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ABSTRACT 

Stress is a reality of daily life - days experienced by everyone ranging from children - 
children and adults can experience it all; no exception will also be experienced by students in 
junior Darul Mustafa Burneh Bangkalan. The requisition achievement, activities with her 
lessons and also demands graduation is one a small part in the natural stressors. The purpose 
of this study was to determine the effect of peer group support to decrease stress in the face of 
national exam in class IX in junior high school Darul Mustafa Burneh Bangkalan. This study 
used a pre-experimental research design in one group (one group pre-test-post-test). Sample 
of 30 students are using simple random sampling technique. From the research on the 
characteristics of the respondents can be that 30 students, based on the level of stress prior to 
the intervention were mild stress 3 students (10.0%), stress is as much as 22 (73.3%), severe 
stress as much as 5 students (16.7%) and stress after intervention, mild stress were 17 
students (56.7%), stress are as many as 13 (43.3%). From the results of this research can 
increase knowledge and alleviation of stress by creating a positive habit to avoid a 
dramatically change. 
Keywords: Peer group support, Stress 
 
PENDAHULUAN 

Pada masa remaja seorang sering 
mengalami permasalahan. Pada usia 
iniremaja mempunyai banyak aktivitas dan 
kesibukan yang membuat mereka rentan 
terhadap stres (Swasti, 2013). Salah satu 
penyebab remaja mengalami stres 
dikarenakan oleh ujian akhir nasional 
(UAN), para siswa sering menganggap 
ujian akhir nasional sebagai salah satu 
tuntutan pendidikan yang berat, dimana 
siswa harus mampu menyeimbangkan 
antara tuntutan belajar, tugas sekolah, 
kehidupan pribadi, aktivitas sehari-hari, 
serta waktu untuk keluarga dan teman 

Di Provinsi Denpasar menu-rut 
penelitian Nyoman Adi Krisna Wibawa 
tahun 2013siswa mengalami stres ringan 
143 orang (45,1%), sedang 112 orang  
(35,3%), dan berat sebanyak 62 orang 
(19,6%). Dari hasil pengambilan data yang 
di lakukan kepada 30 siswa SMP Darul 
Mustofa Burneh Bangkalan kelas IX 
mengatakan stres karena menghadapi ujian 
nasional, stress karena kegiatan bimbel 5 
siswa, stres karena try out 3 siswa dan 
tuntutan prestasi 2 siswa. 

Sistem endokrin yang terdiri dari 
kelenjar-kelenjar mendistri-busikan 
hormon keseluruh tubuh. Beberapa 
kelenjar endokrin terlibat dalam 
menampilkan respon tubuh terhadap stres 
(Guyton,A.C.1997).  

Pertama hipotalamus, yaitu struktur 
kecil di otak melepas suatu hormon yang 
menstimulasi kelenjar pituitari didekatnya 
untuk meng-hasilkan ACTH. Selanjutnya 
ACTH men-stimulasi kelenjar adrenal 
yang berlokasi di atas ginjal. Dibawah 
pengaruh adrenocorticotropic hormon 
(ACTH) lapisan terluar kelenjar adrenal 
yang disebut korteks adrenal, melepas 
sekelom-pok steroid. Korti-kol steroid ini 
merupa-kan hormon yang mem-punyai 
sejumlah fungsi yang berbeda dalam 
tubuh, hormon ini mendorong perlawa-nan 
terhadap stres. 

Peran perawat adalah se-bagai 
pendidik yaitu salah satu intervensi 
keperawatan yang diberikan kepada siswa 
yang mengalami stres adalah dengan cara 
memberikan informasi dan memberikan 
pengetahuan ten-tang cara menurunkan 
stres terse-but dengan cara membentuk 
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kelom-pok teman sebaya. Peer group sup-
port memiliki peran yang sangat penting 
bagi perkem-bangan remaja baik secara 
emo-sional maupun secara sosial. Adapun 
yang di lakukan oleh siswa untuk 
menurunkan stresnya adalah dengan cara 
membahas soal-soal latihan ujian bersama 
dengan teman-teman sekelas dengan 
menjadikan salah satu teman menjadi 
tutor. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di 
atas, maka perlu dilakukan penelitian guna 
menge-tahui pengaruh peer group support 
terhadap penurunan stres dalam 
menghadapi ujian nasional pada siswa  
kelas IX di SMP Darul Mustofa Burneh 
Bangkalan.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pre 
experimental design dengan salah satu 
jenis dari penelitian ini yaitu one group 
pre-test-post-test design. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara memberikan pretest 
terlebih dahulu sebelum melakukan 
intervensi, setelah itu diberikan intervensi, 
kemudian dilakukan post-test (pengamatan 
akhir).  

