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LAMPIRAN 

1.SKALA PENELITIAN  

a. YANG DI UJI COBAKAN 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

Dengan Hormat, 

   Sehubungan dengan penyusunan Tesis pada Program Studi Magister 

Psikologi Profesi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul “Efektivitas 

Terapi Relaksasi Otot Progresif Untuk Menurunkan Tingkat Stres Pada Santri Baru 

Tahfidz Qur’an Ditinjau Dari Jenis Kelamin ‘, saya meminta bantuan kepada anda 

untuk berkenan mengisi jawaban dalam skala psikologi ini. 

Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan 

peristiwa yang anda  alami dalam kehidupan sehari-hari. Anda hanya diminta untuk 

mengisi biodata dan memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan atau 

pengalaman sendiri, dengan cara memberikan tanda chek list (V) pada salah satu 

pilihan jawaban yang tersedia.Sebelum mengisi mohon membaca pernyataan dengan 

seksama. Semua jawaban anda  adalah BENAR, asalkan sesuai dengan keadaan atau 

pengalaman anda yang sebenarnya, serta tidak akan berpengaruh pada prestasi anda 

oleh karenanya mohon dijawab semua pernyataan dan jangan sampai ada yang 

terlewatkan. 

Saya sangat menghargai kesungguhan dan kejujuran anda, kerahasiaan 

identitas dan jawaban anda saya jamin sesuai dengan kode etik psikologi. 

Selamat mengerjakan dan terimakasih atas kesediaan dan kesungguhan 

anda dalam mengisi skala ini. 

                                                                                            Hormat Saya,  

 

 

                                                                                             Nita Yuli Purwanti,S.Psi 
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IDENTITAS  PRIBADI 

NAMA     :……………………………………. 

USIA     :……………………………………. 

KELAS    :……………………………………. 

JENIS KELAMIN   : Laki-laki /Perempuan  

 

 Dibawah ada 66 kalimat pernyataan, tugas anda hanya memberikan 

tanggapan terhadap kalimat/ pernyataan tersebut dengan memilih alternatif jawaban 

dengan menyentang atau memberikan tanda Check List (V) pada kolom yang telah 

disediakan yaitu, 

1. Sangat Setuju (SS), bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan 

keadaan yang anda rasakan. 

2. Setuju  (S), bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan yang anda 

rasakan 

3. Tidak Setuju (TS), bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan 

keadaan yang anda  rasakan 

4. Sangat Tidak Setuju (STS), bila pernyataan tersebut Sangat Tidak 

Sesuai dengan keadaan yang anda  rasakan. 

Data yang anda isi tidak akan berpengaruh apapun terhadap  anda. 

Kesadaran anda untuk mengisi angket tersebut merupakan bantuan yang sangat 

penting bagi saya untuk menyelesaikan maksud yang sebenarnya, Atas 

partisipasinya dan kerja sama, saya ucapkan terima kasih. 
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Wassalamu’alaikum Waraohmatullohi Wabarokatuh. 

SKALA STRES PADA SANTRI BARU TAHFIDZ QUR’AN YANG DI UJI 

COBAKAN  

No Pernyataan SS  S TS STS 

1 Target hafalan dan muroja’ah membuat kepala saya sering 

pusing 

    

2 Sejak tinggal di pondok. saya sering merasa nyeri otot     

3 Detak jantung saya normal meskipun target hafalan belum 

terpenuhi 
    

4 Meskipun banyaknya kegiatan pondok tidak mengurangi 

konsentrasi saya dalam menyelesaikan target hafalan 

    

5 Detak jantung saya tidak stabil saat mengingat target 

hafalan yang belum tuntas 
    

6 Perut saya  sakit bila mengingat target hafalan  belum 

terpenuhi 

 

    

7 Saya merasa capek karena  banyaknya kegiatan pondok 

yang sangat padat 

    

8 Saya tidak merasa capek meskipun kegiatan pondok sangat 

padat 

    

9  Saya dapat tidur nyenyak meskipun belum menyelesaikan 

Muroja’ah 

    

10 Peraturan pondok yang sangat ketat membuat saya sering 

menangis 

    

11 Saya sering sesak nafas saat mengingat sulitnya menambah 

hafalan 

    

12 Detak jantung saya  tidak teratur saat  setoran  hafalan 

Qur’an 

    

13 Kepala saya pusing saat mengingat target hafalan belum 

selesai 
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14 Ketika mengingat target hafalan Qur’an,  saya menjadi 

sulit tidur 

    

15 Saat mengalami stres dengan target hafalan, nafsu makan 

saya berkurang 

    

16 Deadline target  hafalan  membuat saya kehilangan selera 

makan 

    

17 Meskipun tubuh saya lelah  saya tetap semangat dalam 

menyelesaikan tugas-tugas di pondok 

    

18 Saya mudah tersinggung saat teman menyindir perihal 

kemampuan  dalam menghafal 

    

19 Padatnya kegiatan pondok membuat saya mengalami 

gangguan lambung 

    

20 Saya merasa  sulit  berkonsentrasi ketika melakukan 

muroja’ah 

    

21 Saya tidak menjadi bingung  walupun kegiatan  pondok 

cukup padat 

    

22 Ketika giliran hafalan Qur’an, saya mudah sekali cemas     

23 Sejak tinggal di pondok saya  jadi mudah merasa lelah     

24 Akhir-akhir ini saya sulit berkonsentrasi, sehingga 

berepengaruh pada setoran hafalan dan muroja’ah 

    

25  Saya merasa menjadi orang gagal saat tidak bisa 

menyelesaikan target hafalan 

    

26 Saya sering merasa kebingungan dengan tugas-tugas di 

pondok 

    

27 Saya sering merasa gelisah saat tugas di pondok belum 

selesai 

    

28 Seberat apapun tugas di pondok, saya akan 

mengerjakannya tepat waktu 

    

29 Padatnya  kegiatan pondok tidak  membuat prestasi belajar 

saya menurun 

    

30 Saya pura-pura sakit agar diijinkan untuk tidak setor 

hafalan 
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31 Saya yakin bisa menyelesaikan target hafalan Qur’an 

sesuai jadwal  

    

32 Padatnya kegiatan pondok tidak membuat pikiran saya 

kacau 

    

33 Padatnya kegiatan pondok membuat prestasi belajar saya 

menurun 

    

34 Nafsu makan saya normal meskipun banyak masalah yang 

harus saya hadapi di pondok 

    

35 Banyaknya kegiatan pondok  tidak membuat  saya menjadi 

psimis. 

    

36 Target hafalan tidak membuat saya pusing 

 

    

37 saya tidak merasa nyeri otot walupun kegiatan pondok 

sangat padat 

    

38 Saya mudah  marah bila target hafalan belum tercapai     

39 Saya selalu semangat untuk menambah hafalan Al Qur’an     

40 Saya tidak merasa gelisah saat tugas di pondok belum 

selesai 

    

41 Pikiran saya  kacau bila mengingat sulitnya untuk 

menambah hafalan 

    

42 Saya tidak mudah tersinggung bila  berselisih  dengan 

teman pondok 

    

43 Saya  merasa  tegang bila tiba giliran saya  untuk maju 

setoran hafalan Qur’an 

    

44 Semua tugas saya selesaikan dengan penuh percaya diri      

45 Saya merasa kurang percaya diri dalam memahami ilmu 

tajwid 

 

    

46 Saya tidak merasa cemas saat tiba  giliran setoran hafalan 

Qur’an 
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47 Saya tidak mengalami sakit perut walaupun kegiatan 

pondok sangat padat. 

    

48 Saya merasa cemas bila tidak bisa memenuhi target hafalan 

Qur’an 

    

49 Saya  selalu tenang  menjadi  santri baru di pondok      

50 Saya tidak pernah mengalami sesak nafas meski   kegiatan 

pondok banyak 
    

51 Saya sering sesak napas sejak tinggal di pondok     

52  Meskipun banyak tuntutan dan target hafalan yang harus 

saya selesaikan, tidak membuat selera  makan saya 

berkurang 

 

    

53 Target hafalan membuat saya menjadi gelisah     

54 Saya selalu tenang saat  giliran untuk setoran hafalan 

Qur’an 

    

55 Meskipun tinggal di pondok, saya tidak menajdi pusing 

 

    

56 Detak jantung saya selalu normal meski banyak kegiatan di 

pondok 

    

57 Padatnya  kegiatan pondok tidak membuat saya 

mengalami gangguan pencernaan 

    

58 Konsentrasi dan daya ingat saya  baik sehingga 

mempermudah  dalam  setoran hafalan Qur’an 

    

59 Saya merasakan kalau prestasi belajar saya menurun     

60 Saya merasa kurang percaya diri bila diminta untuk  

setoran hafalan Qur’an paling awal 

    

61 Bila belum siap untuk setoran hafalan Qur’an, saya  

kembali ke asrama 

    

62 Saya selalu merasa  tegang ketika    tes Makharijul Huruf 

dan Tajwid 

    

63 Saya selalu rileks ketika tiba giliran untuk setoran hafalan 

Qur’an 
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64 Pikiran saya mudah kacau  saat kesulitan dalam 

melafadzkan Makharijul Huruf dengan benar 

    

65 Meskipun sering mendapatkan teguran dalam setoran 

hafalan Qur’an  tidak membuat pikran saya kacau. 

    

66 Meskipun sering mendapatkan hukuman tidak membuat 

saya menangis. 
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b. Hasil Skala yang sudah diuji cobakan / Skala Penelitian 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

Dengan Hormat, 

   Sehubungan dengan penyusunan Tesis pada Program Studi Magister 

Psikologi Profesi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul “Efektivitas 

Terapi Relaksasi Otot Progresif Untuk Menurunkan Tingkat Stres Pada Santri Baru 

Tahfidz Qur’an Ditinjau Dari Jenis Kelamin ‘, saya meminta bantuan kepada anda 

untuk berkenan mengisi jawaban dalam skala psikologi ini. 

Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan 

peristiwa yang anda  alami dalam kehidupan sehari-hari. Anda hanya diminta untuk 

mengisi biodata dan memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan atau 

pengalaman sendiri, dengan cara memberikan tanda chek list (V) pada salah satu 

pilihan jawaban yang tersedia.Sebelum mengisi mohon membaca pernyataan dengan 

seksama. Semua jawaban anda  adalah BENAR, asalkan sesuai dengan keadaan atau 

pengalaman anda yang sebenarnya, serta tidak akan berpengaruh pada prestasi anda 

oleh karenanya mohon dijawab semua pernyataan dan jangan sampai ada yang 

terlewatkan. 

