
 

 
 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER    
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI – FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GUNADARMA 

MATA KULIAH : MANAJEMEN STRES 

 KODE MATA KULIAH/SKS : AK-051264 / 2 SKS    
 

Silabus :   Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dasar mengenai stres, termasuk didalamnya penyebab, simptom, dan 
pengaruh stres, membahas juga mengenai bagaimana beradaptasi terhadap stres (coping), kemudian pada akhirnya 
mengemukakan juga mengenai bagaimana cara-cara memanaj stres.  

 
   

No Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

  

Bahan Kajian  
(Materi Pelajaran) 

Metode/Bentuk 
Pembelajaran 

 Waktu 
Belajar  
(Menit) 

Kriteria   
Penilaian 

(Indikator) 

Bobot 
Nilai 
(%) 

Sumber 
belajar 

1.  Mahasiswa dapat memahami 
dan menjelaskan pengertian 
dari stres, bagaimana 
manifestasi stres dalam 
kehidupan sehari-hari , juga 
memahami teori-teori yang 
berkaitan dengan stres 

STRES : 
1. Definisi Stres 
2. Teori-teori yang berkaitan 

dengan Stres  
• physiology of stress,  
• stress response theory 
• general adaptation 

syndrome) 

Ceramah dan 
Diskusi 
 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 

5% • Lazarus, 
R. S. & 
Folkman, 
S 

• Melnych
uk, D.  

 

2.  Mahasiswa dapat memahami 
dan menjelaskan bagaimana 
pengaruh stres terhadap 
kehidupan sehari-hari individu 

 
3. Pengaruh stres 

• Fisiologis 
• Psikologis 
• Perilaku  
 

Ceramah dan 
Diskusi 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 

5% • Lazarus, 
R. S. & 
Folkman, 
S. 

• Melnych
uk, D.  

3.  Mahasiswa dapat memahami 
dan menjelaskan mengenai 
faktor-faktor apa saja yang 
dapat memunculkan stres dan 

 
4. Faktor-faktor penyebab 

stres 
5. Metode-metode untuk 

Ceramah dan 
Diskusi 

 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 

 

5% • Lazarus, 
R. S. & 
Folkman, 
S. 



 

 
 

No Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 
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Pembelajaran 
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Bobot 
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belajar 

mampu mengidentifikasi 
apakah suatu kondisi 
merupakan kondisi stres 

mengidentifikasi stres 
melalui stress planning 
process 

• Rice, V.H.  
 

4.  Mahasiswa dapat memahami 
dan menjelaskan mengenai apa 
saja simptom-simptom dari 
stres juga mampu menjelaskan 
stres dalam berbagai setting 

6. Simptom-simptom stres 
7. Stres dalam berbagai setting 

• Keluarga 
• Sekolah 
• Dunia kerja 

Ceramah dan 
Diskusi 
 
Pemberian 
Tugas 
 
 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 
 

5% • Lazarus, 
R. S. & 
Folkman, 
S 

• Melnych
uk, D.  

• Rice, V.H.  
5.  Mahasiswa dapat memahami 

dan menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan coping stres 
dan mampu membedakan jenis-
jenis coping stres 

COPING STRES : 
1. Definisi Coping Stres 
2. Macam-macam coping stres 

 

Presentasi dan 
Diskusi 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 

5% • Lazarus, 
R. S. & 
Folkman, 
S. 

• Rice, V.H.  
6.  Mahasiswa dapat memahami 

dan menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan manajemen 
stres dan memahami prinsip 
yang mendasari manajemen 
stres 

MANAJEMEN STRES : 
1. Definisi Manajemen Stres 
2. Prinsip dasar manajemen 

stres 
 

Presentasi dan 
Diskusi 

 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 

 

5% 
 
 

• http://www
.uhs.uga.ed
u/stress/wel
lnesslifestyl
e.html  

 

