakan metode pengumpulan data berupa 

skala stres kerja. Skala stres kerja dibuat sendiri oleh peneliti. Dengan skala ini 

nantinya akan menghasilkan sebuah data kuantitatif. Skala stres kerja yang 

dibuat dalam penelitian ini berdasarkan gejala-gejala stres kerja oleh Beehr dan 

Newman yaitu gejala fisik, psikis dan perilaku. Berdasarkan gejala stres ini, 

peneliti membuat tabel rancangan atau blueprint skala stres kerja. 

 

Tabel.3 Blueprint Item Skala Stres Kerja 

Gejala Stres Kerja No.Item  Jumlah  

Favorable Unfavorable 

Fisik 5 5 10 

Psikis 5 5 10 

Perilaku 5 5 10 

Total item 15 15 30 

 

Tabel.4 Distribusi Item Skala Stres Kerja  

Gejala Stres Kerja No.Item  Jumlah  

Favorable Unfavorable 

Fisik 1, 5, 17, 22, 27 4, 8, 11, 15, 21  10 

Psikis 9, 12, 16, 24, 28 2, 6, 14, 20, 26 10 

Perilaku 3, 10, 18)*, 23, 

29 

7, 13,19)* , 25 , 30)* 7 

Total item 15 15 27 

Keterangan: dengan tanda )* item yang gugur 

 

Tiap-tiap pernyataan (item) dibuat dengan memberikan pilihan jawaban. 

Adapun pilihan jawabannya adalah SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak 

Sesuai) dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Pilihan jawaban tersebut kemudian 

diberi nilai skala. Pada item favorable, nilai skalanya 4 untuk SS, 3 untuk S, 2 



untuk TS dan 1 untuk STS. Sedangkan untuk item unfavorable nilai skalanya 

adalah 1 untuk SS, 2 untuk S, 3 untuk TS, dan 4 untuk STS. 

 

Uji Validitas dan Reabilitas 

Pada penelitian ini, uji validitas skala stres kerja dilakukan dengan 

menggunakan Pearson’s Correlation Product Moment dengan membandingkan r 

hitung dengan r tabel (r product moment), sedangkan uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan koefisien alpha cronbach. Perhitungan validitas dan 

reliabilitas menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Subyek uji coba 

(try out) untuk skala stres kerja berjumlah 30 orang. 

Uji Validitas yang dilakukan untuk semua pernyataan dari variabel stres 

kerja seperti yang disajikan dalam lampiran hal., menunjukkan bahwa masing-

masing item penyusun konstruk variabel independen menunjukkan nilai corrected 

item-total correlation yang berada di atas nilai r tabel untuk n = 30, pada taraf 

signifikansi 0,05, dengan df = n – 2 = 28 (30 – 2) adalah sebesar 0,361. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan hasil terdapat 3 item pada skala 

stres kerja yang dinyatakan tidak valid yaitu item 18, 19 dan 30 sehingga tersisa 

27 item. Untuk setiap item yang tidak valid, maka item tersebut tidak digunakan 

lagi dalam penelitian ini. 

Hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum pada tabel dalam lampiran, 

dapat diketahui bahwa masing-masing pernyataan variabel stres kerja memiliki 

nilai koefisien Cronbach Alpha(α) > 0,60 , maka dapat disimpulkan 27 item 

pernyataan dalam variabel stres kerja adalah handal atau reliabel. 

 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu 

randomisasi, pengukuran pertama stres kerja (pretest), pengelompokan subyek, 

pemberian relaksasi dan pengukuran akhir (posttest).  

1. Pengambilan Sampel (24 Oktober – 27 Oktober 2017 ) 

Berdasarkan hasil skor stres kerja didapatkan sepuluh subyek. Lima 

subyek digunakan sebagai kelompok kontrol dan lima subyek digunakan 

sebagai kelompok eksperimen. 

2. Wawancara awal dan Pretest ( 12 November – 15 November 2017 ) 



Wawancara awal dengan calon subyek, subyek mengisi beberapa 

data dan pernyataan yang diajukan. Setelah itu subyek dipersilahkan 

mengisi skala stres kerja yang diberikan peneliti. Pengukuran pertama 

stres kerja dilakukan dengan skala stres kerja yang dibuat oleh peneliti. 

Untuk efisiensi dan menghindari kejenuhan subyek akibat berulang kali 

mengisi skala, data yang telah ada dari uji coba (try out) validitas dan 

reabilitas dipakai sebagai data pengukuran pretest. Hasil pengisian skala 

saat uji coba dipakai sebagai data pretest dengan tidak melibatkan item-

item yang gugur. 