Saya sangat menghargai kesungguhan dan kejujuran anda, kerahasiaan 

identitas dan jawaban anda saya jamin sesuai dengan kode etik psikologi. 

Selamat mengerjakan dan terimakasih atas kesediaan dan kesungguhan 

anda dalam mengisi skala ini. 

 

 

                                                                                            Hormat Saya,  

 

             

                                                                                             Nita Yuli Purwanti,S.Psi 
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                                                               IDENTITAS  PRIBADI 

NAMA     :……………………………………. 

USIA     :……………………………………. 

KELAS    :……………………………………. 

JENIS KELAMIN   : Laki-laki /Perempuan  

 

 Dibawah ada 29 kalimat pernyataan, tugas anda hanya memberikan 

tanggapan terhadap kalimat/ pernyataan tersebut dengan memilih alternatif jawaban 

dengan menyentang atau memberikan tanda Check List (V) pada kolom yang telah 

disediakan yaitu, 

5. Sangat Setuju (SS), bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan 

keadaan yang anda rasakan. 

6. Setuju  (S), bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan yang anda 

rasakan 

7. Tidak Setuju (TS), bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan 

keadaan yang anda  rasakan 

8. Sangat Tidak Setuju (STS), bila pernyataan tersebut Sangat Tidak 

Sesuai dengan keadaan yang anda  rasakan. 

Data yang anda isi tidak akan berpengaruh apapun terhadap  anda. 

Kesadaran anda untuk mengisi angket tersebut merupakan bantuan yang sangat 

penting bagi saya untuk menyelesaikan maksud yang sebenarnya, Atas 

partisipasinya dan kerja sama, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Wassalamu’alaikum Waraohmatullohi Wabarokatuh. 
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SKALA  PENELITIAN  

No Pernyataan SS  S TS STS 

1 Target hafalan dan muroja’ah membuat kepala saya 

sering pusing 

    

2 Sejak tinggal di pondok. saya sering merasa nyeri otot     

3 Detak jantung saya normal meskipun target hafalan 

belum terpenuhi 

    

4 Meskipun banyaknya kegiatan pondok tidak 

mengurangi konsentrasi saya dalam menyelesaikan 

target hafalan 

    

5 Detak jantung saya tidak stabil saat mengingat target 

hafalan yang belum tuntas 

    

6 Perut saya  sakit bila mengingat target hafalan  belum 

terpenuhi 

    

7 Saya merasa capek karena  banyaknya kegiatan pondok 

yang sangat padat 

    

8 Saya tidak merasa capek meskipun kegiatan pondok 

sangat padat 

    

9 Saya dapat tidur nyenyak meskipun belum 

menyelesaikan Muroja’ah 

    

10 Peraturan pondok yang sangat ketat membuat saya 

sering menangis 

    

11 Kepala saya pusing saat mengingat target hafalan 

belum selesai 

    

12 Ketika mengingat target hafalan Qur’an,  saya menjadi 

sulit tidur 

    

13 Saat mengalami stres dengan target hafalan, nafsu 

makan saya berkurang 

    

14 Deadline target  hafalan  membuat saya kehilangan 

selera makan 

    

15 Saya mudah tersinggung saat teman menyindir perihal 

kemampuan  dalam menghafal 
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16 Saya merasa  sulit  berkonsentrasi ketika melakukan 

muroja’ah 

    

17 Saya tidak menjadi bingung  walupun kegiatan  pondok 

cukup padat 

    

18 Ketika giliran hafalan Qur’an, saya mudah sekali cemas     

19  Saya merasa menjadi orang gagal saat tidak bisa 

menyelesaikan target hafalan 

    

20 Padatnya  kegiatan pondok tidak  membuat prestasi 

belajar saya menurun 

    

21  Meskipun banyak tuntutan dan target hafalan yang 

harus saya selesaikan, tidak membuat selera  makan 

saya berkurang 

    

22 Saya selalu tenang saat  giliran untuk setoran hafalan 

Qur’an 

    

23 Meskipun tinggal di pondok, saya tidak menajdi pusing     

24 Konsentrasi dan daya ingat saya  baik sehingga 

mempermudah  dalam  setoran hafalan Qur’an 

    

25 Saya merasa kurang percaya diri bila diminta untuk  

setoran hafalan Qur’an paling awal 

    

26 Bila belum siap untuk setoran hafalan Qur’an, saya  

kembali ke asrama 

    

27 Saya selalu merasa  tegang ketika    tes makhorijul  

huruf dan Tajwid 

    

28 Pikiran saya mudah kacau  saat kesulitan dalam 

melafadzkan Makhorijul  huruf dengan benar 

    

29 Meskipun sering mendapatkan hukuman tidak membuat 

saya menangis. 

    

 

SELAMAT MENGERJAKAN  
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2.UJI ALAT UKUR HASIL PERHITUNGAN STATISTIK (ANALISIS DATA 

TRY OUT) 

a. Putaran 1 

 

Scale: skala stres 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.865 66 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 189.6600 195.004 .470 .861 

VAR00002 190.3600 194.643 .394 .862 

VAR00003 189.9000 194.337 .413 .861 

VAR00004 189.6600 196.556 .380 .862 

VAR00005 190.2800 193.226 .469 .860 

VAR00006 190.4200 193.555 .414 .861 

VAR00007 189.6800 195.161 .534 .861 

VAR00008 189.7200 198.165 .325 .863 

VAR00009 190.4600 193.845 .334 .863 

VAR00010 189.8800 197.700 .390 .862 

VAR00011 190.4200 200.330 .119 .866 
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VAR00012 190.6400 202.521 .034 .867 

VAR00013 190.5400 190.784 .471 .860 

VAR00014 190.4800 187.357 .562 .858 

VAR00015 190.2000 194.898 .381 .862 

VAR00016 190.1200 193.087 .468 .860 

VAR00017 190.6000 199.265 .183 .865 

VAR00018 189.8400 197.158 .348 .863 

VAR00019 189.9800 196.877 .250 .864 

VAR00020 190.0000 195.061 .389 .862 

VAR00021 189.5200 194.949 .526 .860 

VAR00022 189.7600 195.656 .556 .861 

VAR00023 189.6000 198.612 .333 .863 

VAR00024 189.9400 201.364 .215 .864 

VAR00025 189.9200 194.728 .440 .861 

VAR00026 189.5800 198.902 .283 .863 

VAR00027 189.4600 200.009 .236 .864 

VAR00028 189.4800 199.928 .243 .864 

VAR00029 189.6600 197.331 .357 .863 

VAR00030 189.5600 199.109 .316 .863 

VAR00031 190.0200 207.244 -.182 .871 

VAR00032 189.7000 199.357 .286 .864 

VAR00033 189.6800 197.487 .411 .862 

VAR00034 189.6800 198.753 .207 .865 

VAR00035 189.6000 200.286 .169 .865 

VAR00036 189.8400 200.341 .257 .864 

VAR00037 189.6000 200.286 .169 .865 

VAR00038 189.8400 199.974 .174 .865 

VAR00039 190.3400 203.943 -.044 .869 

VAR00040 190.0400 199.876 .173 .865 

VAR00041 189.8000 205.020 -.123 .868 

VAR00042 189.8000 199.265 .286 .864 

VAR00043 189.8600 203.878 -.040 .869 
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VAR00044 189.8600 203.633 -.022 .867 

VAR00045 189.9800 198.877 .196 .865 

VAR00046 190.2200 196.910 .325 .863 

VAR00047 190.5400 202.131 .055 .867 

VAR00048 189.6200 199.547 .272 .864 

VAR00049 189.7400 205.870 -.163 .869 

VAR00050 189.6800 200.589 .162 .865 

VAR00051 189.5400 200.621 .144 .865 

VAR00052 190.5200 196.826 .338 .863 

VAR00053 190.0400 199.019 .231 .864 

VAR00054 190.4000 188.449 .544 .858 

VAR00055 189.9800 195.775 .377 .862 

VAR00056 190.0800 198.075 .260 .864 

VAR00057 190.4800 198.826 .216 .864 

VAR00058 189.9600 196.815 .392 .862 

VAR00059 190.4200 198.126 .182 .866 

VAR00060 190.3000 195.357 .363 .862 

VAR00061 189.7400 194.849 .459 .861 

VAR00062 190.6400 194.970 .385 .862 

VAR00063 190.0200 201.122 .103 .866 

VAR00064 189.8400 196.015 .415 .862 

VAR00065 189.4200 198.493 .314 .863 

VAR00066 190.3600 193.909 .430 .861 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

192.9000 203.602 14.26892 66 
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b. Putaran 2. 

