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GALAU??? 

• Perasaan dan pikiran yang 
kacau 

• Perubahan suasana hati 
menurunkan sistem 
kekebalan tubuh 

• Sel-sel pembunuh kuman 
kurang aktif karena kalah 
dengan hormon kortisol yg 
keluar saat kita merasa 
cemas. 
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• Peranan hormon kortisol begitu penting, untuk 
itu wajib untuk menjaga kadar hormon ini agar 
tidak kekurangan atau berlebihan. 

• Stress dapat mempengaruhi kadar hormon 
kortisol dalam tubuh.  

• Hormon kortisol yang tak terkendali 
meningkatkan tekanan darah serta kadar glukosa 
darah, yang kemudian memicu diabetes.  

• Kondisi seseorang yang mengalami kelebihan 
hormon kortisol di tubuhnya dalam dunia medis 
disebut sebagai sindrom Cushing. 
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Writing Therapy 

• Aktivitas mengungkapkan pikiran 
dan perasaan mendalam terhadap 
pengalaman yang berkaitan dengan 
kejadian yang menekan atau 
sifatnya traumatik 

• Fokus terapi menulis ada pada 
proses menulis BUKAN hasil 
tulisannya 

• Membutuhkan privasi, bebas dari 
kritikan, bebas dari aturan tata 
bahasa dan sintaksis 

• Satu-satunya aturan adalah.. 
Setelah kita memulai menulis terus 
lakukan sampai waktu kita habis. 
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1. Fokus terhadap pikiran atau 
perasaan negatif atau kesedihan 
menganai peristiwa yang kita 
alami 

2. Fokus terhadap akibat negatif 
yang dialami dari peristiwa 
tersebut 

3. Fokus terhadap akibat positif 
atau manfaat yang dapat kita 
ambil dari peristiwa tersebut. 
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Fokus Menulis 



4 Tahap Menulis 

1. Recognition / Initial Write 
Membuka imajinasi dan memfokuskan 
pikiran. Bebas menulis kata-kata atau 
perasaan yang muncul dalam pikiran 
tanpa perencanaan dan arahan. 

 

2. Examination / Writing Exercise 
Setelah daya imaginasi terbuka, maka 
mulai mengeksplore (dengan mengingat 
pengalaman atau membaca kembali 
tulisannya kemudia menyempurnakan) 
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4 Tahap Menulis 

3. Juxtaposition/ Feedback 
Melakukan refleksi dengan terus menggali 
bagaimana perasaan penulis saat 
menyelesaikan tulisannya atau membaca 
kembali hasil tulisannya. (Tulisan dapat 
dibaca, direfleksikan, disempurnakan dan 
didiskusikan /mencari tambahan wawasan) 

 

4. Aplication to the Self 
Mencoba mengaplikasikan pengetahuan baru 
dalam dunia nyata.  Merefleksikan kembali 
hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan 
dipertahankan dari apa yang telah dipelajari. 
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Yang Menjadi Prioritas Bukan Apa Yang Terjadi 
TAPI BAGAIMANA KITA MENYIKAPINYA 



INDUKSI RILEKSASI SEBAGAI UPAYA 
MENINGKATKAN DAYA TAHAN TUBUH 

Drs. Herlan Pratikto,  M.Si., Psikolog 
Webinar “Psychoterapy For Everyday Life” 
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PENGERTIAN 

 

• SECARA SEDERHANA PSIKONEUROIMUNOLOGI DIARTIKAN SEBAGAI 

KETERKAITAN ANTARA PSIKE/PERILAKU, SYARAF DAN DAYA TAHAN 

/IMUNITAS TUBUH 

• DENGAN MEMANIULASI SYARAF DAN FUNGSI ENDOKRIN DAPAT 

MENGUBAH SISTEM IMUNITAS TUBUH DAN PERUBAHAN PADA IMUNITAS 

TUBUH AKAN.BERDAMPAK PADA PSIKIS/PERILAKU. 

• KETIGA SISTEM INI MERUPAKAN SATU KESATUAN DALAM FUNGSINYA. 



