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Pengelolaan Stres 
Buklet Edukasi Rehabilitasi Paru-paru 
 
Otoritas Rumah Sakit 
Panitia Koordinasi – Kelas dalam Terapi Okupasi 
  
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 
 
Pengantar 
Buklet edukasi pengelolaan stres ini dikompilasi oleh Ahli Terapi Okupasi Hong Kong. Buklet ini 
menyediakan informasi tentang dampak stres terhadap kesehatan, dan strategi praktis untuk 
pengelolaan stres beserta berbagai teknik dalam kehidupan. 
 
 
Pentingnya pengelolaan stres 
Penderita Penyakit Paru-paru Obstruktif Kronis (COPD) telah menghadapi dan mengatasi kondisi 
kronis mereka yang melemahkan selama bertahun-tahun. Koeksistensi kesulitan bernafas dan 
penurunan fungsi yang progresif adalah penyebab stres bagi mereka. 
 
Ekspos berkelanjutan terhadap stres meningkatkan resiko bertambah parahnya sesak nafas, insomnia, 
tekanan darah tinggi dan rasa tidak nyaman pada perut. Karena itu, pengelolaan stres efektif dan 
relaksasi dapat membantu meredakan gejala stres and nafas tersengal pada penderita COPD. 
 
 
Sumber stres 
Berbagai aspek dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menimbulkan stres, misalnya akibat: 
1) Pekerjaan 
2) Lingkungan sekitar (fisik & sosial) 
3) Kepribadian individu 
4) Beban keuangan dan 
5) Tanggung jawab pengelolaan rumah 
  
 
Respon psiko-fisiologis saat Anda mengalami stres 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

INDONESIAN - STRESS MANAGEMENT.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 

 

Dampak fisiologis: 
- Peningkatan detak jantung 
- Peningkatan keringat 
- Perut terasa tidak nyaman 
 
Dampak psikologis: 
- Kecemasan 
- Depresi 
- Insomnia 
- Penurunan nafsu makan 
 
 
Strategi pengelolaan stres 
1) Identifikasi sumber stres 

Menghadapi masalah Anda secara langsung adalah cara yang paling efektif untuk menemukan 
solusinya. 

2) Cari seseorang untuk berbagi masalah 
Cari seseorang yang betul-betul peduli terhadap Anda dan Anda dapat mengekspresikan 
kekhawatiran secara nyaman; atau minta saran dari ahli. 

3) Buat rencana 
Rencanakan jadwal sehari-hari secara tepat untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas dan 
istirahat. 

4) Jadikan rekreasi sebagai kebiasaan 
Hidup Anda bukan hanya bekerja atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Bersenang-senang 
akan meningkatkan kesejahteraan hidup. 

5) Sisihkan waktu untuk beristirahat cukup 
Jika Anda mengalami stres tingkat tinggi, Anda perlu istirahat yang cukup. Istirahat setidaknya 
memungkinkan Anda untuk lari darinya untuk sementara. Berjalan-jalan singkat, mendengarkan 
musik atau tidur siang mungkin membantu. 

6) Latihan relaksasi 
Latihan teknik relaksasi membantu Anda menyesuaikan tegangan. Ini bertujuan meredakan 
tegangan otot dan tekanan mental. 

 
 
Persiapan sebelum latihan relaksasi 
1) Buat diri Anda merasa nyaman, mis. berbaring di atas tempat tidur atau sofa, dan hindari 

mengenakan pakaian ketat. 
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2) Anda juga membutuhkan lingkungan yang sepi dengan cahaya redup dan suhu ruangan yang 
nyaman. 

 
* Latihan relaksasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa di antaranya disebutkan di 
bawah ini, dan Anda dapat berkonsultasi dengan Terapis Okupasi atau ahli-ahli terkait lainnya untuk 
minta saran relaksasi. 
 
 
Teknik relaksasi pikiran dan tubuh 
1) Relaksasi autogenik melalui pernafasan terkendali  
Coba berfokus pada pernafasan terkendali dan rileks, dan gunakan kesadaran tubuh untuk 
mengurangi stres.  
 
A. Tarik nafas melalui hidung perlahan-lahan, dan coba 

bayangkan udara hangat yang menjalar naik dari jari-jari kaki 
Anda. 

 

B. Lalu buang nafas dari mulut perlahan-lahan, dan ingatkan 
diri untuk rileks. Bayangkan bahwa stres dan kecemasan 
Anda keluar bersamaan dengan nafas yang dibuang.  