Scale: skala stres 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 34 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 95.0800 116.320 .509 .889 

VAR00002 95.7800 115.277 .472 .889 

VAR00003 95.3200 115.977 .431 .890 

VAR00004 95.0800 118.075 .376 .891 

VAR00005 95.7000 114.173 .549 .888 

VAR00006 95.8400 113.851 .521 .888 

VAR00007 95.1000 117.398 .497 .889 

VAR00008 95.1400 119.266 .326 .892 

VAR00009 95.8800 113.577 .448 .890 

VAR00010 95.3000 119.480 .340 .892 

VAR00013 95.9600 111.958 .553 .888 

VAR00014 95.9000 109.724 .619 .886 

VAR00015 95.6200 116.077 .420 .890 
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VAR00018 95.2600 118.441 .352 .891 

VAR00020 95.4200 116.861 .388 .891 

VAR00021 94.9400 117.323 .482 .889 

VAR00022 95.1800 117.089 .582 .889 

VAR00023 95.0200 120.714 .234 .893 

VAR00025 95.3400 115.943 .485 .889 

VAR00029 95.0800 119.014 .326 .892 

VAR00030 94.9800 120.591 .262 .893 

VAR00033 95.1000 119.765 .320 .892 

VAR00046 95.6400 118.766 .291 .892 

VAR00052 95.9400 118.017 .353 .891 

VAR00054 95.8200 110.926 .585 .887 

VAR00055 95.4000 118.449 .306 .892 

VAR00058 95.3800 117.914 .417 .890 

VAR00060 95.7200 116.410 .404 .891 

VAR00061 95.1600 117.076 .431 .890 

VAR00062 96.0600 116.343 .411 .890 

VAR00064 95.2600 118.604 .339 .892 

VAR00065 94.8400 120.953 .194 .893 

VAR00066 95.7800 115.889 .433 .890 

VAR00016 95.5400 114.417 .524 .888 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

98.3200 123.569 11.11616 34 
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c. Putaran 3 

Scale: skala stres 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 30 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 82.2800 104.491 .488 .889 

VAR00002 82.9800 103.449 .457 .889 

VAR00003 82.5200 103.642 .448 .889 

VAR00004 82.2800 106.410 .335 .892 

VAR00005 82.9000 102.296 .542 .887 

VAR00006 83.0400 101.509 .545 .887 

VAR00007 82.3000 105.398 .484 .889 

VAR00008 82.3400 107.127 .317 .892 

VAR00009 83.0800 101.136 .474 .889 

VAR00010 82.5000 107.194 .343 .891 

VAR00013 83.1600 100.178 .547 .887 

VAR00014 83.1000 97.806 .628 .885 

VAR00015 82.8200 103.416 .459 .889 
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VAR00018 82.4600 106.294 .347 .891 

VAR00020 82.6200 104.649 .394 .891 

VAR00021 82.1400 105.470 .456 .890 

VAR00022 82.3800 105.057 .572 .888 

VAR00025 82.5400 103.886 .484 .889 

VAR00029 82.2800 106.900 .316 .892 

VAR00033 82.3000 107.888 .282 .892 

VAR00052 83.1400 105.388 .386 .891 

VAR00054 83.0200 98.959 .593 .886 

VAR00055 82.6000 106.163 .312 .892 

VAR00058 82.5800 105.881 .405 .890 

VAR00060 82.9200 103.789 .438 .890 

VAR00061 82.3600 104.684 .451 .889 

VAR00062 83.2600 104.319 .406 .890 

VAR00064 82.4600 106.498 .331 .892 

VAR00066 82.9800 103.816 .433 .890 

VAR00016 82.7400 102.645 .509 .888 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

85.5200 111.112 10.54096 30 
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d. Putaran 4. 

Scale: skala stres 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.892 29 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 79.0600 101.282 .494 .888 

VAR00002 79.7600 100.309 .459 .888 

VAR00003 79.3000 100.378 .458 .888 

VAR00004 79.0600 103.241 .335 .891 

VAR00005 79.6800 99.161 .544 .887 

VAR00006 79.8200 98.314 .552 .886 

VAR00007 79.0800 102.320 .478 .889 

VAR00008 79.1200 104.067 .307 .891 

VAR00009 79.8600 97.837 .486 .888 

VAR00010 79.2800 104.042 .341 .891 

VAR00013 79.9400 97.160 .544 .887 

VAR00014 79.8800 94.802 .627 .884 

VAR00015 79.6000 100.163 .468 .888 

VAR00018 79.2400 103.288 .335 .891 
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VAR00020 79.4000 101.388 .402 .890 

VAR00021 78.9200 102.483 .442 .889 

VAR00022 79.1600 102.015 .562 .888 

VAR00025 79.3200 100.793 .482 .888 

VAR00029 79.0600 103.772 .313 .891 

VAR00052 79.9200 102.116 .395 .890 

VAR00054 79.8000 95.796 .600 .885 

VAR00055 79.3800 103.057 .308 .891 

VAR00058 79.3600 102.847 .395 .890 

VAR00060 79.7000 100.704 .436 .889 

VAR00061 79.1400 101.674 .442 .889 

VAR00062 80.0400 101.223 .404 .890 

VAR00064 79.2400 103.492 .318 .891 

VAR00066 79.7600 100.635 .437 .889 

VAR00016 79.5200 99.561 .508 .887 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

82.3000 107.888 10.38690 29 
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3.UJI PRASYARAT / UJI ASUMSI 
      

 a. Uji Normaalitas Sebaran 

Uji Normalitas 

Stress Santri 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Laki-laki .179 10 .200* .932 10 .465 

Perempuan  .213 10 .200* .937 10 .515 

 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

 

b. Uji Homogenitas  

 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Stress Based on Mean .031 1 18 .861 

Based on Median .055 1 18 .818 

Based on Median and with adjusted df .055 1 17.576 .818 

Based on trimmed mean .031 1 18 .863 

 

 

4.HASL UJI HIPOTESA 

    a. Uji Hipotesa Perbedaan stress santri baru Tahfidz Qur’an sebelum dan 

sesudah diberikan terapi Relaksasi Otot Progresif  

          

 

 

 Hasil Uji-t sebelum dan sesudah diberikan Terapi Relaksasi Otot Progresif 

Stres Siswa Mean N 
Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre_Test 
(sebelum Terapi) 

96.2500 20 8.83697 1.97601 

Post_Test 
(sesudah Terapi) 

67.7000 20 4.35407 .97360 
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Hasil Uji Hipotesis dengan menggunakan paired sample test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Lower 

Pair 1 Pre_Test - Post_Test 28.5500
0 

8.63576 1.93101 24.508
34 

 
 

 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Upper 

Pair 1 Pre_Test - 
Post_Test 

32.59166 14.785 19 .000 

 

b.Uji Hipotesa Perbedaan Penurunan Tingkat stres pada Santri baru Tahfidz 

Qur’an Laki-laki dan santri baru Tahfidz Qur’an Perempuan. 

 Group Statistics 

 
JK N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Selisih Stress laki-laki 10 23.20 7.361 2.328 

Perempuan 10 33.90 6.297 1.991 

 

Uji Independent Sample T -Test ”. 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 
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F Sig. t Df 

Selisih Stress Equal variances 

assumed 

.031 .861 -3.493 18 

Equal variances 
not assumed 

  
-3.493 17.579 

 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

Selisih Stress Equal variances assumed .003 -10.700 3.063 

Equal variances not assumed .003 -10.700 3.063 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Selisih Stress Equal variances assumed -17.136 -4.264 

Equal variances not assumed -17.147 -4.253 
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5. Modul Pelatihan 

 

MODUL PELATIHAN  

RELAKSASI OTOT PROGRESIF 

PADA SANTRI TAHFIDZ QUR’AN DI PONPES MAMBA’UL HISAN 

BADAL PANDEAN KABUPATEN KEDIRI JAWA TIMUR 
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NIM. 1521600029 
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FAKULTAS PSIKOLOGI  
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KATA PENGANTAR 

 

Tiada kata yang lebih indah selain Puja dan Puji Syukur ke hadirat Illahi 

Robby, yang senantiasa menebarkan sifat Rahman dan RakhimNya kepada semua 

hamba, sehingga dengan kasih sayangNya jua, Konselor dapat menyelesaikan modul 

pelatihan Relaksasi Otot Progresif ini. 

Modul  Relaksasi Otot Progresif ini disusun sebagai sarana terpenting pada 

terlaksananya Program Pelatihan Terapi Relaksasi Otot Progresif  untuk 

menurunkan Tingkat Stres yang dialami oleh para  santri baru Tahfidz Qur’an di 

Pondok Pesantren Mamba’ul Hisan Badal Pandean Kabupaten Kediri.   

Konselor  menyadari bahwa dalam penyusunan modul ini tidak akan tuntas 

tanpa adanya cinta kasih, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu konselor ingin menyampaikan terimaksih yang sebesar-besarnya, penghargaan 

yang setinggi-tingginya dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah 

konselor lakukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pemyelesain 

modul ini. Terutama kepada : 

1. Bapak Dr. Suroso, M.S.,Psikolog,  selaku Dekan Fakultas Psikologi 

2. Ibu Dr. I Gusti Ayu Agung Noviekayati, M.Si, Psikolog, selaku Ketua 

Program Studi Magister Profesi Psikologi   

3. Bapak Drs Herlan Praktikto,Msi Psikolog sebagai pembimbing  yang 

telah meluangkan banyak waktu tanpa mengenal lelah dalam kesibukan 

yang begitu padat dengan penuh kesabaran dan ketelatenan untuk 

memberikan bimbingan, dorongan,teguran,motivasi, maupun saran yang 

tiada henti-hentinya untuk konselor. 

4. Bapak Andi Puji Kristanto, S.Kep Ners., M.H.,Ch,CHt, NNLP  sebagai 

Master Trainer dalam pelatihan Terapi Relaksasi Otot Progresif yang 

telah dengan rela dan ikhlas untuk meluangkan waktu disela 

kesibukannya untuk membantu konselor dalam memberikan pelatihan 

kepada Santri Baru Tahfidz Qur’an. 
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5. Ibu Nyai Hj. Alvi Alvavi Maknuna, M.ud. selalaku pengasuh Yayasan 

Mamba’ul PHisan Badal Pandean. 

6. Bapak Muhammad Afnan Alfan,, S.SPd.I,  Kepala Sekolah SMP  

Mambaul Hisan Badal Pandean Ngadiluwih yang telah memberikan ijin 

konselor untuk melakukan penelitian di Ponpes tersebut. 

7. Para santri baru Tahfidz Qur’an sebagai responden yang telah dengan 

sukarela dan ikhlas menjadi subyek dalam penelitian ini, dan   semoga 

penelitian ini bermanfaat bagi para santri khususnya dan pondok 

pesantren pada umumnya dalam menurunkan tingkat stress yang dialami 

oleh para santri baru tersebut. 

8. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat peneliti 

sebutkan satu-persatu. 

Konselor  menyadari bahwa modul ini masih jauh dari kata sempurna dan 

masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami 

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan modul ini. 

Konselor hanya dapat berucap dalam do’a Jazakumullahu Khoiron Jaza’ 

Fiddunya Wal- Akhiroh Aamiin. Semoga semua keikhlasan amal kebajikan 

mendapat balasan yang berlipat ganda. Akhir kata konselor berharap mudah-

mudahan modul sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang 

membacanya. 