Dalam penelitian ini popula-sinya 
adalah siswa kelas IX di SMP Darul 
Mustofa Burneh Bangkalan yang 
berjumlah 32 
Dengan sampel 30 siswa dengan cara 
Simple Random Sampling 

Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dalam bentuk 
kuesioner untuk mengetahui penurunan 
stres setelah dilakukan peer group support. 
Dan jenis rating question dipakai untuk 
mengukur stres yang meliputi komponen 
fisik, mental, emosi, perilaku individu, 
perilaku kerja. Penelitian ini dilakukan 
tanggal 25 April - 4 Mei 2014 selama 2 
minggu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan tabel 1. Diatas dapat dilihat 
bahwa karakteristik siswa yang mengalami 
stres sebelum dilakukan peer group 
support adalah stres ringan sebanyak 3 

siswa (10,0%), stres sedang sebanyak 22 
responden (73,3%), stres berat sebanyak 5 
siswa (16,7%). Sedangkan setelah 
dilakukan peer group support siswa yang 
mengalami stres ringan sebanyak 17 
(56,7%), stres sedang sebanyak 13 siswa 
(43,3%). Oleh karena itu terdapat 
penurunan stres pada siswa setelah 
dilakukan peer group support. 
Tabel 1. Analisis peer group support pada 

siswa dalam menghadapi ujian 
nasional di SMP Darul Mustofa 
Burneh Bangkalan pada tanggal 25 
April 2014. 

 Pre Post 
 n % n % 

Ringan 3 10.0 17 56.7 
Sedang 22 73.3 13 43.3 
Berat 5 16.7 - - 
 

Dari tabel diatas menunjukkan 
bahwa menurut uji Wilcoxon Sign Rank 
test untuk pengaruh peer group support 
terhadap penurunan stres didapatkan 
signifikan ρ=0,000  sehingga ρ < α, 
dengan α = 0,05 maka hasil 
kesimpulannya Ho ditolak dan H1 
diterima, yang berarti ada pengaruh peer 
group support terhadap penurunan stres 
pada siswa kelas IX di SMP Darul 
Mustofa Burneh Bangkalan.  

 
Stres pada Siswa sebelum diberikan 
intervensi Peer Group Support 

Berdasarkan hasil penelitian pre-
test menunjukkan bahwa tingkat stres pada 
semua responden sebelum dilakukan 
intervensi Peer Group Support yang 
menggunakan lembar kuesioner sebagian 
besar didapatkan hasil yaitu siswa yang 
mengalami stres sedang sebanyak 22 siswa 
(73,3%). Siswa di SMP Darul Mustofa 
cendung pendiam setelah ditanya dia 
merasa stres karena banyak tuntutan yang 
harus dia lakukan. Tuntutan pelajaran di 
sekolah, tuntutan tugas pondok dan harus 
bangun pagi-pagi untuk sholat berjema’ah 
dan ngaji bersama. 
             Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
stres antara lain status kondisi kesehatan 
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saat ini, motivasi, perkembangan 
kedewasaan, berat lamanya stres, sumber 
keuangan dan pendidikan, umur, 
tersedianya penanggulangan saat ini, 
sistem penunjang perawatan lainnya. Dan 
keadaan ini sesuai dalam teori  Rosalina 
Johana (2008) Stres hadapi ujian atau test 
adalah salah satu bentuk stressor dan 
respons kita atas situasi ujian 
yangmembuat kita tidak dapat berfikir 
dengan jernih akibatnyahasil ujian 
seringkali tidak memuaskan. Dalam 
penelitian ini menggunakan teori (Perry 
and Porter, 2005) yang menyatakan stres 
adalah segala situasi dimana tuntunan non 
spesifik mengharuskan seseorang individu 
untuk berespon atau melakukan tindakan, 
respon atau tindakan ini termasuk respon 
fisiologi atau psikologi.  

Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Zulkarnain dan Novliadi (2009) 
mengatakan Stres tidak hanya dipengaruhi 
oleh pemberian terapi suportif, tetapi juga 
jenis kelamin siswa berpengaruh. Hal ini 
yang menjelaskan bahwa jenis kelamin 
mempengaruhi stres, dimana stres lebih 
tinggi terjadi pada wanita dari pada pria. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Zulkarnain dan Novliadi (2009) 
menunjukkan bahwa stres saat ujian lebih 
banyak dialami oleh perempuan dari pada 
laki-laki. karena perempuan lebih peka 
dengan emosinya, yang pada akhirnya 
peka juga terhadap perasaannya. 
Perempuan cenderung melihat peristiwa 
yang dialaminya dari segi detail, 
sedangkan laki-laki cenderung berfikir 
secara global. Individu yang melihat lebih 
detail, akan lebih mudah mengalami stres 
karena informasi yang dimiliki lebih 
banyak, hal tersebut pada akhirnya dapat 
menekan perasaannya. 

 Stres merupakan fakta hidup, 
individu bereaksi secara berbeda terhadap 
stressor bergantung pada berbagai faktor 
yang salah satunya bagaimana individu 
memaknai peristiwa yang menimbulkan 
stress tersebut Manajemen koping, harapan 
terhadap self-effficacy, daya psikologis, 
optimisme, dukungan sosial, merupakan 

faktor psikologis yang dapat mengurangi 
atau menahan stress.  

Kondisi stress yang dialami 
mahasiswa berbeda-beda, hal ini sesuai 
dengan faktor lingkungan, fasilitas, 
kondisi keuangan, prestasi, yang diterima 
mahasiswa sesuai dengan tingkatannya. 
Kondisi stres sebenarnya tidak bisa 
dihilangkan dari kehidupan tapi perlu 
adannya pengurangan atau upaya untuk 
bisa mengurangi efek dari timbulnya 
stress. Hasil dari lembar kuesioner Pada 
siswa yang mengalami stres sebelum 
dilakukan intervensi cenderung mengalami 
hal-hal mudah tersinggung, kesulitan tidur, 
pelupa, sering merasa cemas. Sedangkan 
nilai terendah terletak pada pertanyaan 
antara lain : tidak mampu bekerja sama 
dengan orang lain, menghindari tanggung 
jawab, tidak menghormati orang lain. 

 
Stres pada siswa sesudah diberikan 
intervensi Peer Group Support 

 Hasil pengukuran stres setelah 
diberikan intervensi peer group support 
yang menggunakan alat ukur lembar 
kuesioner sebagian besar siswa mengalami 
stres ringan sebanyak 17 siswa (56,7%). 

 Salah satu tujuan dilakukan 
intervensi Peer Group Support adalah 
untuk mengurangi tingkat stres siswa saat 
menghadapi ujian. Dengan demikian 
intervensi peer group support ini 
dilakukan dalam waktu 2 kali selama 
seminggu dalam waktu 2 minggu. Untuk 
mencapai keberhasilan dalam melakukan 
intervensi Peer Group Support dengan 
memperhatikan beberapa dukungan yaitu: 
1) Dukungan emosional dengan 
mengembangkan rasa empati dan peduli 
pada seseorang, dukungan emosional dapat 
memberikan kenyamanan, rasa memiliki 
dan rasa dicintai 2) Dukungan 
penghargaan yang positif terhadap 
seseorang. Dukungan yang dilakukan 
dengan menghargai perasaan, mendorong 
atau menyetujui ide penghargaan ini dapat 
meningkatkan hubungan saling percaya 
dan membuat seseorang merasa menjadi 
berharga. 3) Dukungan instrumental 