 1. ADA PENGARUH STRES TERHADAP PENINGKATAN INFEKSI PERNAFASAN 

(COHEN, TYRELL, 1993) 

 2. SAKIT KARENA PENYAKIT MENULAR DAN PSIKOSOMATIS BERHUBUNGAN 

DENGAN PENINGKATAN TINGKAT PROSES EMOSIONAL  (STRES) ( MAUSCH  & 

RULKOWSKA, 1993) 

 3.  ADA PENGARUH MANAJAMEN STRES BERKELOMPOK DALAM MENURUNKAN 

STRES PADA LANSIA BERPENYAKIT KRONIS (HANUM DKK., 2016) 

 4. TERAPI  PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION EFEKTIF UNTUK MENURUNKAN 

KECEMASAN PADA PASIEN PENYAKIT GINJAL KRONIK (PGK) AKIBAT LAMANYA 

MENJALANI HEMODIALISA. (YOLANDA, 2017)  

PENELITIAN PSIKONEUROIMONOLOGI 





 

TINGKAT 

KESADARAN 

1. SIAGA 

2. LAMUNAN (TRANCE RINGAN) 

3. TRANCE MENENGAH 

4. TRANCE DALAM 

5. TIDUR  



TUBUH DAN PIKIRAN RILEKS 
 

PENURUNAN PERSEPSI TER
HADAP REALITAS LUAR 

PENINGKATAN IMAJINASI 
 

PERHATIAN MENYEMPIT 

BERKURANGNYA 
KESADARAN 
 

EFEK INDUKSI 



TAHAP-TAHAP 
HIPNOTERAPI 

TAHAP PERMULAAN 

TAHAP RILEKSASI TUBUH 

TAHAP MENCIPTAKAN IMAJINASI 

TAHAP MEMPERDALAM KONDISI TRANCE 

TAHAP TERAPI/SUGESTI 

TAHAP NAIK KE ATAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



MANFAAT INDUKSI 
RILEKSASI 

MENINGKATKAN KESEHATAN 

TUBUH MENJADI RILEKS 

MENGURANGI KELUHAN PADA TUBUH 

MENGURANGI STRES 

MENGURANGI KECEMASAN 

MENGATASI INSOMNIA 





KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI 
DASAR DUKUNGAN SOSIAL 

DRA. TATIK MEIYUNTARININGSIH., M.KES., PSIKOLOG 

Webinar “Psychoterapy For Everyday Life” 
7 Juni 2020 



Penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus 
SARS-Cov-2 atau dikenal sebagai virus corona 

merupakan penyakit menular akut sistem 
pernapasan yang telah menginfeksi jutaan 

manusia dan membunuh ribuan orang 
didunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah 

menetapkan penyakit Covid-19 sebagai 
pandemi global. 

Update Kasus Corona di RI 1 Juni 2020:  
26.940 Positif, 7.637 Sembuh, 1.641 Meninggal  
Tim detikcom – detikNews.  



Kebijakan Pemerintah dalam upaya pencegahan 
penularan dan penyebaran virus corona dimasyarakat 

menetapkan kegiatan 
belajar, bekerja, dan 

ibadah dirumah.  

kegiatan kemasyarakatan 
dihentikan dan 

masyarakat dihimbau 
untuk dirumah saja.  

jaga jarak fisik (physical 
distancing) dan jaga jarak 
sosial (social distancing) 



Siapa yang berperan dalam 
penanganan dan pencegahan 
penyebaran covid-19 ini?.  

Semua pihak, siapa saja  
dari unsur pemerintah dan masyarakat.  

Bagaiman caranya?  

Dimulai dari diri sendiri 
dan keluarga 

Peran keluarga menjadi 
menarik untuk dibahas. 



Keluarga Indonesia dipaksa harus 
meningkatkan ketahanan keluarganya 
selama menghadapi  tantangan yang 

semakin besar yaitu pandemi Covid-19 

Keluarga adalah unit terkecil 
dalam masyarakat yang terdiri 

atas kepala keluarga serta 
beberapa orang yang berkumpul 

dan tinggal di satu atap dalam 
keadaan saling tergantung .  

. 

Fungsi esensial keluarga menjadi 
sangat terasa di masa physical 

distancing. Di saat semua orang 
sangat dibatasi keluar rumah, 
kehadiran keluarga menjadi 

solusi bagi pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia  

sebagai makhluk sosial 



Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga  
mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi 
untuk mencapai kesejahteraan keluarga yaitu 
terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. 