 

                    Surabaya,   Oktober 2020  

 

                                                                                       

                 Nita Yuli Purwanti,S.Psi 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang 

Pelatihan Relaksasi dapat mengurangi ketegangan subyektif dan 

berpengaruh terhadap psoses fisiologis lainnya. Relaksasi otot berjalan 

bersama dengan respon otonom dari saraf parasimpatis. Jocobson pada tahun 

1938 (dalam Wolpe, 1973) mengatakan bahwa relaksasi otot berjalan bersama 

dengan relaksasi mental. Perasaan cemas subjektif dapat dikurangi atau dihilangkan 

dengan sugesti tidak langsung itu. Emosi rasa cemas.mengandung dua elemen, yaitu 

reaksi fisuologis dan komponen-komponen menghayati.Jadi bila ada perubahan-

perubahan dibidang emosi, kedua komponen di atas juga mengalami 

perubahan.Teknik untuk menimbulkan relaksasi otot ada macam-macam; obat – 

obatan, hypnosis, emotif imajiner, meditasi, relaksais progresif,dan lain-lain. 

Relaksasi otot progresif adalah suatu ketrampilan yang dapat dipelajari dan 

digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan ketegangan dan mengalami rasa 

nyamantanpa tergantung pada hal/subyek di luar dirinya. Relaksasi progresif ini 

dimulai oleh Jocobson pada tahun 1934, ia mengembangkan metode ini untuk 

melawan rasa cemas/stress/tegang.Menurut Jocobson, ketegangan ada hubungannya 

dengan mengecilnya serabut otot-otot, sedangkan lawan dari ketegangan adalah 

tidak adanya kontraksi-kontraksi. Jocobson menemukan bahwa dengan 

menegangkan dan melemaskan beberapa kelompok otot dan membedakan sensasi 

tegang dan rileks, seseoramg bisa menghilangkan kontraksi otot dan mengalami 

rileks.Teknik Relaksasi progresif adalah yang paling sesuai sebagai awal pelatihan 

relaksasi. Kemudian setelah terampil, dapat langsung diinstruksikan untuk rileks. 

Relaksasi progresif merupaka suatu ketrampilan yang bisa dipelajari serta 

digunakan dalam mengurangi atau menghilangkan ketegangan.Ketrampilan ini bisa 

menghadirkan rasa nyaman tanpa bergantung pada hal atau subyek di luar diri.  
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Menurut Jocobson (1977), Relaksasi progresif biasanya berlangsung 

selama 15 sampai 20 menit dan dilakukan di area bercahaya redup, yang lebih 

sering, enam atau tujuh sesi relaksasi otot progresif cukup untuk mendapatkan efek 

positif pada tingkat stress klien. Klien perlu memastikan bahwa dirinya 

menegenakan pakaian yang longgar dan membuka sepatunya sebelum sesi dimulai.  

 

B. TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan dari pelatihan terapi Relaksasi Otot Progresif  ini adalah  

1. Untuk membantu  mereduksi atau menurunkan tingkat stres, dengan 

meyadarkan pada keadaan tegang dan relaks dengan harapan apabila 

rajin berlatih maka akan membaut diri sendiri menjadi lebih mudah 

relaks bila sedang tegang. 

2. Melalui Program pelatihan terapi relaksasi ini diharapkan dapat membuat 

tubuh menjadi lebih rileks,pikiran bisa menjadi tenang 

3.  Untuk melemaskan serta dapat memberikan dampak atau efek nyaman 

pada seluruh tubuh individu. 

4. Agar tubuh bisa kembali beroperasi dalam kapasitas maksimal, 

sehat,bugar nyaman penuh energi penuh vitalitas sehingga dapat 

menjalankan aktivitas  kegiatan sehari dengan sebaik-baiknya. 

 

C. MANFAAT KEGIATAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelatihan ini: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan,referensi, kajian dan rujukan 

akademis dan menambah wawasan bagi pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pimpinan dan Ustadz/ Ustadzah penelitian ini dapat memberikan 

informasi terkait dengan efektivitas relaksasi Otot Progresif untuk 

mengurangi tingkat stres pada santri. 
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b. Bagi Santri  

Pelatihan  ini dapat memberikan sumbangsih wacana dan pemikiran 

tentang tehnik relaksasi Otot Progresif yang dapat diterapkan pada 

kehidupan sehari-hari untuk mengurangi tingkat stres. 
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BAB II 

RANCANGAN PROGRAM PELATIHAN 

 

A. Petunjuk umum 

1. Metode. 

Dalam Pelatihan Relaksasi ini menggunakan dua metode yang pertama 

adalah  metode ceramah dan tanya jawab serta yang ke dua pelaksanaan 

Relaksasi. Melalui metode ceramah dan tanya jawab ini diharapkan  

subyek dalam peenlitian diajak untuk mengenal relaksasi manfaat dari 

terapi. Untuk sesi role play,  dalam sesi ini peserta akan  diajak untuk 

bersama-sama ikut serta dalam mempraktekkan Teknik relaksasi yang 

sudah disampaikan oleh trainer. 

2. Sesi. 

Pelatihan Relaksasi Otot Progrsif ini terdiri dari 6 sesi  

I. Sesi Kegiatan Hari Pertama  

1. Perkenalan 

2. Ice Breaking 

3. Pre Test 

4. Pemberian materi tentang stres dan relaksasi otot 

5. Pra Terapi 

6. Pelaksanaan Relaksasi Otot Progresif 

7. Evaluasi  

II. Sesi Kegiatan Hari (Ke dua samapai Ke 5 ) Sama   

1.Ice Breaking 

2.Pra Terapi 

3. Pelaksanaan Relaksasi Otot Progresif 

4. Evaluasi  

III. Sesi Kegiatan Ke enam 

1. Ice Breaking 

2. Pra Terapi 
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3. Pelaksanaan Relaksasi Otot Progresif 

4. Refleksi Dan Kesimpulan 

4.  (Post Test)  

3. Keterangan. 

Terdapat 2 lembar penunjang modul pelatihan ini: 

a. Lembar petunjuk trainer 

Merupakan lembar yang berisi uraian kegiatan lengkap beserta 

waktu dan instruksi yang menjadi pedoman trainer dalam 

melaksanakan setiap kegiatan. 

b. Lembar pre dan post tes 

Lembar ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan 

relaksasi otot progresif  dapat menurunkan tingkat stres bagi para 

santri di Pondok Pesantren Mambau’ul Hisan.              

B. Kontrak kegiatan 

Kontrak kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan. 

a. Menjelaskan kepada peserta akan tahapan pelatihan 

b. Menjelaskan kepada peserta aturan-aturan yang harus dipenuhi 

c. Mengetahui kesediaan peserta untuk mengikuti pelatihan secara penuh 

tanpa paksaan. 

2. Outcome 

Peserta dapat mengikuti seluruh pelatihan dengan baik sehingga dapat 

diperoleh hasil secara maksimal. Selain itu peserta dapat menemukan cara 

terbaik untuk mengatasi stres yang dialami dengan menerapkan Latihan 

relaksasi yang diajarkan oleh trainer. 
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3. Rundown Acara  

Permuan Pertama 

No Waktu Ikhtisar Kegiatan Pelaksana 

1 13.00 – 13.10 Perkenalan 1. Konselor 

memperkenalkan diri  
2. Memberikan penjelasan 

singkat tentang maksud 

dan tujuan dilakukan 

penelitian 

Konselor  

 

  

2 13.10 – 13.25 Ice breaking Memecahkan kekakuan 

situasi pada saat pelatihan 

Konselor  

 

  

3 13.25 – 13.50 Pre Tes Untuk mengetahui tingkat 

stres yang dialami subyek 

penelitian sebelum 
diberikan terapi 

Konselor  

 

  

 

3 

 

13.50 – 14.30 

 

 

Pemberian Materi 

Tentang Stres dan 

Relaksasi Otot 

Progresf 

1. Konselor   memberikan 

penjelasan secara singkat 

tentang stress dan 

gejalanya serta 
penangannya 

2. Konselor memberikan 

penjelasan tentang  
relaksasi otot progresif, 

maksud penggunaan 

Relaksasi Otot Progresif 
serta manfaat dari 

relaksasi. 

Konselor  

 

  

3 13.30  – 14.00 Pra Terapi 1. Memberikan Overview 

tahapan-tahapan 
implementasi terapi 

Relaksasi Otot Progresif 

2.  Konselor 
mengkornfirmasi 

kesedian konseli 

menggunakan terapi 

relaksasi otot progresif 
ini 

3. Memeberi petunjuk 

kepada konseli tentang 

Konselor  
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pakaian yang nyaman 

untuk sesi Latihan 

4. Konselor  menyediakan 

atau menyeting 
lingkungan yang tenang, 

kursi yang nyaman atau 

lantai yang memadai 
 

4 14.00- 14.40 Pelaksanaan  

Relaksasi Otot 

Progresif 

1. Trainer 

menginstruksikan kepada 

konseli untuk meraih 

kenyamanan, dan 

mendengarkan instruiksi 

2. Memberikan instruksi 

kepada klien untuk 

melakukan persiapan 

dalam terapi relaksasi 

otot progresif 

Trainer  

dan 

Konselor  

5 14.40 -15.00 Penlaian Pasca 

Relaksasi / 

Evaluasi  

 

1. Koselor  bertanya kepada 

konseli tentang sesi 

Latihan relaksasi Otot 

Progresif 
2.  Mendiskusikan masalah-

masalah yang muncul 

saat konseli berlatih 
relaksasi 

Konselor  

 

  

 

 

Pertemua ke dua 

 

No Waktu Ikhtisar Kegiatan Pelaksana 

1 13.00 -13.15  Ice breaking Untuk mencairkan susasana  Trainer 

2. 13.15 – 13.45 Pra Terapi 1. Mengingatkan tentang 

materi sebelumnya 

Prosedur Terapi dan cara 
melakukan relaksasi  

2. Memutar contoh video 

contoh pelaksanaan terapi 

untuk mengingatkan  
Klien  

Konselor  
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3. Menanyakan adakah 

kendala yang dialami 
klien 

 

3. 13.45 – 14.30 Pelaksanaan 

Relaksasi Otot 

Progresif 

 

1. Trainer menginstruksikan 

kepada konseli untuk 

meraih kenyamanan, dan 

mendengarkan instruiksi 

2. Memberikan instruksi 

kepada klien untuk 

melakukan persiapan 

dalam terapi relaksasi 

otot progresif 

3. Melatih subyek 

mempraktikkan relaksasi 

otot progresif untuk 

mencapai kondisi rileks 

4. Memberikan kesempatan 

kepada subyek untuk 

mempraktikkan sendiri 

relaksasi otot progresif 

untuk mencapai kondisi 

rileks 

Konselor  

 

  