3. Pengelompokan subyek persiapan pelaksaaan intervensi ( 4 Desember – 6 

Desember 2017) 

Setelah data stres kerja dalam pretest diperoleh, kemudian antara 

skor dua orang subyek yang hampir sama dijadikan pasangan sehingga 

skor tidak jauh berbeda. Satu kelompok sebagai kelompok eksperimen dan 

satu kelompok sebagai kelompok kontrol. 

4. Pemberian Relaksasi (intervensi) 

Relaksasi dikenakan pada kelompok eksperimen yang terdiri dari 

lima orang dengan mengundang instruktur relaksasi. Setting ruangan 

dibuat dengan model setengah melingkar yaitu dimana posisi instruktur 

berada di tengah, sedang subyek berada di posisi setengah setengah 

melingkar. Peralatan yang digunakan meliputi laptop, speaker dan mic, 

meja untuk meletakkan laptop, kursi dan AC yang menyala. Adapun 

pelaksanaan relaksasi dirancang sebanyak empat kali yaitu sebagai 

berikut: 

a. Latihan relaksasi pertama pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 

09.00 WIB. Pada latihan relaksasi pertama diberikan dahulu 

pemahaman tentang manajemen stres serta tujuan dan manfaat  

relaksasi. 

b. Latihan relaksasi kedua pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 09.00 

WIB. Pada latihan relaksasi kedua langsung diberikan tanpa 

pendahuluan. 

c. Latihan relaksasi ketiga pada tanggal  20 Desember 2017 pukul 09.00 

WIB. Pada latihan relaksasi ketiga langsung diberikan tanpa 

pendahuluan. 



d. Latihan relaksasi keempat pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 

09.00 WIB. Pada latihan relaksasi terakhir diadakan FGD antara 

instruktur, peneliti dan subyek. 

 

5. Posttest (24 Desember 2017) 

Pada tahap ini dilakukan pengukuran stres kerja menggunakan skala 

stres kerja yang sudah valid dan reliabel. Pengukuran ini dikenakan pada 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

 

Analisis Data 

Setelah tahap akhir dari eksperimen selesai, selanjutnya adalah mengolah 

hasil data stres kerja sebelum dan sesudah latihan relaksasi. Analisis data stres 

kerja penelitian ini akan diolah menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test. 

 

Hasil 

Penelitian ini menguji efektivitas relaksasi terhadap penurunan stres kerja 

staf marketing. Berdasarkan pada analisis hasil data stres kerja pada kelompok 

eksperimen diperoleh nilai z = -2,032 dengan p=0,042 (p<0,05), dengan mean 

scor  pretest 74,4 dan mean posttest 41,6. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan dalam hal penurunan skor stres kerja antara 

sebelum dan sesudah intervensi. Berikut ini adalah data stres kerja sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi berupa relaksasi pada kelompok eksperimen: 

 

Tabel 5. Skor Pretest Posttest Stres Kerja Kelompok Eksperimen 

Subyek Pretest Posttest 

RCH 73 33 

PSS 71 34 

ISR 75 44 

AYG 79 48 

UMH 74 49 

rata-rata 74,4 41,6 

 



 

Gambar 3. Grafik Pretest Posttest Stres Kerja pada Kelompok Eksperimen 

 

Sedangkan hasil analisis data stres kerja pada kelompok kontrol diperoleh 

nilai z = -1,225 dengan p=0,221 (p>0,05), dengan mean scor pretest sebesar 

74,6 dan mean scor posttest sebesar 75,6. Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa tidak ada perbedaan skor stres kerja antara sebelum dan sesudah 

intervensi. Berikut hasil skor stres kerja sebelum dan sesudah intervensi pada 

kelompok kontrol: 

 

Tabel 6. Skor Pretest Posttest Skor Stres Kerja Kelompok Kontrol 

Subyek Pretest Posttest 

HIT 72 75 

RTI 71 70 

ALD 77 79 

YRJ 80 79 

PSB 73 75 

Rata-rata 74,6 75,6 

 



 

Gambar 4. Grafik Skor Pretest Posttest Stres Kerja pada Kelompok Kontrol 

 

 Analisa lebih lanjut dilakukan terhadap setiap gejala stres kerja. Hasil 

analisa setiap gejala stres pada kelompok eksperimen sebagai berikut: 