Dengan meningkatkan  ketahanan keluarga, keluarga akan 
mampu menangkal atau melindungi diri dari berbagai 

permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang berasal 
dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga 

Ketahanan keluarga menurut UU No. 10 Tahun 1992 
merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki 
keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan 
fisik-material dan psikis mental spiritual, guna hidup 
mandiri, serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk 
hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin 

Ketahanan keluarga terdiri dari ketahanan 
fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. 

APA Ketahanan 
keluarga?? 



Keluarga dikatakan memiliki tingkat 
ketahanan keluarga yang tinggi apabila 

memenuhi 3 aspek ini: 

2. Ketahanan sosial yaitu 
berorientasi pada nilai agama, 
komunikasi yang efektif, dan 

komitmen keluarga tinggi 

3. Ketahanan psikologis 
meliputi kemampuan 

penanggulangan masalah 
nonfisik, pengendalian emosi 

secara positif, konsep diri 
positif, dan kepedulian suami 

terhadap istri  

1. Ketahanan fisik yaitu 
terpenuhinya kebutuhan 

pangan, sandang, perumahan, 
pendidikan dan kesehatan 



Ketahanan keluarga merupakan fondasi 
ketahanan nasional karena keluarga sebagai 

sistem mikro, mempengaruhi sistem yang 
lebih besar yang ada dalam masyarakat. 
Kualitas hidup keluarga mencerminkan 

kualitas hidup bangsa. 

Pembagian peran, fungsi, 
dan tugas masing-masing 
anggota keluarga sangat 
penting bagi ketahanan 

keluarga. 

Idealnya adalah keluarga 
menanamkan nilai-nilai 
seperti cinta kasih, respek 
dan komitmen yang 
mampu menghasilkan 
lingkungan sosial yang 
harmonis. Selanjutnya 
akan menciptakan 
sumber daya manusia 
yang berkualitas tinggi, 
setelah itu diharapkan 
akan terbentuk 
kesejahteraan sosial.  

Namun pada kenyataannya adalah keluarga 
mudah terpengaruh dengan lingkungan dan 

terpapar hal-hal yang dapat mengganggu 
bahkan hal-hal yang bisa berdampak secara 

langsung. 



Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
menunjukkan ada 643 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) sejak 2 
Maret-25 April 2020. Secara rinci, 275 kasus kekerasan dialami 
perempuan dewasa dengan total korban 277 orang. Ada pula 368 kasus 
kekerasan yang dialami anak dengan korban sebanyak 407 anak.  

Meningkatnya kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak ini 

menunjukkan bahwa masalah 
psikologis di tengah masyarakat di 

masa pandemi covid-19 penting 
untuk diperhatikan dan diatasi. Jika 
hal tersebut dibiarkan, masyarakat 
dapat semakin rentan terkena virus 

corona. Ini karena imunitas 
masyarakat dapat menurun saat 
kondisi psikologisnya tertekan. 



DAMPAK  PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN 
KELUARGA ADA PADA BIDANG: 

Psikologis 

Ekonomi 

Sosial 

Agama 

Fisik 

DAMPAK  PANDEMI COVID-19 TERHADAP KETAHANAN 
KELUARGA BISA POSITIF DAN NEGATIF 



Bila keluarga mampu 
menjalankan peran, 
fungsi dan tugasnya 

masing-masing dengan 
baik, maka akan 

tercapai keharmonisan 
keluarga   

Keharmonisan keluarga akan 
mampu meningkatkan ketahanan 

keluarga 

Ketahanan Keluarga yang  tinggi akan membuat 
semua anggota keluarga mendapatkan social 

support dalam menghadapi permasalahan dari 
orang-orang terdekat dan terpenting dalam 

hidupnya. 

Kesimpulan: Ketahanan keluarga 
merupakan dasar dukungan sosial 

bagi anggota keluarga 



Terimakasih 



Menjadi Resilient 
Dr. IGAA Noviekayati, M.Si., Psikolog 
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Definisi 

• Kemampuan untuk bangkit Kembali dengan ketrampilan yang baru 

• Kekuatan untuk mengarahkan pada situasi yang lebih kuat, adaptif 
dan berfungsi pada level yang lebih tinggi 

• Kemampuan itu hidup dalam situasi yang menekan  

• kemampuan untuk terus berubah  

• Resilience merupakan kombinasi antara kekuatan internal dari 
pikiran dan karakter 

 



Kenapa resiliensi penting 

• Resiliensi merupakan kemampuan yang dapat menyelesaikan 
masalah-masalah psikologis yang mengganggu 

• Resiliensi juga berusaha untuk  menyelesaikan masalah medis dan 
masalah-masalah fungsional. Hal ini akan berhubungan dengan 
emosi.  

