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Bukankah kita setiap hari sudah bersyukur… 

Beryukur = Gratitude 

 

Emmons, and McCullough, mendefinisikan 

gratitude: 

 - Mengenali bahwa ia telah mendapatkan    

kebaikan, atau keberkahan 

 - mengenali dna menyadari bahwa terdapat 

sumber lain yang memberikan kebaikan, 

keberkahan, atau hasil yang positif.  

 



Bagaimana dengan kita… 



Situasi kita saat ini 

- Work From Home, School 

From Home 

- PSBB 

- Physical Distancing 

- Berbagai berita terkait 

dengan pandemic 



Manfaat Gratitude 
• - Meningkatkan kesehatan (Krause & Hayward, 2014), diantaranya: tidur yang lebih 

lama dengan kualitas yang baik, tidak mudah lelah, dan berkurangnya pembengkakan 
sel (Mills et al., 2015), dll 

• - Meningkatkan Well-being, diantaranya: meningkatnya kepuasan hidup, dan memiliki 
afek positif (Lin, 2014), lebih tidak menjadi matrealistik (Polak, & McCullough, 2006), 
menetralkan kelelahan kerja (Chan, 2011), dll 

• - menghindarkan seseorang dari Hedonic Adaptation 

• - membuat seseorang menjadi “broaden and builds” (Fredrickson, 2004) 

• - Membuat seseorang menjadi tidak focus terhadap hal negatif (Gerarld et al., 2010) 

• - Menotivasi seseorang untuk melakukan self improvement misalnya dengan 
berolahraga, membantu orang lain, menjalin hubungan yang lebih positif dengan 
orang lain. (Armenta, Fritz, & Lyubomirsky, 2017) 

• - Menghindarkan seseorang dari resiko penggunaan obat-obatan terlarang, dan 
depresi. 

• - Meningkatkan kesabaran, kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. 

• - Membuat perilaku menjadi lebih prososial 



Gratitude Interventions 

Counting Blessing (Gratitude Journal) – Emmons and McCullough (2003) 

• Dilakukan untuk meningkankan Gratitude. Dilakukan dengan cara 
menuliskan 5 hal yang disyukuri pada setiap harinya, atau pada setiap 
minggunya. 

 

Three Good Things (Seligmant, et Al., 2005) 

• Memuliskan 3 hal yang disyukuri dan berjalan dengan lancar, disertai 
dengan identifikasi sebab serta bagaimana hal yang baik bisa terjadi 
pada kita 

 



Mental Substraction (Koo, Algoe, Wilson, & Gilbert, 2008) 

• Membayangkan bagaimana jika kejadian yang positif tidak muncul 

dalam kehidupan kita.  

 

Gratitude Letter and Gratitude Visit (Seligman et al., 2005) 

•  Dilakukan dengan menuliskan surat atau ucapan terimakasih 

kepada orang lain yang mungkin sebelumnya belum sempat kita 

beri ucapan terimakasih meskipun telah berjasa pada kita. 

 



Lalu, Apa yang perlu kita syukuri dalam hidup ini? 

 

• Tidak selalu harus hal-hal yang kita anggap sebagai hal besar, 
atau hal-hal yang kita inginkan. Misalnya: mendapat hadiah HP 
baru, dll. 

 

 

• Ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri.  

Misalnya apa? 



hal-hal kecil yang bisa disyukuri, misalnya apa? 

• - Rumah tempat kita tinggal 

• - Teman yang kita miliki 

• - Makanan yang kita makan 

• - Kesehatan yang kita miliki 

• - Kita bisa bekerja atau belajar 

• - Bisa menonton acara kesukaan 

• - Mendengarkan music 

• - Berbagi cerita dengan orang lain, 

• Dll……. Masih banyak lagi 



Gratitude Journal 

• Bisa kita buat sendiri, dan kita 

atur sekreatif mungkin dan kita 

sesuaikan dengan diri kita. 

 

• Menuliskan minimal 5 hal yang 

dapat dita syukuri hari ini. 

 

• Menuliskan 3 hal yangdapat kita 

syukuri hari ini, beserta analisa 

pribadi mengenai bagaimana hal 

ini bisa terjadi 

 

• Dilakukan setiap hari 



Bagaimana jika kita sulit menulis gratitude journal? 

• Tidak apa-apa jika kesulitan mmenuliskan 5, dan hanya bisa menuliskan kurang 
dari 5. Poin pentingnya adaah tetap berusaha dan membiasakan diri. 

• Mencoba menuliskan hal-hal yang disekitar yang memberi manfaat pada diri kita, 
tapi kita abaikan 

• Tuliskan kebaikan-kebaikan yang kita terima selain benda, misalnya teman yang 
selalu ada, bantuan dari teman, dll. 

• Tidak beranggapan bahwa menulis jurnal adalah suatu kewajiban, tapi 
merupakan sesuatu yang bisa kita maknai 

• Memiliki semangat untuk merubah gaya hidup, memiliki rasa ingin tahu, dan 
melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang.  



- Mendapat kesempatan untuk 

berbagi dengan peserta webinar 

pada hari ini 

- Mendapat kesempatan untuk belajar 

dari pembicara lain dalam webinar 

ini. 

- Bisa tetap produktif  meskipun 

sedang berada di rumah 

- Terimakasih kepada Fakultas 

Psikologi Untag Surabaya atas 

kesempatan yang diberikan pada 

hari ini.  
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BAGAIMANA DIRIKU SAAT INI? 