• http://www
.helpguide.o
rg/mental/s
tress_mana
gement_reli
ef_coping.ht
m  

7.  Mahasiswa dapat memahami 
dan menjelaskan bagaimana 
strategi stres dapat diterapkan 

STRATEGI MANAJEMEN STRES: 
1. Macam-macam Strategi 

Manajemen Stres 

Presentasi dan 
Diskusi 
 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 
 

10% • http://www
.helpguide.o
rg/mental/s
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dalam situasi yang 
menimbulkan stres 

• Menghindari stres yang 
tidak perlu 

• Mengubah situasi yang 
menbimbulkan stres 

• Beradaptasi dengan 
situasi 
 

Kuis materi 
minggu 5-6 

Hasil kuis 
materi munggu 
5-6 

tress_mana
gement_reli
ef_coping.ht
m  

• http://umm
.edu/health
/medical/re
ports/article
s/stress  

8.  Mahasiswa dapat memahami 
dan menjelaskan bagaimana 
strategi stres dapat diterapkan 
dalam situasi yang 
menimbulkan stres 

2. Macam-macam Strategi 
Manajemen Stres 
• Menerima hal-hal yang 

tidak bisa diubah  
• Melakukan aktivitas 

yang menyenangkan 
dan rileks  

• Menjalankan gaya hidup 
yang sehat: sikap, pola 
makan, aktivitas fisik, 
pola tidur, relaksasi, 
relasi yang sehat dengan 
orang lain, manajemen 
waktu, alkohol dan obat-
obatan, tembakau, 
pengaturan keuangan, 
spiritualitas  

Presentasi dan 
Diskusi 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 

5% • http://ww
w.helpgui
de.org/me
ntal/stres
s_manage
ment_relie
f_coping.ht
m  

• http://um
m.edu/hea
lth/medic
al/reports
/articles/s
tress 

9.  UJIAN TENGAH SEMESTER 

10.  Mahasiswa dapat memahami 
dan menjelaskan teknik-teknik 
yang dapat digunakan untuk 
mereduksi dan mengelola stres 

3. Teknik-teknik Manajemen 
Stres 
• Relaksasi  

Presentasi dan 
Diskusi 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 

5% • http://umm
.edu/health
/medical/re
ports/article
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• Anger management s/stress  

• http://www
.isma.org.uk
/  

11.  Mahasiswa dapat memahami 
dan menjelaskan teknik-teknik 
yang dapat digunakan untuk 
mereduksi dan mengelola stres 

4. Teknik-teknik Manajemen 
Stres 
• Cognitive behavior 

therapy (CBT)  
•  Mindfulness  

Presentasi dan 
Diskusi 
 
Kuis materi 
minggu 9-10 

2 x 50 menit Pemahaman 
mahasiswa 
 
Hasil kuis 
materi minggu 
9-10 
 
Pengumpulan 
laporan tugas 

10% • http://umm
.edu/health
/medical/re
ports/article
s/stress  

• http://www
.isma.org.uk
/ 

12.  Presentasi makalah  Tema : Stres dalam setting dunia 
kerja dan usulan strategi manajemen 
stres yang direkomendasikan  

Tatap muka dan 
Diskusi  

2 x 50 menit Pemahaman 

mahasiswa 

10 %  

13.  Presentasi makalah  Tema : Stres dalam setting dunia 
kerja dan usulan strategi manajemen 
stres yang direkomendasikan  

Tatap muka dan 
Diskusi  

2 x 50 menit Pemahaman 

mahasiswa 

10 %  

14.  Presentasi makalah  Tema : Stres dalam setting dunia 
kerja dan usulan strategi manajemen 
stres yang direkomendasikan  

Tatap muka dan 
Diskusi  

2 x 50 menit Pemahaman 

mahasiswa 

10 %  

15. Presentasi makalah  Tema : Stres dalam setting dunia 
kerja dan usulan strategi manajemen 
stres yang direkomendasikan  

Tatap muka dan 
Diskusi  

2 x 50 menit Pemahaman 

mahasiswa 

10 %  

16. UJIAN AKHIR SEMESTER 
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