 

 
2) Relaksasi otot progresif 
Dalam teknik ini, Anda berfokus pada pergantian antara tegangan dan relaksasi setiap kelompok otot. 
Ini membantu Anda mengalami kesadaran atas perbedaan antara tegangan dan relaksasi otot. 
 
Kaki dan tungkai kaki 
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Arahkan jari-jari kaki ke lantai 
lalu rilekskan. 
 

Tegangkan otot betis dengan 
menarik jari-jari kaki mendekati 
diri dan rilekskan. 

Tekuk jari-jari kaki ke bawah 
dan rilekskan. 
 

 
 
Perut Punggung 

  
Tahan perut ke dalam dan rilekskan. Lebarkan dada dengan menarik bahu ke 

belakang dan rilekskan. 
 

  
Tangan Lengan 

  
Kepalkan tangan dan rilekskan. 
 

Tegangkan bisep dengan menarik lengan ke atas 
ke arah bahu dan rilekskan. 
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Bahu Leher  

   
Angkat bahu hingga 
ketinggian telinga dan 
rilekskan. 
 
 

Tengadahkan kepala ke 
atas dan terus 
kebelakang hingga 
Anda merasakan 
tegangan pada leher 
dan rilekskan. 
 

Tundukkan kepala 
dengan dagu 
menyentuh dada dan 
rilekskan. 
 

 
Mata 
 

 Mulut 
 

 

    
Naikkan alis sejauh 
mungkin dan rilekskan 

Tutup kelopak mata 
erat-erat dan rilekskan 

Rapatkan bibir erat-
erat dan rilekskan 
  
 

Buka mulut hingga 
cukup lebar untuk 
meregangkan rahang 
dan rilekskan 

* Saat mempraktekkan relaksasi otot progresif, jangan lupa untuk membuang nafas perlahan-lahan 
saat merilekskan otot. Ini akan membuat relaksasi lebih efektif. 
 
 
(3) Teknik Visualisasi 
Banyak orang mungkin pernah melamun. Relaksasi melalui tampilan visual mirip dengan semacam 
lamunan terstruktur, yang membuat pikiran rileks. 
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Dalam teknik ini, Anda menjalani perjalanan visual menuju tempat atau situasi damai dan 
menenangkan. Coba gunakan indera sebanyak mungkin, termasuk aroma, penglihatan, suara dan 
sentuhan. “Mimpi” Anda mungkin berupa hangatnya matahari, sensasi butir-butir pasir atau aroma 
air laut, atau situasi yang menenangkan Anda. Saat otak kita menerima pesan tampilan visual yang 
menenangkan, ini akan akan membawa diri ke kondisi rileks, termasuk penurunan detak jantung, 
kecepatan pernafasan dan penurunan ketegangan otot. 
 
 
(4) Kesadaran penuh (mindfulness) 
Kesadaran penuh berdasarkan pada kesadaran atas kondisi kini dengan cara yang tidak menghakimi. 
Dengan mengembangkan perhatian lebih penuh terhadap diri sendiri dan kehidupan sehari-hari, 
kesadaran penuh membantu Anda mengelola stres dan kecemasan secara lebih baik. Strategi 
berdasarkan kesadaran penuh meliputi: 
A) Pernafasan 

- Fokus pada menarik dan menghembuskan nafas secara perlahan. Latihan pernafasan dapat 
membantu menghadapi pikiran negatif akibat stres. 

B) Pemindaian tubuh 
- Pemindaian tubuh bertujuan membangkitkan kesadaran pada berbagai bagian tubuh. 

Pemindaian tubuh membantu Anda memperhatikan rasa tidak nyaman pada tubuh dan 
merilekskan bagian-bagian tubuh. 

C) Meditasi 
- Duduk pada posisi nyaman. Tutup mata dan perhatikan pernafasan dan sensasi tubuh Anda. 

Perhatikan pikiran atau perasaan yang muncul selama meditasi dan arahkan kesadaran 
Anda kembali ke pernafasan Anda. 

 
 
(5) Strategi Berpikir Positif 
Menjaga sikap positif adalah hal penting saat Anda menghadapi situasi penuh tekanan. 
- Identifikasi pikiran negatif. 
- Fokus pada segi positif. 
- Praktekkan bicara dengan diri sendiri secara positif. 
Dengan pikiran optimis, Anda akan dapat menghadapi tekanan sehari-hari secara lebih baik dengan 
cara produktif. 
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Simpulan 

Dengan kesabaran dan latihan teratur, Anda akan mampu melakukan teknik relaksasi dan menikmati 
manfaatnya. 
 
 
Diproduksi oleh Panitia Koordinasi Otoritas Rumah Sakit – Kelas dalam Terapi Okupasi 
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