Tabel 7. Skor Stres Kerja per Gejala Stres pada Kelompok Eksperimen 

Subyek Pretest Posttest  

Fisik Psikis Perilaku Fisik Psikis Perilaku 

RCH 27 26 20 11 11 11 

PSS 28 25 18 11 14 9 

ISR 30 27 18 19 16 9 

AYG 29 29 21 17 18 13 

UMH 27 28 19 18 21 10 

Rata-rata 28,2 27 19,2 15,2 16 10,4 

 

1. Gejala Fisik 

Berdasarkan analisa menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test 

diketahui bahwa nilai z=-2,043 (p<0,05) dengan mean skor  pretest 28,2 

dan mean skor posttest 15,2. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

penurunan skor stres kerja. Grafik skor pretest dan posttest pada gejala 

fisik sebagai berikut: 



 

Gambar 5. Grafik Gejala Fisik 

 

2. Gejala Psikis 

Berdasarkan analisa menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test 

diketahui bahwa nilai z= -2,060 (p<0,05) dengan mean skor pretest 27 dan 

posttest 16. Hasil tersebut menunjukkan adanya penurunan skor stres 

kerja. Grafik skor stres kerja pretest dan posttest pada gejala psikis 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 6. Grafik Gejala Psikis 

 

 



3. Gejala Perilaku 

Berdasarkan analisa menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test 

diketahui bahwa nilai z= -2,121 (p<0,05) dengan mean skor pretest 19,2 

dan  mean skor posttest 10,4. Hasil tersebut menunjukkan adanya 

penurunan skor stres kerja. Grafik skor pretest dan posttest pada gejala 

perilaku sebagai berikut: 

 

 

Gambar 7. Grafik Gejala Perilaku 

 

Sedangkan berikut ini adalah hasil analisa setiap gejala stres pada 

kelompok kontrol: 

 

Tabel 8. Skor Stres Kerja per Gejala Stres pada Kelompok Kontrol 

Subyek Pretest Posttest  

Fisik Psikis Perilaku Fisik Psikis Perilaku 

HIT 27 27 18 27 29 19 

RTI 25 26 20 25 25 20 

ALD 30 29 18 30 30 18 

YRJ 30 30 20 30 30 20 

PSB 27 25 21 29 29 21 

Rata-rata 27,8 27,4 19,4 28,2 28,6 19,6 

 

 



1. Gejala Fisik 

Berdasarkan analisa menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test 

diketahui bahwa nilai z= -1 (p>0,05) dengan mean skor pretest 27,8 dan 

mean skor posttest 28,2. Grafik skor pretest dan posttest pada gejala fisik 

sebagai berikut: 

 

Gambar 8. Grafik Gejala Fisik 

2. Gejala Psikis 

Berdasarkan analisa menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test 

diketahui bahwa nilai z= -1,289 (p>0,05) dengan mean skor pretest 27,4 

dan mean skor posttest 28,6. Grafik skor pretest dan posttest pada gejala 

psikis sebagai berikut: 

 

Gambar 9. Grafik Gejala Psikis 



 

3. Gejala Perilaku 

Berdasarkan analisa menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test 

diketahui bahwa nilai z= -1 (p>0,05) dengan mean scor pretest 19,4 dan 

mean scor posttest 19,6. Grafik skor pretest dan posttest pada gejala 

perilaku sebagai berikut: 

 

 Gambar 10. Grafik Gejala Perilaku 

 

Berikut hasil perbandingan skor posttest pada Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol: 

 

Tabel 9. Perbandingan Skor Stres Kerja Pretest Posttest pada Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kelompok pretest posttest 

Eksperimen 74,4 41,6 

Kontrol 74,6 75,6 

 



 

Gambar 11. Grafik Perbandingan Pretest Posttest pada Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

dengan teknik Wilcoxon Signed Rank Test, diketahui bahwa teknik relaksasi 

efektif sebagai intervensi terhadap penurunan stres kerja pada kelompok 

eksperimen dengan hasil nilai z = -2,032 dengan mean scor pretest 74,4 dan 

mean skor posttest 41,6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan dalam hal penurunan skor stres kerja antara sebelum dan 

sesudah intervensi. Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh nilai z = -1,225 

dengan mean scor pretest 74,6 dan mean scor posttest 75,6. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat stres kerja yaitu terjadi peningkatan 

skor stres kerja antara sebelum dan sesudah intervensi.  