10 
 



THE SUN Vol. 2(2) Juni 2015 

Dukungan yang diberikan berupa bantuan 
langsung dan nyata. Dukungan yang 
diberikan biasanya memberikan materi, 
memberikan hadiah, atau membantu 
aktivitas secara langsung. 4) dukungan 
informasional, dukungan berupa pilihan 
kemudahan, arahan, sugesti, dan umpan 
balik dari apa yang dilakukan. Dukungan 
ini bisa berupa dukungan informasi terkait 
hal yang dibutuhkan seseorang. 5) 
dukungan kebersamaan, Dukungan berupa 
jaringan dalam berbagai minat dan 
aktivitas bersama. Dukungan ini 
melibatkan rasa kebersamaan satu sama 
lain. Dukungan ini meningkatkan rasa 
saling memiliki. Dengan memperhatikan 
semua hal tersebut dapat mempengaruhi 
hasil dari intervensi yang dilakukan oleh 
peneliti pada responden yang teratur 
sehingga bisa menurunkan stres. Faktor-
faktor yang mempengaruhi peer group 
support  adalah laporan anak dari 
dukungan sosial mereka sendiri, laporan 
anak dari dukungan orang tua mereka 
sendiri, depresi dan Harga diri tidak semua 
orang mendapatkan dukungan sosial 
seperti yang diharapkannya (Collarosi, 
2000). 

Hasil dari lembar kuesioner 
sesudah dilakukan intervensi skor tertinggi 
terletak pada pertanyaan antara lain : sulit 
percaya dengan orang lain, ketakutan akan 
kega-galan, mudah tersinggung, sering 
berkeringat, sedangkan nilai terendah 
terletak pada pertanyaan antara lain: 
menghindari tanggung jawab, tidak 
menghormati orang lain, depresi, tidak 
mau memaafkan. 

Dari hasil penelitian sebagian besar 
menunjukkan 53,3% siswa mengalami 
perubahan stres. faktor stres disebabkan 
oleh faktor jenis kelamin dan umur. 
 
Pengaruh peer group support terhadap 
penurunan stres dalam menghadapi 
ujian nasional  

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa setelah 2 minggu diberikan 
intervensi sebagian besar siswa mengalami 
penurunan tingkat stres. Hal ini diperkuat 

dengan hasil uji statistik wilcoxon sign 
rank test dengan nilai p=0,000, maka Ho 
ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada 
pengaruh peer group support terhadap 
penurunan stres. 

Stres dapat menyebabkan perasaan 
negatif atau yang berlawanan dengan apa 
yang di inginkan atau mengancam 
kesejahteraan emosional. Stres dapat 
mengganggu cara seseorang dalam 
mencerap realitas, menyelesaikan masalah, 
berfikir secara umum, dan hubungan 
seseorang dan rasa memiliki. Selain itu 
stres dapat mengganggu pandangan umum 
seseorang terhadap hidup, sikap yang di 
tunjukkan pada orang yang di sayangi, dan 
status kesehatan (Perry and Potter 2005). 

Stres mempunyai efek domino 
pada sistem endokrin (endocrine system), 
yaitu sebuah sistem tubuh yang berupa 
kelenjar yang memproduksi dan 
melepaskan sekresi yang disebut hormon 
langsung kesaluran darah. Sistem endokrin 
yang terdiri dari kelenjar-kelenjar 
mendistribusikan hormon keseluruh tubuh. 
Beberapa kelenjar endokrin terlibat dalam 
menampilkan respon tubuh terhadap stres. 
Pertama hipotalamus, yaitu struktur kecil 
di otak melepas suatu hormon yang 
menstimulasi kelenjar pituitari didekatnya 
untuk menghasilkan ACTH. Selanjutnya 
ACTH menstimulasi kelenjar adrenal yang 
berlokasi di atas ginjal. Dibawah pengaruh 
adrenocorticotropic hormon (ACTH) 
lapisan terluar kelenjar adrenal yang 
disebut korteks adrenal, melepas 
sekelompok steroid. Kortikol steroid ini 
merupakan hormon yang mempunyai 
sejumlah fungsi yang berbeda dalam 
tubuh, hormon ini mendorong perlawanan 
terhadap stres. Manfaat Peer Group 
Support adalah Memberikan dampak 
positif bagi kesehatan, Dukungan yang 
diberikan memberikan efek positif 
terhadap kesehatan yang dapat 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 
Membuat individu merasa dicintai, 
dihargai, diperhatikan, Mengurangi 
masalah psikologis individu dan 
mengurangi kecemasan dalam menghadapi 
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masalah, Mengurangi perasaan isolasi, 
Membantu menurunkan terjadinya stres 
yang berkepanjangan dan mencegah 
terjadinya stres baru (Dennis 2003). 