4. 14. 30 – 15.00 Penlaian Pasca 

Relaksasi/evalua

si 

 

1. Konselor   bertanya 

kepada konseli tentang 
sesi Latihan relaksasi 

Otot Progresif 

2.  Mendiskusikan 

masalah-masalah yang 
muncul saat konseli 

berlatih relaksasi 

Konselor  
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Pertemuan ketiga 

 

No Waktu Ikhtisar Kegiatan Pelaksana 

1 13.00 -13.15  Ice breaking Untuk mencairkan susasana  Trainer 

2. 13.15 – 13.45 Pra Terapi 4. Mengingatkan tentang 
materi sebelumnya 

Prosedur Terapi dan cara 

melakukan relaksasi  

5. Memutar contoh video 
contoh pelaksanaan terapi 

untuk mengingatkan  

Klien  

6. Menanyakan adakah 

kendala yang dialami 
klien 

 

Konselor  

 

  

3. 13.45 – 14.30 Pelaksanaan 

Relaksasi Otot 

Progresif 

 

5. Trainer menginstruksikan 

kepada konseli untuk 

meraih kenyamanan, dan 

mendengarkan instruiksi 

6. Memberikan instruksi 

kepada klien untuk 

melakukan persiapan 

dalam terapi relaksasi 

otot progresif 

7. Melatih subyek 

mempraktikkan relaksasi 

otot progresif untuk 

mencapai kondisi rileks 

8. Memberikan kesempatan 

kepada subyek untuk 

mempraktikkan sendiri 

relaksasi otot progresif 

untuk mencapai kondisi 

rileks 

Konselor  
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4. 14. 30 – 15.00 Penlaian Pasca 

Relaksasi/evalua

si 

 

3. Konselor   bertanya 

kepada konseli tentang 

sesi Latihan relaksasi 

Otot Progresif 
4.  Mendiskusikan 

masalah-masalah yang 

muncul saat konseli 
berlatih relaksasi 

Konselor  

 

  

 
Pertemuan keempat 

No Waktu Ikhtisar Kegiatan Pelaksana 

1 13.00 -13.15  Ice breaking Untuk mencairkan susasana  Trainer 

2. 13.15 – 13.45 Pra Terapi 7. Mengingatkan tentang 

materi sebelumnya 

Prosedur Terapi dan cara 
melakukan relaksasi  

8. Memutar contoh video 

contoh pelaksanaan terapi 
untuk mengingatkan  

Klien  

9. Menanyakan adakah 
kendala yang dialami 

klien 

 

Konselor  

 

  

3. 13.45 – 14.30 Pelaksanaan 

Relaksasi Otot 
Progresif 

 

9. Trainer menginstruksikan 

kepada konseli untuk 

meraih kenyamanan, dan 

mendengarkan instruiksi 

10. Memberikan instruksi 

kepada klien untuk 

melakukan persiapan 

dalam terapi relaksasi 

otot progresif 

11. Melatih subyek 

mempraktikkan relaksasi 

otot progresif untuk 

mencapai kondisi rileks 

12. Memberikan kesempatan 

kepada subyek untuk 

Konselor  
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mempraktikkan sendiri 

relaksasi otot progresif 

untuk mencapai kondisi 

rileks 

4. 14. 30 – 15.00 Penlaian Pasca 

Relaksasi/evalua

si 

 

5. Konselor   bertanya 

kepada konseli tentang 

sesi Latihan relaksasi 

Otot Progresif 
6.  Mendiskusikan 

masalah-masalah yang 

muncul saat konseli 
berlatih relaksasi 

Konselor  

 

  

 

Pertemuan kelima 

No Waktu Ikhtisar Kegiatan Pelaksana 

1 13.00 -13.15  Ice breaking Untuk mencairkan susasana  Trainer 

2. 13.15 – 13.45 Pra Terapi 10. Mengingatkan tentang 
materi sebelumnya 

Prosedur Terapi dan cara 

melakukan relaksasi  
11. Memutar contoh video 

contoh pelaksanaan terapi 

untuk mengingatkan  
Klien  

12. Menanyakan adakah 
kendala yang dialami 

klien 

 

Konselor  

 

  

3. 13.45 – 14.30 Pelaksanaan 

Relaksasi Otot 

Progresif 

 

13. Trainer menginstruksikan 

kepada konseli untuk 

meraih kenyamanan, dan 

mendengarkan instruiksi 

14. Memberikan instruksi 

kepada klien untuk 

melakukan persiapan 

dalam terapi relaksasi 

otot progresif 

15. Melatih subyek 

mempraktikkan relaksasi 

Konselor  
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otot progresif untuk 

mencapai kondisi rileks 

16. Memberikan kesempatan 

kepada subyek untuk 

mempraktikkan sendiri 

relaksasi otot progresif 

untuk mencapai kondisi 

rileks 

4. 14. 30 – 15.00 Penlaian Pasca 

Relaksasi/evalua

si 

 

7. Konselor   bertanya 
kepada konseli tentang 

sesi Latihan relaksasi 

Otot Progresif 
8.  Mendiskusikan 

masalah-masalah yang 

muncul saat konseli 
berlatih relaksasi 

Konselor  

 

  

 

Pertemuan keenam 

 

No Waktu Ikhtisar Kegiatan Pelaksana 

1 13.00 -13.15  Ice breaking Untuk mencairkan susasana  Trainer 

2. 13.15 – 13.45 Pra Terapi 1. Mengingatkan tentang 

materi sebelumnya 

Prosedur Terapi dan cara 
melakukan relaksasi  

2. Memutar contoh video 

contoh pelaksanaan terapi 

untuk mengingatkan  
Klien  

3. Menanyakan adakah 

kendala yang dialami 
klien 

 

Trainer  

3. 13.45 – 14.30 Pelaksanaan 

Relaksasi Otot 
Progresif 

 

1. Trainer 

menginstruksikan kepada 

konseli untuk meraih 

kenyamanan, dan 

mendengarkan instruiksi 

2. Memberikan instruksi 

kepada klien untuk 

 

Trainer  
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melakukan persiapan 

dalam terapi relaksasi 

otot progresif 

  4. 14. 30 – 15.00 Refleksi dan 

Kesimpulan  

 

Trainer membuat 

kesimpulan mengenai 

keseluruhan pelatihan dan 

mengakhiri pelatihan. 
 

 

 

 

Konselor 

 5. 15.00 – 15.20 Post Test  Untuk mengetahui 
efektivitas perubahan 

sebelum diberikan terapi 

dan sesudah diberikan 

terapi 

Konselor 

 

C. Lembar Petunjuk Trainer 
“  Mengenal Stres dan Cara Mengatasinya dan  Relaksasi Otot Progresif”. 

a. Tujuan  

1. Dapat memahami gejala-gejala stress serta faktor-faktor 

penyebab dan cara mengatasinya 

2. Agar Peserta mengetahui Tentang Relasasi Otot Progresif 

,Manfaat dan Prosedur Pelaksanaan   

b. Sub Pokok Pembahasan  

1. Pengertian stress , gejala dan cara mengatasinya 

2. Pengertian Relaksasi Otot, Manfaat dan Prosedur Pelaksanaan 

Terapi 

c. Materi dan Bahan 

1. Lap Top  

2. Slide Power Point 

3. LCD Proyektor 

d. Metode  

Metode ceramah diskusi  dan tanya jawab 
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e. Waktu 30 Menit 

f. Prosedur : 

1. Trainer memberikan Ice Breaking 

2. Menjelaskan tentang materi Stres dan relaksasi otot progresif 

3. Berdiskusi atau tanya jawab 

4. Melakukan refleksi untuk mengetahui tingkat pemahaman 

setelah diberikan materi, apakah siswa dapat memahami dan 

menyerap materi yang diberikan oleh Peneliti.  

 

D. MATERI  

Lampiran 1. Uraian Materi 

STRESS DAN CARA MENGATASINYA 

Pengertian Stress  

Menurut Maramis (1998) stres adalah segala masalah atau tuntutan 

penyesuaian diri dan oleh karena itu sesuatu yang mengganggu keseimbangan 

seseorang bila tidak mampu mengatasinya dengan baik, maka akan muncul 

gangguan badan atau jiwa.  

Selye ( dalam Ekawarna, 2018) menyatakan bahwa stres adalah respon 

tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap setiap tuntutan beban atasnya. 

Misalnya bagaimana respon tubuh seseorang manakala yang bersangkutan 

mengalami beban pekerjaan yang berlebihan. Bila individu sanggup 

mengatasinya artinya tidak ada gangguan pada fungsi organ tubuh, maka yang 

bersangkutan tidak mengalami stres, bila sebaliknya ternyata individu 

mengalami gangguan pada satu atau lebih organ tubuh sehingga yang 

bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan fungsi pekerjaan dengan baik,maka 

individu mengalami distress. 

Lazarus & Folkman, (1984) berpendapat bahwa stres dapat terjadi jika 

individu menilai kemampuannya tidak cukup untuk memenuhi tuntutan situasi 

lingkungan fisik dan sosial. Artinya, stres akan dialami atau tidak dialami 
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bergantung pada penilaian subjektif individu terhadap sumber stres yang 

datang. Jika individu menganggap kemampuannya cukup untuk memenuhi 

tuntutan lingkungan maka stres tidak akan terjadi.  

Faktor – faktor Penyebab Stress 

Di sisi lain, stressor adalah sumber yang dipersepsi seseorang atau 

sekelompok orang memberi tekanan/cekaman terhadap keseimbangan diri 

mereka. Ada 3 sumber utama bagi stress, yaitu : 

1.    Lingkungan  

Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntutan penyesuaian diri seperti 

antara lain: cuaca, kebisingan, kepadatan, tekanan waktu, standard prestasi, 

berbagai ancaman terhadap rasa aman dan harga diri, tuntutan hubungan 

antar pribadi, penyesuaian diri dengan teman, pasangan,dengan perubahan 

keluarga. 

2.    Fisiologis 

perubahan kondisi tubuh: masa remaja; haid, hamil, proses menua, 

kecelakaan, kurang gizi, kurang tidur, tekanan terhadap tubuh.reaksi tubuh : 

reaksi terhadap ancaman & perubahan lingkungan mengakibatkan 

perubahan pada tubuh kita, menimbulkan stress. 

3.    Pikiran kita 

Pikiran menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan 

menentukan kapan menekan tombol panik. Bagaimana kita memberi 

makna/label pada pengalaman dan antisipasi ke depan, bisa membuat kita 

relax atau stress. 