Apabila dilihat dari hasil skor stres kerja per subyek kelompok eksperimen, 

menunjukkan bahwa masing-masing subyek kelompok eksperimen mengalami 

penurunan skor stres kerja antara sebelum dan sesudah intervensi (dapat dilihat 

pada tabel 5 hal.26). Sedangkan pada masing-masing subyek kelompok kontrol 

menunjukkan bahwa tiga subyek mengalami peningkatan dan dua subyek 

mengalami penurunan (dapat dilihat pada tabel 6 pada hal.27). Kemudian, 

apabila dilihat dari hasil skor per gejala stres kerja, terlihat pada penurunan skor 

stres kerja tertinggi pada kelompok eksperimen terjadi pada gejala perilaku fisik 

sebesar 13 dan penurunan skor stres kerja terendah terjadi pada gejala perilaku 



sebesar 8,8. Sedangkan, pada kelompok kontrol, tidak terjadi penurunan skor 

stres kerja. 

Berdasarkan hasil data diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. 

Hal ini ditunjukkan melalui analisis kuantitatif skor stres masing-masing subyek 

kelompok eksperimen yang mengalami penurunan skor stres kerja. Hasil 

tersebut didukung dari hasil observasi dan wawancara setelah proses relaksasi. 

Dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan masing-masing subyek 

merasakan perubahan yang lebih positif setelah mengikuti latihan relaksasi. Dari 

hasil wawancara lima subyek eksperimen menyatakan bahwa subyek AYG dan 

PSS mengatakan gejala-gejala fisik seperti sakit kepala dan nyeri punggung 

sudah tidak dirasakan lagi. Subyek UMH juga mengatakan bahwa migran dan 

pegal-pegal pada pundaknya sudah jarang dirasakan meski masih sulit tidur di 

malam hari. Sedangkan subyek ISR mengatakan lebih nyenyak tidur dimalam 

hari. 

Berbeda dengan yang terjadi pada kelompok kontrol yang tidak 

mendapatkan latihan relaksasi. Subyek kelompok kontrol tidak mengalami 

penurunan, hanya 1 skor pada subyek RTI dan YRJ.. Sedangkan pada subyek 

HIT, ALD, dan PSB terlihat mengalami peningkatan skor stres. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan subyek kelompok kontrol, didapatkan informasi bahwa 

subyek HIT mengaku gejala-gejala stress masih dirasakan terutama pada sulit 

tidur dan kaku pada leher, kemudian pada subyek ALD mengaku  masih sering 

pegal-pegal, migrain dan tekanan darah masih tinggi. Sedangkan pada subyek 

RTI, YRJ dan PSB mengaku merasa makin cemas dikarenakan dikejar target 

akhir taun, sering gelisah dan pesimis sehingga uring-uringan dan tidak 

semangat saat berangkat kerja.  

Relaksasi yang dilakukan berdampak langsung pada kondisi fisik 

seseorang, seperti otot-otot leher lebih rileks, sakit kepala berkurang, nafas lebih 

teratur, serta denyut nadi lebih stabil. Seperti yang dijelaskan oleh Pedak (2009) 

jika seseorang dalam keadaan stres semua ototnya berkontraksi atau tegang 

menyebabkan timbulnya keletihan dan serat otot tidak dapat berfungsi dengan 

baik. Ketegangan otot dapat menyebabkan sakit, sakit punggung, kaku leher, 

beberapa macam sendi atau gejala komplikasi yang lain. Relaksasi dapat 

mengurangi gejala-gejala tersebut. Goliszek (2005) menambahkan bahwa 



manfaat relaksasi otot progresif sangat berguna dalam menangani berbagai 

penyakit, seperti tekanan darah tinggi dan migrain. 

Relaksasi adalah salah satu cara untuk mengelola stres (Smet, 1993). 

Greenberg (2002) berpendapat bahwa relaksasi berguna menolong orang 

menjadi rileks, memberi keuntungan secara fisiologis dan psikologis 

(menurunkan kecemasan, stres dan depresi). Sejalan dengan Greenberg,  

Bellack dan Hersen (dalam Subandi, 2002) mengemukakan bahwa relaksasi 

dapat menekan rasa tegang dan cemas, sehingga timbul counter conditioning 

dan penghilangan rasa tegang dan cemas. Ketika seseorang mengalami 

ketegangan dan kecemasan yang bekerja adalah sistem saraf simpatesis, 

sedangkan saat rileks yang bekerja adalah sistem saraf parasimpatesis. 

sehingga dengan relaksasi dapat menekan rasa cemas dan tegang sehingga 

timbul resiprok yaitu penghilang rasa tegang dan cemas tersebut. Hewitt (1986) 

menambahkan latihan relaksasi dapat melepaskan ketegangan pada tubuh dan 

pikiran serta membuka kesadaran, melindungi dari penyakit dan meningkatkan 

kesehatan seseorang. 

