
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