@Aktaririn 



BELAJAR DARI PENA DI GENGGAMAN 

@Aktaririn 



LATIHAN: 
Brain Gym 

Saklar Otak 

Gerak Silang  

Kait Relaks  

Titik Positif 

@Aktaririn 



SUMBER 

Pribadi  

Keluarga  

Pertemanan  

Pekerjaan  

Ekonomi  

Sosial Budaya  

Konflik Peran 

Kejadian Traumatis 

(eustress) 

Rasa bangga & puas 
Positif  Prestasi keberhasilan 

Pengembangan diri 

(distress) 

Rasa tertekan 
Negatif  Pesimisme kegagalan 

Kemunduran pribadi 

Segala hal yang menimbulkan perubahan akan 
menimbulkan stres 

@Aktaririn 



• FISIK : 
ketegangan otot, sakit kepala, gangguan pencernaan, reaksi alergi,  
perubahan detak jantung atau tekanan darah, tubuh letih 

• MENTAL : 
perubahan mood, sulit konsentrasi, rasa gelisah, mudah terganggu,  
kurang semangat, menarik diri, menunda, mencari pengalihan 

• PERILAKU : 
perubahan kebiasaan hidup sehari-hari, pola makan, pola tidur,  
pola kerja, pola interaksi sosial 

REAKSI STRESS NEGATIF 

@Aktaririn 



@Aktaririn 



BELAJAR DARI KAPAL DI LAUTAN 

@Aktaririn 



DAYA JUANG & DAYA LENTING 

@Aktaririn 



EKSPEKTASI REALITA 

NEW NORMAL 

@Aktaririn 



ATASI STRES DENGAN S.T.R.E.S 

Sadari 

Temukan  

Rencanakan 

Eksekusi & Evaluasi  

Syukuri 

@Aktaririn 



• Bagi tugas berdasarkan kategori 

• Tetapkan tenggat waktu spesifik 

• Susun skala prioritas dan urgensi 

• Dahulukan yang sulit atau butuh usaha ekstra 

• Istirahat di sela waktu 

• Lanjutkan secara konsisten 

• Batasi kapan saatnya berhenti. 

BAGAIMANA ? 
MANAJEMEN WAKTU 

@Aktaririn 



• Pahami kebutuhan dan kemampuan tiap orang 

• Bagi beban secara proporsional 

• Libatkan orang untuk bekerja sama 

• Gunakan gaya komunikasi asertif 

• Kelola dinamika konflik 

• Potong rantai hubungan tidak sehat. 

BAGAIMANA ? 
MANAJEMEN PERAN 

@Aktaririn 



• Tidak mengapa untuk merasa tidak baik-baik saja 

• Secara berkala, kelola emosi negatif dengan cara  
yang sehat dan dapat diterima oleh lingkungan 

• Jika diperlukan, minta bantuan pada profesional  
saat merasa kewalahan mengatasinya sendiri. 

BAGAIMANA ? 
DUKUNGAN SOSIAL 

@Aktaririn 



• Terapkan PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat) 

• Konsumsi makanan bergizi seimbang 

• Jaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal 

• Rajin olah raga fisik dan olah mental 

• Cukup tidur dan rileksasi 

• Biasakan cuci tangan dengan sabun 

• Pakai masker kain saat keluar rumah 

• Tetap tenang dan waspada. 

BAGAIMANA ? 
RAWAT DIRI DI MASA PANDEMI 

@Aktaririn 



Cara Kelola diri selama masa 
pandemi 
1. Mengatur jadwal 

 
 

 
2. Melakukan Kegiatan yang Kreatif 

3. Pernapasan untuk Relaksasi 
 

 

@Aktaririn 



Menggerakkan Tubuh 
Tetap Terhubung 
 
 
 
Jaga Rutinitas 
   
 

@Aktaririn 



LATIHAN: 
Progressive Muscle Relaxation 

WAJAH: dahi, mulut 

TUBUH ATAS: bahu, lengan  

TUBUH BAWAH: lutut, tumit  

Overall scan. Repeat if needed. 

@Aktaririn 



BELAJAR DARI UJUNG TEROWONGAN 

@Aktaririn 



BAGAIMANA DIRIMU SAAT INI? 

@Aktaririn 



Stay Safe  
Stay Sane  

Stay Happy  
Stay Healthy  

#StayAtHome 

@Aktaririn 



@Aktaririn 



Problem Solving  
Intervention untuk  
Mereduksi Distress  
selama Masa Self  

Quarantine 
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Pandemic 
Covid 

Self 
Quarantine 

Stress 



Apa yang menjadi 

Stressor? 

• Takut tertular penyakit 

• Cemas pada keadaan keluarga 

• Cemas pada keadaan finansial dan pekerjaan   

• Jenuh dengan keadaan di rumah saja   

• Merindukan rutinitas 

OWF • 2020 



Stress  
Eustress 

Distress 



Problem 

Solving 

Intervention 

• Problem solving intervention adalah intervensi 
psikososial, pada umumnya dianggap dibawah 
payung intervensi kognitif perilaku 

• Bertujuan meningkatkan kemampuan seseorang 
dalam mengatasi stresor minor (problem sehari-hari 
yang kronis) maupun mayor (kejadian traumatik) 
secara efektif dengan tujuan untuk mengurangi 
permasalahan kesehatan mental dan kesehatan fisik 
(Nezu, Nezu & Zurilla, 2013). 

 



Konsep problem solving intervention berasal dari 
teori social problem solving.  
 
Social problem solving adalah orientasi seseorang 
yang menentukan bagaimana orang tersebut 
memproses informasi mengenai diri, lingkungan, 
dan situasi problematik yang dihadapi di kehidupan 
sehari-hari. 



TAHAPAN PROBLEM SOLVING INTERVENTION 

Pemecahan/ implementasi dan verifikasi 

Pemahaman/ pembuatan keputusan 

Kreativitas/ menciptakan alternatif 

Optimisme / orientasi 

Fakta/ mendefinisikan permasalahan 



Thank You   