Utami (Subandi, 2002) menyatakan bahwa dengan menjalankan metode 

relaksasi yang dilakukan rutin setiap hari dapat mengurangi rasa tertekan dan 

dapat mengatur emosi, hasilnya adalah seseorang lebih tangguh dalam 

menghadapi tekanan luar yang berupa kejayaan maupun kegagalan, harapan 

dan ketakutan, kejengkelan dan frustrasi. Dengan relaksasi seseorang akan 

memperoleh ketenangan baik secara afeksi, kognisi maupun konasi. Ketenangan 

dalam berfikir akan menghasilkan keheningan atau ketenangan batin, 

ketenangan batin ini akan membantu seseorang untuk dapat menerima dan 

memahami dirinya yang mencakup memahami perilaku serta dorongan dalam 

dirinya dan mampu menyalurkan perilaku dan dorongan dengan baik, karena 

apabila dorongan tersebut dipahami dan individu mampu mengendalikanya, akan 

memberikan manfaat yang lebih besar dalam kehidupan.  

Hasil penelitian lain dikemukakan oleh Maria dkk (2015) bahwa penerapan 

relaksasi otot progresif dapat menurunkan tingkat stres akademik pelajar di India. 

Penelitian dari Muller (2016) juga menyatakan hal yang sama bahwa relaksasi 

efektif menurunkan stres dan kecemasan pada ibu hamil. Ada pula penelitian 

dari Essa dkk (2017) yang menyatakan bahwa relakasi mampu menurunkan 

stres, depresi dan kecemasan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 



bahwa apabila relaksasi dilakukan secara terus menerus dan berkala dapat 

memberikan perubahan pada tingkat stres yaitu penurunan gejala-gejala stres. 

Kelemahan dari relaksasi ini adalah tingkat stres subyek penelitian dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kurangnya dukungan dari lingkungan 

dan keluarga, yang mengakibatkan subyek dapat tetap mengalami gejala stres 

yang menetap meski sudah menerapkan latihan relaksasi. Peneliti juga tidak 

dapat mengontrol variabel dan faktor-faktor lain yang berdampak pada stres kerja 

seperti: beban kerja, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, gaji dan masalah 

keluarga (Hasibuan, 2000). Disamping itu, kelemahan dari intervensi relaksasi ini 

yaitu keefektifan dari latihan relaksasi yang diberikan ke semua subyek tidak 

dapat langsung mengurangi stres kerja terutama pada aspek perilaku 

dikarenakan kendala waktu penerapan latihan relaksasi hanya diberikan empat 

kali mengingat staf marketing memiliki beban kerja yang cukup tinggi di akhir 

taun, hal ini menyebabkan kurang optimalnya penurunan stres kerja pada staf 

marketing PT.BPR X 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, hipotesis dalam 

penelitian ini dapat diterima. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan skor 

stres kerja antara pretest dan posttest pada kelompok eksperimen, sedangkan 

pada kelompok kontrol tidak menunjukkan perbedaan skor stres kerja antara 

pretest dan posttest. Kesimpulannya, staf marketing pada kelompok eksperimen 

memiliki tingkat stres kerja yang lebih rendah setelah melakukan relaksasi.  

 

Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

Perusahaan diharapkan dapat menyusun program untuk staf  

marketing agar dapat mengelola stres kerja secara mandiri dengan 

memberikan pelatihan relaksasi, sehingga para staf dapat melakukan 

gerakan-gerakan relaksasi secara mandiri. 

 

 



2. Karyawan 

Karyawan diharapkan dapat lebih peka terhadap gejala-gejala stres 

yang dialami sehingga dapat segera menerapkan latihan relaksasi untuk 

mengurangi gejala-gejala stres yang dirasakan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Jika peneliti lainnya tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang 

relaksasi untuk mengurangi stres, teknik relaksasi dapat dikombinasi 

dengan pelatihan lain seperti Pelatihan Efikasi Diri, Pelatihan Gratitude dan  

Pelatihan Regulasi Emosi. 
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