Gejala Stress 

 Ada sejumlah gejala yang bisa diditeksi secara mudah yaitu : 

1.  Gejala Fisiologis 

Denyut jantung bertambah cepat, banyak berkeringat (terutama keringat dingin), 

pernafasan terganggu, otot terasa tegang, sering ingin buang air kecil, sulit tidur, 

gangguan lambung. 
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2.  Gejala Psikologis 

Resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, 

tidak enak perasaan, atau perasaan kewalahan ( exhausted) dsb 

3.  Tingkah Laku 

Berbicara cepat sekali, menggigit kuku, menggoyang-goyangkan kaki, ticks, 

gemetaran, berubah nafsu makan ( bertambah atau berkurang). 

Dampak Akibat Stress 

Dampak  stress dibedakan dalam 3 kategori, dampak Fisiologik, dampak 

psikologik dan dampak perilaku behavioral 

1.  Dampak Fisiologis  

Secara umum orang yang mengalami stress mengalami sejumlah gangguan 

fisik seperti : mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot (kram), 

mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan, juga 

bisa menderita penyakit yang lebih serius seperti , hypertensi, dst.  Secara 

rinci dapat diklasifikasi sebagai berikut  

a.  Gangguan pada organ tubuh,  

- Muscle myopathy ; otot tertentu mengencang/melemah 

- Tekanan darah naik ; kerusakan jantung dan arteri 

-  Sistem pencernaan; mag, diarrhea 

b.  Gangguan pada sistem reproduksi 

- Amenorrhea; tertahannya menstruasi 

-  Kegagalan ovulasi pada wanita, impoten pada pria, kurang produksi semen 

pada pria 

-  Kehilangan gairah sex 

c.   Gangguan pada sistem pernafasan : asthma, bronchitis 

d.  Gangguan lainnya, seperti pening (migrane), tegang otot, rasa bosan, dst 

2.  Dampak Psikologis 

•    Keletihan emosi, jenuh, penghayatan ini merupakan tanda pertama dan 

punya peran sentral bagi terjadinya burn – out. 
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•    Terjadi depersonalisasi ; Dalam keadaan stress berkepanjangan, seiring 

dengan kelelahan/keletihan emosi, kita dapat melihat ada kecenderungan 

yang bersangkutan memperlakuan orang lain sebagai sesuatu ketimbang 

sesorang. 

•    Pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula 

menurunnya rasa kompeten & rasa sukses. 

3.  Dampak Perilaku 

•   Manakala stress menjadi distress, prestasi belajar menurun dan sering 

terjadi tingkah laku yang tidak berterima oleh masyarakat. 

•   Level stress yang cukup tinggi berdampak negative pada kemampuan 

mengingat informasi, mengambil keputusan, mengambil langkah tepat. 

•    Mahasiswa yang ‘over-stressed’ ~ stress berat seringkali banyak 

membolos atau tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Cara Mengatasi  Stress 

1.    Strategi Pencegahan  

Untuk mencegah mengalami stress, setidaknya ada 3  

a. Pertama - primary prevention, dengan cara merubah cara kita 

melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini kita perlu memiliki skills yang 

relevan, misalnya: skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill 

mendelegasikan, skill mengorganisasikan, menata, dst. 

b.  Kedua - Secondary prevention, strateginya kita menyiapkan diri 

menghadapi stressor, dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat , 

meditasi, dst. 

c.  Ketiga - Tertiary prevention, strateginya kita menangani dampak stress 

yang  terlanjur ada, kalau diperlukan meminta bantuan jaringan 

supportive ( social-network) ataupun bantuan profesional. 

2.    Menangani Stress 

a.    Study skills 
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Ada banyak hal yang perlu dipelajari, yang ingin diketahui, ada banyak 

kegiatan yang ingin diikuti, waktu terbatas. Oleh karena itu, agar tidak 

menjadi stress, seyogyanya perlu memiliki berbagai skill belajar yang 

sesuai sehingga saya bisa belajar secara efektif tetapi juga effisien dalam 

menggunakan daya dan waktu serta sumber lainnya. 

b. Tempo – Time management 

Selain skill belajar, skill penting yang juga perlu Anda kuasai untuk 

menangani stress adalah manajemen waktu, untuk keperluan tersebut 

siswa perlu memiliki paradigma waktu yang tepat. 

c.   Rehat - Rest (istirahat) 

Tubuh kita by default memerlukan jedah, istirahat. Kita perlu belajar 

bagaimana speeding up, tetapi juga arif dan terampil untuk slowing 

down. Bila kita tidak memiliki keterampilan istirahat, leisure, santai ( 

bukan leha-leha) maka besar kemungkinan kita mengalami stress. 

d.    Eating & Exercise – Makan dan Olahraga Kebugaran 

Tubuh kita membutuhkan asupan yang seimbang, tetapi juga‘exercise’ 

yang memadai,agar bisa bugar. Bandingkan apabila kita mempergunakan 

suatu peralatan baru biasanya kita terlebih dalulu membaca buku manual 

yang disertakan oleh pabrik pencipta peralatan tersebut, Oleh karena itu 

sebetulnya perlu kita cermati asupan apa yang baik untuk tubuh ini, 

menurut manual dari Penciptanya. 

f.  Social support - jaringan pendukung  

Manusia adalah makhluk sosial, jadi pada hakikatnya tidak tahan 

sendirian, butuh perasaan tidak sendiri, tetapi punya sejumlah orang yang 

saling peduli, yang akan merasa kehilangan manakala lama tidak saling 

bertemu atau berkomunikasi. Dalam keadaan stress sebaiknya kita 

berusaha bertemu dengan teman, sehingga paling tidak kita tetap 

punyapenghayatan tidak sendirian yang  sungguh mencekam.  
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Lampiran Materi 2  

 

Penjelasan Secara Singkat Tentang Relaksasi Otot Progresif 

 

1. Pengerrtian Relaksasi Otot Progresif 

Teknik relaksasi progresif merupakan  teknik relaksasi otot yang tidak 

memerlukan imajinasi, ketekunan/sugesti Jacobson ( dalam Jones, 1996). Dalam 

penelitian ini peneiliti lebih mengacu pada Teorinya Jacobson,  yang 

mengembangkan metode ini untuk melawan rasa cemas, stress, dan tegang. 

Menurut Jacobson, ketegangan ada hubungannya dengan mengecilnya serabut-

serabut otot, sedangkan lawan dari ketegangan adalah tidak adanya kontraksi otot. 

Jocobson menemukan bahwa denagn menegangkan dan melemaskan beberapa 

kelompok otot, serta membedakan sensasi tegang dan relaks, seseorang dapat 

menghilangkan kontraksi otot dan mengalami rasa relaks,  

Relaksasi otot progresif (progresive muscle relaxation) diartikan sebagai 

suatu Teknik relaksasi yang menggunakan serangkaian gerakan tubuh dengan 

tujuan untuk dapat melemaskan serta dapat memberikan dampak atau efek nyaman 

pada seleuruh tubuh seseorang (Corey,2005). Pendapat lain yang menyatakan 

bahwa relaksasi otot progresif merupakan sustu Teknik yang bisa mengurangi 

kecemasan,stress dengan cara menegangkan otot dan merilekkannya secara 

bergantian (Miltenberger,2004). Relaksasi otot progresif merupakan kombinasi 

Latihan pernafasan yang terkontrol dengan serangkaian kontraksi serta relaksasi 

kelompok otot.Kegiatan ini dapat menciptakan sensasi dalam melepaskan 

ketidaknyamanan dan stress (Potter & Perry,2009). 

Keyakinan yang mendasari Teknik Relaksasi Otot Progresif adalah otot 

tidak dapat rileks dan tegang secara bersamaan, sebuah fakta yang didasarkan pada 

reciprocal inhibition. Dengan belajar mengidentifikasi bagaimana otot-otot terasa 

ketika mereka ditegangkan dan ketika mereka dikendurkan, seseorang dapat 

belajar untuk rileks, sehingga dapat mengurangi stress (Kottler & Chen, 2011). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dismpulkan bahwa relaksasi otot progresif  

merupakan Teknik relaksasi yang digunakan untuk mengatasi ganguan-ganguan 
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psikologis terutama gangguan stress dengan meminikmati perbedaan antar ketika 

otot tegang dan ketika otot lemas sehingga diharapkan bisa menurunkan tingkat 

stress yang dialami oleh individu. 

 

1.  Manfaat Relaksasi Otot Progresif 

Menurut Davis (2012), menyatakan bahwa manfaat dari Relaksasi Otot 

Progresif  

a. Bisa memberikan hasil yang dapat memuaskan dalam program terapi terhadap 

keteganagn otot, 

b. Menurunkan tingakat stres, kecemasan, memfasilitasi tidur, 

depresi,mengurangi kelelahan,, kram otot, nyeri pada leher dan punggung,  

c. Menurunkan tekanan darah tinggi, fobia ringan dan meningkatkan 

konsentrasi. 

d. Membangun emosi positif dari emosi negative. 

Manfaat Teknik relaksasi Otot Progresif efektif dalam menangani 

beragam keluhan fisik maupun psikologis (Harris, 2003). Relaksasi Otot 

Progresif juga digunakan untuk megurangi beragam masalah klinis termasuk 

kecemasan,stress, tekanan darah tinggi dan masalah-masalah kardiovaskuler 

lain,sakit kepala migren, asma dan insomnia (Erford,2016). 

Relaksasi otot progresif semakin berkembang dan semakin sering 

dilakukan karena terbukti efektif mengatasi ketegangan, kecemasan, stress dan 

depresi (Jocobson &Walpe dalam Conrad &Roth,2007). 

2. Prinsip Kerja Relaksasi Otot Progresif  

Ketika melakukan relaksasi otot progresif, hal yang sangat penting 

dikenali adalah tegangan otot. Ketika otot berkontraksi (tegang) maka 

rangsangan akan disampaikan ke otak dengan melewati jalur saraf afferent. 