• Resiliensi membuat seseorang dapat berdiri pada situasi yang 
sangat buruk 



Ciri resilient 

• Sense of autonomy (having appropriate separation or independence from family 
dysfunction; being self-sufficient; being determined to be different—perhaps 
leaving an abusive home; being self-protecting; having goals to build a better life) 

• Calm under pressure (equanimity, the ability to regulate stress levels) 

• Rational thought process 

• Self-esteem 

• Optimism 

• Happiness and emotional intelligence 

• Meaning and purpose (believing your life matters) 

• Humor 



Ciri resilient 

• Altruism (learned helpfulness), love, and compassion 

• Character (integrity, moral strength) 

• Curiosity (which is related to focus and interested engagement) 

• Balance (engagement in a wide range of activities, such as hobbies, educational pursuits, jobs, social and cultural pastimes) 

• Sociability and social competence (getting along, using bonding skills, being willing to seek out and commit to relationships,   

   enjoying interdependence) 

• Adaptability (having persistence, confidence, and flexibility; accepting what can’t be controlled; using creative problem- 

   solving skills and active coping strategies) 

• Intrinsic religious faith 

• A long view of suffering 

• Good health habits (getting sufficient sleep, nutrition, and exercise; not using alcohol or other substances immoderately;  

    not using tobacco at all; maintaining good personal appearance and hygiene) 

 



Figure 1: The resilient brain (Harderer & Müller 2004) 



• Cerebral  Corteks adalah lapisan tipis otak  yang menutupi bagian terluar 
dari otak besar. Bagian ini adalah bagian yang paling berkembang dari 
otak manusia.  Bertanggung jawab untuk berpikir, mengamati, 
memproduksi dan memahami Bahasa serta pengolahan informasi. 

 

• Prefrontal cortex (PFC) yang terletak di belakang kepala depan. PFC 
mengatur fungsi mental dan aktivitas fisik serta semua fungsi eksekutif. 
PCS berfungsi untuk menilai, meramalkan, merencanakan, penyelesaian 
masalah, memulai Tindakan, mengendalikan impuls dan emosi. PFC  
menjaga emosi yang berlebihan. Cara kerjanya adalah melakukan 
penundaan keputusan sampai keputusan itu dirasa sudah benar. Hal ini 
terjadi jika stimulasi fakta dan perasaan datang bersamaan.  Emosi 
berasal dari amygdala dan hippocampus 



• Amygdala dapat membuat manusia bergerak dengan cepat, spontan dan dengan emosi yang 
sangat kuat.  Ia mengambil syarat nonverbal terutama yang sifatnya negative dan ketakutan 
yang kemudian mengarahkan respon-respon stress dan reaksi emosional. Jadi ekspresi wajah 
lainnya, postur dan nada akan diarahkan ke respon stress. Semuanya ini terjadi dibawah 
kesadaran. Jadi amygdala akan mengirim stimulasi perasaaan dan sensori ke PFC. Juga akan 
mengambil memori dengan isi emosi yang sama dan mengirimkan ke PFC untuk membuat 
keputusan 

• Hippocampus memainkan peran pada proses belajar dan memori. Memori yang dimaksudkan 
disini adalah memori jangka panjang. Hipocampus berisikan fakta dan ketenangan dan 
pemikiran rasional. Jadi hippocampus akan menyimpan segala sesuatu dari proses 
pembelajaran 

• Jadi Ketika ada peristiwa, maka hippocampus akan mengeluarkan memori pembelajaran 
disesuaikan dengan emosi yang dikeluarkan oleh amygdala. Jika yang terlatih lebih banyak 
pada logika berpikir menyelesaikan suatu masalah, maka informasi itu akan terkirim ke PFC 
ssehingga terjadilah perilaku penyelesaian masalah yang baik. Namun jika lebih mengandalkan 
pada perasaan dan memori jangka pendek maka PFC akan berperilaku emosional.  

 

 





Apakah resiliensi 

dapat dirubah? 

Resiliensi adalah suatu kompetensi 

yang bisa dipelajari dan dilatihkan 



Ketrampilan apa 

saja yang dipelajari? 