Menurut Andriyani 2013 
menyatakan pengaruh peer group support, 
self-esteem terhadap resilience cenderung 
searah. Sehingga semakin tinggi peer 
group support dan self-esteem, maka 
semakin tinggi resilience, begitu juga 
sebaliknya jika semakin rendah. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh peer group support terhadap 
resilience; terdapat pengaruh self-esteem 
terhadap resilience; serta terdapat 
pengaruh peer group support dan self-
esteem. 

Peran perawat pada penelitian ini 
adalah sebagai pendidik yaitu salah satu 
intervensi keperawatan yang diberikan 
kepada siswa yang mengalami stres adalah 
dengan cara memberikan informasi dan 
memberikan pengetahuan tentang cara 
menurunkan stres tersebut dengan cara 
membentuk kelompok teman sebaya. Peer 
group support memiliki peran yang sangat 
penting bagi perkembangan remaja baik 
secara emosional maupun secara sosial. 
Adapun yang di lakukan oleh siswa untuk 
menurunkan stresnya adalah dengan cara 
membahas soal-soal latihan ujian bersama 
dengan teman-teman sekelas dengan 
menjadikan salah satu teman menjadi 
tutor. Kegiatan seperti ini sangat 
bermanfaat bagi kegiatan belajar siswa 
dalam rangka mempersiapkan diri untuk 
menghadapi UN (Alwi, M. 2009). 

Dari hasil analisa setelah dilakukan 
perlakuan peer group support, siswa 
merasa lebih tenang dan merasa senang 
karena dengan adanya belajar kelompok 
dengan teman sebaya. Stres pada siswa 
menurun hal ini ditunjukkan oleh data 
berikut didapatkan hasil kuesioner dari 
stres sesudah dilakukan intervensi. Dari 
sejumlah 30 siswa yang mengalami stres 
terdapat 17 (56,7%) responden yang 
mengalami stres ringan, dan 13 (43,3%) 
responden yang mengalami stres sedang. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Tingkat stres dalam menghadapi ujian 
akhir nasional sebelum dilakukan  peer 
group support sebagian besar mengalami 
stres sedang. Tingkat stres dalam 
menghadapi ujian akhir nasional sesudah 
dilakukan peer group support sebagian 
besar mengalami stres ringan.Ada 
pengaruh antara peer group support 
terhadap penurunan stress dalam 
menghadapi ujian nasional pada siswa 
kelas IX di SMP Darul Mustofa Burneh 
Bangkalan. Diharapkan penelitian ini 
dapat digunakan untuk merubah metode 
pembelajaran mahasiswa sehingga dapat 
mengurangi stress. Bagi Siswa diharapkan 
dapat merubah model belajar dengan tidak 
melakukan model pembe-lajaran System 
Kebut Semalam (SKS). Dapat menerapkan 
peer group support dalam menghadapi 
ujian nasional untuk menurunkan 
stres.Menambah wawasan dan dapat 
mengidentifikasi stres pada rema-ja. 
Meningkatkan pengaruh peer group 
support terhadap penurunan stres dalam 
mengha-dapi ujian nasional pada siswa 
kelas IX di SMP Darul Mustofa Burneh 
Bangkalan.  Diharapkan penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 
lain untuk mengadakan penelitian lebih 
lanjut. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Azis Alimul H. 2007. Metodologi 

Penelitian Keperawatan dan 
Teknik Analisa Data : Salemba 
Medika. 

Agustina Ekasari dan Zesi Andriyani. 
(2013). Pengaruh peer group 
support dan self-esteem terhadap 
resilience pada siswa SMAN 
Tambun Utara Bekasi. Jurnal soul, 
vol.6, No1, Maret 2013 

Alwi, M. (2009). Pengaruh metode tutor 
sebaya terhadap motivasi dan 
prestasi belajar matematika siswa 
SMA. Tesis Fakultas Psikologi 
UGM, Yogyakarta, Makara Sosial 
Humaniora, Vol. 14, no.2, 
Desember 2010: 91-97 

12 
 



THE SUN Vol. 2(2) Juni 2015 

Colarossi, Lisa G., Eccles, Jacquelynne. 
2000. A Prospective Study of 
Adolescents’ Peer Support: Gender 
Differences and the Influence of 
Parental Relationships. Journal of 
Youth and Adolescence, Vol. 29, 
No. 6, 2000. 