Tension merupakan kontraksi dari serat otot rangka yang menghasilkan sensasi 

tegang. Relaksasi merupakan  pemanjangan dari serat – serat otot yang bisa  

menghilangkan sensasi ketegangan. Setelah memahami dalam mengidentifikasi 
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sensasi tegang, kemudian dilanjutkan dengan merasakan rileks, hal ini 

merupakan suatu prosedur umum untuk mengidentifikasi lokalisasi ketegangan, 

relaksasi dan merasakan perbedaan antara keadaan tegang (tesion)dan relaksasi 

yang akan diterapkan pada semua kelompok otot utama. Untuk  itu dalam 

relaksasi otot progresif diajarkan untuk mengendalikan otot-otot rangka 

sehingga memungkinkan setiap bagian bisa merasakan suatu sensasi tegang dan 

rileks secara sistematis (Mc.Guigan & Leher,2011). 

Pada relaksasi otot progresif yang akan digunakan dalam pelatihan ini 

menggunakan Sembilan kumpulan otot yang ditegangkan dan dilemaskan. 

Tujuannya menyadarkan pada klien keadaan tegang dan rileks dengan harapan 

klien bisa merilekskan diri sendiri bila sedang tegang. Adapun kumpulan otot 

yang disandarkan, ditegangkan dan dilemaskan; 

1. Tangan + jari-jari + lengan kanan ; 

2. Tangan jari-jari + lengan kiri ; 

3. Kaki, paha, tumit, dan jari kaki kanan; 

4. Kaki, paha,tumit, dan jari kaki kiri; 

5. Dahi ; 

6. Mata ; 

7. Bibir, gigi, lidah (sekaligus) ; 

8. Dada 

9. Leher 

3. Prosedur Relaksasi  Otot Progresif adalah sebagai berikut : 

1. Menegangkan sejumlah kumpulan otot dan melemaskannya, di sini akan 

digunakan Sembilan kumpulan otot. 

2. Menyadarkan klien akan perbedaan antara otot yang tegang dan rileks 

3. Jumlah kumpulan otot yang perlu ditegangkan dan dilemaskan pada setiap 

tahap berikutnya hendaknya berkurang 

4. Klien kemudian diharapkan dapat menegelola ketegangan dengan 

menginstruksikan kepada diri sendiri untuk rileks kapan dan dimana saja. 
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4. Untuk melaksanakan Latihan Relaksasi Progresif, terdapat beberapa 

Langkah yang perlu dilakukan, yaitu : 

1. Pahami tujuan,manfaat, prosedur 

2. Posisikan tubuh secara nyaman dan tenang yaitu duduk di kursi dengan 

kepala di topang, hindari posisi berdiri. 

3. Kacamata, sepatu,ataupun atribut lainnya dilepas agar tercapai kondisi tubuh 

yang paling nyaman 

4. Menegangkan sejumlah kumpulan otot dan melemaskannya, disini akan 

digunakan Sembilan kumpulan otot, longgarkan ikat pinggang, dasi atau 

hal-hal yang sifatnya mengikat. 

5. Menyadarkan klien akan perbedaan antara otot yang tegang dan relaks. 

6. Jumlah kumpulan otot yang perlu ditegangkan dan dilemaskan pada setiap 

tahap berikutnya hendaknya berkurang. 

7. Klien kemudian diharapkan dapat mengelola ketegangan dengan 

menginstruksikan kepada diri sendiri untuk relaks kapan dan dimana saja 

E. Selama Latihan Sebaiknya melakukan hal – hal sebagai berikut  

a. Memusatkan perhatian pada kumpulan otot yang ditegangkan, selama 

kurang lebih tujuh detik dan kemudian melemaskannya selama 40 

detik 

b. Memperhatikan perasaan tegang yang dialami 

c. Memperhatikan tanda untuk melemaskan 

d. Melakukan relaksasi atau pelemasan otot selama kurang lebih 30 – 40 

detik. Perhatikan dengan baik perbedaan anatara kondisi tubuh yang 

tegang dan relaks. 

F. Instruksi  dan Latihan Relaksasi Progresif 

a. Pembuka  

Sekarang kita akan mulai dengan Latihan – Latihan relaksasi 

(pelemasan otot). Hal ini kita lakukan secara berturut-turut, menegangkan 

kumpulan-kumpulan otot tertentu kemudian melemaskannya 
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(melepaskannya). Tiap kelompok otot dapat kita gunakan, tetapi kita akan 

membatasi hanya pada kelompok-kelompok yang paling cocok/penting. 

Ini adalah kelompok otot tangan, kaki, kelompok otot dahi, mata, otot-otot 

bibir, lidah, rahang, dada, dan leher. 

Pada tiap-tiap latihan akan saya katakana dengan tepat apa-apa yang 

harus saudara lakukan. Akan saudara rasakan bahwa latihan-latihan ini 

lebih mudah dari pada yang barangkali saudara perkirakan. Sekarang akan 

saya beri contoh bagaimana misalnya kita menegangkan otot-otot tertentu. 

Sementara saudara menegangkan otot tersebut akan saya berikan 

tanda kapan saudara harus melepaskannya (melemaskannya). Pada waktu 

saya mengatakan “lemas (lepas )” , hendaknya saudara lemaskan otot 

tersebut. Hal yang sangat penting dan yang harus saudara perhatikan 

dalam latihan ini adalah sebagai berikut ; 

1. Bila saudara menegangkan suatu kumpulan otot, maka semua 

perhatian harus diarahkan pada rasa tegang yang ada pada kumpulan 

otot itu. 

2. Bila sesudahnya otot dilemaskan, maka lebih mudah untuk kemudian 

merasakan rasa nyaman dan tenang.Pada perasaan yang nyaman dan 

tenang ini hendaknya saudara pusatkan perhatian saudara. 

Jadi saudara harus benar-benar memperhatikan rasa tegang dan 

nyaman yang timbul setelah saudara menengangkan otot, saudara akan 

mengalami ketidaknyamanan, tetapi selama pelepasan (pelemasan) 

otot, maka saudara akan lebih tenang. Pada permulaan, rasa nyaman 

dan tenang itu barangkali tidak akan saudara rasakan secara 

mendalam,karena saudara belum mengenal latihan-latihan ini. Jadi 

tidak mengapa jika saudara belum mengenal latihan-latihan ini dan 

tidak langsung berhasil. Kita harus berlatih sungguh-sungguh, baik di 

sini maupun di rumah dan saudara akan merasakan bahwa lama 

kelamaan latihan ini akan berjalan mudah. 
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Sekarang, kita akan mulai dengan latihan-latihan relaksasi. 

b. Latihan - latihan Relaksasi  

Saudara hendaknya duduk yang enak, nyaman, dan tutup mata 

saudara. 

1. Pusatkan perhatian pada tangan, jari-jari dan lengan kanan lalu 

taruh tangan dan lengan di pangkuan, jari-jari dibuka lebar. 

Kemudian ,tangan dan lengan dirapatkan pada badan sekeras 

mungkin, dan ditegangkan. 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan…………………… 

●Lepaskan.……………..Lemaskan……….rileks…..rileks… 

● Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang…… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks……………………………………. 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini, 

rileks………………..rileks……………………………….. 

2. Pusatkan perhatian saudara pada tangan dan lengan kiri, jari-jari 

dibuka lebar dan rapatkan lengan dan tangan saudara pada badan 

sekeras mungkin dan tegangkan. 

●Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan……………………. 

            ●Lepaskan.……………..Lemaskan……….rileks…..rileks… 

● Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang…… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks………………………………………. 

 Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks………………..rileks 

3. Pusatkan perhatian pada kaki kanan, tumit hendaknya ditekan pada 

lantai sekeras mungkin. Jari-jari kaki dibuka lebar-lebar dan ditarik 

ke atas, otot-otot paha ditegangkan. 
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● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan…………………… 

●Lepaskan.……………..Lemaskan……….rileks…..rileks… 

● Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang…… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks………………………………………. 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks………………..rilek 

4. Pusatkan perhatian pada kaki kiri,Tumit saudara tekan pada lantai 

sekeras mungkin, jari-jari kaki dibuka lebar-lebar dan ditarik ke 

atas, paha ditegangkan 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan…………………… 

●Lepaskan.……………..Lemaskan……….rileks…..rileks 

● Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks……………………………………… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks………………..rilek 

5. Pusatkan perhatian saudara pada otot-otot dahi.kerutkan otot-otot 

dahi, sedangkan alis ditarik ke atas. 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan…………………… 

●Lepaskan.……………..Lemaskan……….rileks…..rileks… 

● Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks……… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks………………..rilek 

6. Pusatkan perhatian pada otot-otot mata, kita akan menengangkan 

otot-otot dengan memejamkan mata kuat-kuat dan mengarahkan 

bola mata ke atas 
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● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan………… 

●Lepaskan.……………..Lemaskan……….rileks…..rileks… 

● Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks…………… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks………………..rilek 

7. Pusatkan perhatian saudara pada otot-otot rahang,otot-otot lidah, 

dan otot-otot  bibi. Hendaknya gigi-gigi atas dan gigi-gigi bawah 

saling ditekan,lidah didorong ke langit-langit dan  bibir dikatupkan 

sekuat mungkin. 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan……………… 

●Lepaskan.……………..Lemaskan……….rileks…..rileks… 

● Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang…… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks……………… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks………………..rilek 

8. Pusatkan perhatian pada otot-otot dada, kita tegangkan otot-otot 

dada. Hal ini kita lakukan dengan menarik napas sedalam mungkin, 

ya, Tarik napas, Tarik sedalam mungkin ,tahan…..tahan….. 

● Lemaskan …………….lemaskan ………………… 

●Lepaskan.……………..Lemaskan……….rileks…..rileks… 

●Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks…………………………………… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks………………..rilek 

9. Sekarang saudara berusaha / mencoba untuk rileks lebih dalam 
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dengan cara perlahan-lahan mengerak-gerakkan kepala saudara ke 

belakang dan ke depan sebanyak 3 kali 

● Tengadah, lempar kepala ke belakang, tundukkan……..tundukan 

    Sekali lagi tengadah, tunduk……….(3kali) 

●Lepaskan..……………lemaskan………………rileks………rileks 

● Saudara merasa tenang ……..,nyaman………, senang… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini. 

● Saudara perhatikan perbedaan antara tangan yang tegang dan 

yang lemas. Rileks……………… 

   Nikmatilah perasaan nyaman ini, rileks………………..rileks 

Sekarang latihan sudah cukup, kita akan menghentikan latihan. 