Model Resiliensi 

1. Optimize brain hardware; Kesehatan otak 

dan jaringannya 

2. Optimize brain software; mengatur 

stimulasi, mengelola emosi yang 

berlebih; meningkatkan kebahagiaan, 

meningkatkan fungsi dan coping yang 

adaptif, mempersiapkan diri pada situasi 

yang paling buruk 



8 cara mengoptimalkan Kesehatan otak 

1. Meningkatkan volume otak terutama hippocampus dan PFC 

2. Meningkatkan Kesehatan syaraf 

3. Mengurangi stress 

4. Mengurangi protein yang merusak 

5. Melancarkan aliran darah di otak 

6. Memperbaiki mood 

7. Meningkatkan fungsi kognitif (konsentrasi; kemampuan belajar, 
mengingat, dan kemampuan berpikir, kreativitas; productivity 
dan kecepatan berpikir 



Bagaimana caranya 

• Makan makanan dengan gizi seimbang 

• Olah raga 

• Makan secukupnya 

• Kurangi konsumsi gula dan garam 

• Sehat secara fisik 

• Tidur yang cukup 



Activity sheet 

• Tuliskan rencana utuk membuat otak menjadi sehat 

1. Saya berolahraga…….jam/hari 

2. Saya tidur………………..jam/hari 

3. Saya makan……………gram karbohidart, …..gram protein, …..gram 
mineral dan vitamin  

4. Hambatan melakukan ketiga hal ini 



Sebutkan apa yang 

mengganggu antara 

Kesehatan, mood dan 

keberfungsian 

Sebutkan apa saja yang 

dapat menolong 

Sebutkan berapa 

Langkah yang harus 

dilakukan untuk menjadi 

seimbang 

Sebutkan kapan 

Langkah-Langkah 

tersebut akan dimulai 



 relaksasi dan terapi 

• Relaksasi pernafasan 

• Relaksasi otot progresif 

• Relaksasi imajiner 

• Emotion focused Therapy 

• Thought Field Therapy (TFT) 

• Eye Movement Desensitization and reprocessing (EMDR) 

• Self Talk 

• Mindfulness 

• Expressive writing 

• Drawing therapy 

 



Happiness 

• Bahagia itu adalah genetic 

• Bahagia itu berasal dari situasi 

• Bahagia itu juga berasal dari aktifitas yang sangat sering dilakukan 

• Bahagia itu bisa diusahakan 

• KARENA BAHAGIA ITU UNTUK SEMUA ORANG 

• Bahagia itu bersyukur 

• Bahagia itu optimis 



Cek resiliensimu 

1. Saya merasa kuat dan berkompeten menyelesaikan masalah saya 

2. Ketika tertekan, saya biasanya cepat menyadari situasi ini 

3. Umumnya saya berfungsi dengan baik pada beberapa fungsi dari kehidupan saya 

4. Saya biasanya tenang dan siaga dalam menghadapi permasalahan 

5. Saya biasanya fleksibel, mengambil makna dalam setiap Langkah yang tidak berjalan sesuai dengan harapan, dan siap untuk mencoba sesuatu yang baru 

6. Mood saya biasanya dapat saya kendalikan 

7. Saya berpikir positif terhadap diri saya sendiri dan memahami siapa diri saya 

8. Situasi sulit tidak akan merubah pemahaman terhadap diri saya sendiri 

9. Saya percaya, jika saya mengusahakan yang terbaik maka hasilnya akan baik 

10. Saya cukup mampu untuk berteman 

11. Saya biasanya mencoba menyelesaikan masalah saya, namun jika hasil tidak sesuai maka itu sudah diluar kemampuan saya 

12. Saya mengantisipasi situasi sulit dengan membuat rencana dan menjalankannya 

13. Saya menikmati hidup dan saya puas dengan kontribusi saya kepada dunia 

14. Saya mampu mengelola emosi saya 

15. Saya mampu memisahkan diri dengan orang lain yang menyebabkan saya “jatuh” 

16. Saya punya tujuan dan optimis dengan masa depan saya 

17. Saya mampu terlibat dengan berbagai kegiatan 

18. Saya tidak memiliki kebiasaan yang merusak diri 

19. Saya merasa damai dan banyak belajar dari pengalaman 

20. Saya tahu batas kemampuan saya 

21. Saya tahu kapan dan dimana saya mencari bantuan 

22. Saya tetap focus dan berpikir jernih walaupun dibawah tekanan 
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Terimakasih…. 
 