Dennis, L. C. (2003). Peer support within a 
health care context: A concept 
analysis. International Journal of 
Nursing Studies , 40, 321-332. 

Guyton, A.C. (1997). ( Alih Bahasa 
Irawati Setiawan). Buku Ajar 
Fisiologi Kedokteran. Edisi 9. 
Jakarta : EGC 

Hidayat, A.Aziz Alimul. 2006. Pengantar 
Kebutuhan Dasar Manusia, jilid 
I.Salemba Medika : Jakarta 

Hidayat, A.Aziz Alimul. 2008. Pengantar 
Kebutuhan Dasar Manusia, jilid II. 

Hidayat, A.Aziz Alimul. 2010. Metodologi 
Penelitian Kesehatan Paradigma 
Kuantitatatif. Health Books 

Hanwari, Dadang. 2001. Manajemen Stres 
Cemas dan Depresi. Fakultas 
kedokteran Universitas Indonesia : 
Jakarta  

Keksi Girindra Swasti.  Penurunan 
ansietas dalam menghadapi ujian 
nasional pada siswa kelas XII SMA  
melalui pemberian terapi suportif. 
Jurnal Keperawatan Soedirman 
(The Soedirman Journal of 
Nursing), Volume 8, No.2, Juli 
2013. 

Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Edisi 
6. Ghalia Indonesia : Bogor 

Notoatmodjo,S. 2002. Metodologi 
Penelitian Kesehatan. Rineka 
Cipta : Jakarta. 

Nyoman Adi Krisna Wibawa dan Putu 
Nugrahaeni Widiasavitri. 
Hubungan antara Gaya Hidup 
Sehat dengan Tingkat Stres Siswa 
Negeri di Denpasar Menjelang 
Ujian Nasional Berdasarkan 
Strategi Coping Stres. Jurnal 
Psikologi Udayana 2013, Vol. 1, 
No. 1, 138-150 

Nursalam. 2003. Konsep dan Penerapan 
Metodologi Penelitian 
keperawatan : Pedoman Skripsi, 
Tesis, dan Instrumen Keperawan. 
Edisi 1. Salemba Medika : Jakarta.
  

Potter& Perry 2005. Fundamental 
Keperawatan .Edisi 4. EGC : 
Jakarta. 
Salemba Medika : Jakarta 

Rasmun, 2004. Stres dan Adaptasi : Teori 
pohon Masalah Keperawatan. 
Edisi 1. Sagung Seto : Jakarta. 

Rosalina, Johana. 2008. 25 Maret 2014. 
Pukul 19.30 WIB.“Menyiasati 
Stres Dalam Dunia 
Perkuliahan”.www.all-abaut-
stress.com 

Salbiah.Konsep Holistik Dalam 
Keperawatan Melalui Pendekatan 
Model Adaptasi Sister Callista 
Roy.Jurnal Keperawatan Rufaidah 
Sumatera Utara, Volume 2 Nomor 
1, Mei 2006 

Sarafino. (2006). Health psychology: 
Biopsychosocial interaction (5th 
ed.). New York: John Willey and 
Son. 

Santrock, J.W. 2007. Psikologi 
Pendidikan. Terjemahan: Wibowo, 
T. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group. 

Solomon, Phyllis. 2004. Peer Support 
Peer Provided Services Underlying 
Processes, Benefits, and Critical 
Ingredients. Psychiatric 
Rehabilitation Journal. 

Taylor, carol. 1993. Fundamental Of 
Nursing : The Art Science Of 
Nursing Care. 2nd ed. 
Philadelphia: Mosby. 

_____________2006. Stress Assesment 
and Personal Progam. 
http:www.stressless.com. (Kamis, 
13 Maret 2014. pukul 20:00 WIB)

13 
 

http://www.stressless.com/