 

c. Penutup  

Saudara sekarang sudah rileks, tenang dan nyaman, kita akan 

segera menghentikan Latihan.Akan saya hitung sampai tiga, secara 

bertahap saudara akan mempunyai keinginan untuk menggunakan otot-

otot saudara Kembali, tetapi rasa tenang dan nyaman ini akan tetap 

saudara rasakan, pada hitungan ke tiga bukalah mata saudara. 

Saudara masih bisa duduk sebentar, sesudah itu akan kita 

bicarakan apa yang terjadi dan apa yang saudara rasakan. 

 

1. Satu  

2. Dua saudara mempunyai keinginan untuk menggunakan otot 

saudara lagi, tetapi rasa Nyman dan tenang masih akan saudara 

rasakan 

3. Tiga .Sekarang bukalah mata saudara. 

Penting untuk diketahui, bila saudara sudah terampil merileks 

diri kumpulan otot yang ditegangkan dan dirileks bertahap dikurangi dan 

akhirnya hanay dengan mengucapkan 1,2,3,atau Tarik nafas saja sudah 



L,56 
 

cukup meraa rileks. 

G. LATIHAN RELAKSASI 

(Keterangan ; Foto menunjukkan posisi tubuh dari tiga perspektif, yaitu 

depan, atas, samping : secara berturut-turut) Ada 9 Gerakan Otot Saudara 

hendaknya duduk yang enak, nyaman, dan tutup mata saudara 

GAMBAR 2. FOTO LATIHAN RELAKSASI 

Atas                Depan        Samping 

 

1. Puatkan perhatian pada tangan, jari-jari, dan lengan kanan lalu taruh tangan dan 

lengan di pangkuan,jari-jari dibuka lebar. 

   

Kemudian, tangan dan lengan dirapatkan pada badan sekeras mungkin, dan 
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ditegangkan 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan………… 

Depan                  

Atas  

 

 Sampi

ng 

 

● Lepaskan……..lemaskan…….Relaks…….Relaks……… 

 

  

          (Kembali ke posisi awal)     

● Saudara merasa tenang……,nyaman…….., senang……. 

    Nikmati perasaan nyaman ini, relaks……..relaks……….. 
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2. Pusatkan perhatian saudara pada tangan dan lengan kiri.Jari -jari dibuka lebar-

lebar dan rapatkan lengan dan tangan saudara pada badan sekeras mungkin 

dan tegangkan. 

●Tegangkan, tegangkan,ya tegangkan 

   

 ●Lepaskan…..lemaskan…….Relaks……………..Relaks………… 

       (Kembali Ke Posisi awal) 
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(Keterangan pada bagian selanjutnya,posisi awal tidak diberikan foto lagi 

3. Pusatkan perhatian pada kaki kanan, tumit hendaknya direkankan pada lantai 

sekeras mungkin.Jari-jari kaki dibuka lebar-lebar dan ditarik ke atas. Otot-otot 

paha ditegangkan 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan 

  
 

● Lepaskan………Lemaskan……Relaks…………Relaks……………  

      (Kembali Ke Posisi Awal) 
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4. Pusatkan perhatian pada kaki kiri.Tumit saudara tekan pada lantai sekeras 

mungkin.Jari-jari kaki dibuka lebar-lebar dan ditarik ke atas paha ditegangkan. 

●Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan 

 

 

              

 

 

 

Lepaskan……Lemaskan………Relaks……..Relaks……………            

5. Pusatkan perhatian Saudara pada otot-otot dahi : 

Kerutkan otot-otot dahi, sedangkan alis ditarik ke atas. 

 

 

 

 

 

 

 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan 

● Lepaskan……Lemaskan……Relaks……….Relaks…………. 

        (Kembali Ke Posisi Awal)                                                     
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6. Pusatkan perhatian pada otot-otot mata.Kita akan menegangkan otot-otot dengan 

memejamkan mata kuat-kuat dan mengarahkan bola mata ke atas. 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Le

paskan………Lemaskan ……………Relaks……………………Relaks……                                            

7. Pusatkan perhatian Saudara pada otot-otot rahang, otot-otot lodah, dan otot-otot 

bibir.Hendaknya gigi atas dan gigi bawah saling ditekan , lidah didorong ke 

langit-langit dan bibir dikatupkan sekuat mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Tegangkan, tegangkan, ya tegangka 
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●Lepaskan………….Lemaskan…………………..Relaks…………………..Relaks 

       (Kembali Ke posisi Awal)                                            

8. Pusatkan kembali perhatian Saudara pada otot-otot dada. Kita tegangkan otot-

otot dada.Kita tegangkan otot-otot dada. Hal ini kita lakukan dengan menarik 

napas sedalam mungkin. Ya, tarik napas. 

● Tarik napas sedalam mungkin. Tahan………………..Tahan…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Lemaskan……………………..Lemaskan……………………….. 

9. Sekarang, Saudara berusaha atau mencoba untuk relaks lebih dalam dengan 

cara perlahan-lahan meggerak-gerakkan kepala Saudara ke belakang dan ke 

depan sebayak tiga kali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Tengadah, lempar kepala ke belakang 
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  ● Tundukkan………..Tundukkan……………Sekali lagi tengadah, tundukan…… 

   (Lakukan sebanyak 3 kali) 

   

 

 ● Lemaskan…………………………..Lemaskan……………………………. 

(Kembali Ke Posisi Awa[) 
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H. Lembar Pre dan Post Tes 

 

SKALA PSIKOLOGI 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Target hafalan dan muroja’ah membuat 

kepala saya sering pusing 

    

2 Sejak tinggal di pondok. saya sering merasa 

nyeri otot 

    

3 Detak jantung saya normal meskipun target 

hafalan belum terpenuhi 
    

4 Meskipun banyaknya kegiatan pondok tidak 

mengurangi konsentrasi saya dalam 

menyelesaikan target hafalan 

    

5 Detak jantung saya tidak stabil saat 

mengingat target hafalan yang belum tuntas 
    

6 Perut saya  sakit bila mengingat target 

hafalan  belum terpenuhi 

    

7 Saya merasa capek karena  banyaknya 

kegiatan pondok yang sangat padat 

    

8 Saya tidak merasa capek meskipun kegiatan 

pondok sangat padat 

    

9 Saya dapat tidur nyenyak meskipun belum 

menyelesaikan Muroja’ah 

    

10 Peraturan pondok yang sangat ketat 

membuat saya sering menangis 

    

11 Kepala saya pusing saat mengingat target 

hafalan belum selesai 

    

12 Ketika mengingat target hafalan Qur’an,  

saya menjadi sulit tidur 

    

13 Saat mengalami stres dengan target hafalan, 

nafsu makan saya berkurang 

    

14 Deadline target  hafalan  membuat saya 

kehilangan selera makan 
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15 Saya mudah tersinggung saat teman 

menyindir perihal kemampuan  dalam 

menghafal 

    

16 Saya merasa  sulit  berkonsentrasi ketika 

melakukan muroja’ah 

    

17 Saya tidak menjadi bingung  walupun 

kegiatan  pondok cukup padat 

    

18 Ketika giliran hafalan Qur’an, saya mudah 

sekali cemas 

    

19  Saya merasa menjadi orang gagal saat tidak 

bisa menyelesaikan target hafalan 

    

20 Padatnya  kegiatan pondok tidak  membuat 

prestasi belajar saya menurun 

    

21  Meskipun banyak tuntutan dan target 

hafalan yang harus saya selesaikan, tidak 

membuat selera  makan saya berkurang 

    

22 Saya selalu tenang saat  giliran untuk setoran 

hafalan Qur’an 

    

23 Meskipun tinggal di pondok, saya tidak 

menajdi pusing 

    

24 Konsentrasi dan daya ingat saya  baik 

sehingga mempermudah  dalam  setoran 

hafalan Qur’an 

    

25 Saya merasa kurang percaya diri bila diminta 

untuk  setoran hafalan Qur’an paling awal 

    

26 Bila belum siap untuk setoran hafalan 

Qur’an, saya  kembali ke asrama 

    

27 Saya selalu merasa  tegang ketika    tes 

makhorijul  huruf dan Tajwid 

    

28 Pikiran saya mudah kacau  saat kesulitan 

dalam melafadzkan Makhorijul  huruf 

dengan benar 

    

29 Meskipun sering mendapatkan hukuman 

tidak membuat saya menangis. 

    

 

G. Peserta 
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Peserta adalah para santri baru Tahfidz Qur’an yang mengalami gejala stres 

 
H. Materi dalam bentuk PPT 

 

GAMBAR 3. PPT  TENTANG STRES 
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L,69 
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GAMBAR 4. PPT Relaksasi Otot Progresif 
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I. PENUTUP 

Modul ini merupakan modul Pelatihan Terapi Relaksasi Otot Progresif untuk 

santri tahfidz Qur’an dengan usia 11 – 13 tahun yang termasuk santri baru di 

pondok pesantren tersebut yang terindikasi memiliki gejala stress. 

Harapannya modul ini dapat membantu siswa dalam menurunkan tingkat 

stress yang dialaminya dan bisa menimbulkan dampak membuat tubuh 

menjadi lebih sehat, segar dan bugar sehingga dapat menjalankan semua 

aktivitas atau keguatan di pondok dengan rasa nyaman, senang dan tenang. 
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a. Leaflet  Yang Dibagikan Pada Peserta Pelatuhan 

                   GAMBAR 5. Leflet Pelatihan Terapi Relaksasi Otot Progresif 
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6.DOKUMENTASI 

Gambar 6. Foto Dokumnetasi 

Pre Test di kelas Santri Laki-laki 

 

Pre Test di kelas santri perempuan 
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Pemberian Materi tentang Stres, Relaksasi Otot Progresif serta Ice 

Breaking 
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Pelaksanaan Terapi Relaksasi Otot Progresif Sabtu, 31 Oktober 2020 
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Foto Kegiatan Hari Ke 2 Senin, 2 Nopember 2020 

 
 

 
 

Foto Kegiatan Hari Ke 3 Selasa, 3 Nopember 2020 
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Memberikan penjelasan atau mengingatkan pada santri Prosedur pelaksanaan 

terapi 
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Hari Ke  4  Rabu 4 November 2020 
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Hari Ke 5 HARI KAMIS. Tanggal 5 NOVEMBER 2020 
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HARI KE 6 Sabtu 6 November 2020 

 

 
 

 
 

Foto Kegiatan Post Test setelah sesi terapi selesai  
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