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ABSTRAK 

 
Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan dewasa dimana pada 

masa ini terjadi perubahan – perubahan fisik yang pesat, timbulnya perubahan dalam 
perilaku dan kebutuhan seksual, terjadinya perubahan dalam harapan dan tuntutan 
masyarakat terhadap remaja. Perubahan – perubahan ini merupakan stressor yang dapat 
menyebabkan stres bagi remaja. Salah satu metode untuk mengatasi stres yaitu dengan 
terapi musik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat stres sebelum dan 
sesudah terapi musik pada kelompok remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani 
Kabupaten Sumedang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan jumlah responden 30 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
pre eksperimen yang termasuk ke dalam pre test dan post test one group design. Analisa 
data statistik yang digunakan adalah Wilcoxon Match Pairs Test. Pengumpulan data 
dilakukan pada saat sebelum dan sesudah diberikan terapi musik dengan menggunakan 
Instrumen DASS 42 yang dikembangkan oleh Lovibond dan Lovibond (1995) yang 
dijadikan alat ukur item stresnya dan telah dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi 
remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan tingkat stres responden 
sebelum dan sesudah diberikan terapi musik. Dari hasil Uji Wilcoxon untuk tingkat 
stres sebelum dan sesudah terapi musik pada hari pertama dan hari kedua didapat hasil 
nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Perbedaan yang dapat dilihat 
adalah terjadinya penurunan jumlah responden pada hari pertama tingkat stres sedang 
17 orang (56,67%), tingkat stres ringan 10 orang (33,33%), dan normal 2 orang 
(6,67%). Sedangkan pada hari kedua tingkat stres sedang 10 orang (33,33), tingkat stres 
ringan 12 orang (40%), dan normal 6 orang (20%). 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada perawat, 
pengelola panti asuhan, dan penelitian yang lain sehingga dapat mengatasi stres pada 
remaja. 

 

Kata Kunci: Tingkat Stres Remaja, Terapi Musik 
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1.  Latar Belakang Masalah 

Masa remaja merupakan salah satu periode yang paling mengesankan dalam 

kehidupan manusia. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan dewasa 

dimana pada masa ini terjadi perubahan – perubahan fisik yang pesat, timbulnya 

perubahan dalam perilaku dan kebutuhan seksual, terjadinya perubahan dalam harapan 

dan tuntutan masyarakat terhadap remaja. Perubahan – perubahan yang terjadi pada 

waktu singkat tersebut telah menimbulkan masalah dalam penyesuaian dan usaha 

memadukannya (Dirgagunarsa, 1991 ; Bootzin, 1991). 

Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh kegoncangan karena mereka 

masih dalam taraf mencari identitas (Hurlock, 1973 ; Wraith dan Reed, 1992). Periode 

ini merupakan periode yang paling berat karena masa ini penuh dengan perubahan – 

perubahan fungsi biologis, kognisi, afektif dan fungsi sosial. Perubahan – perubahan ini 

merupakan stressor yang dapat menyebabkan stres bagi remaja (Peterson dan Spiga, 

1982). 

Masa remaja merupakan masa yang penuh gejolak. Pada masa ini mood 

(suasana hati) bisa berubah dengan sangat cepat. Hasil penelitian oleh Csikszentmihalyi 

dan Reed (1984) di Chicago menemukan bahwa remaja rata-rata memerlukan hanya 45 

menit untuk berubah dari mood “senang luar biasa” ke “sedih luar biasa”, sementara 

orang dewasa memerlukan beberapa jam untuk hal yang sama.  

Stres adalah respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres 

(stressor), yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk 

menanganinya (coping) (Santrock,2003), Hurrelman & Losel (1990) dalam Smet (1994) 

menjelaskan stres sebagai suatu keadaan tegang secara biopsikososial karena banyaknya  

tugas-tugas perkembangan yang dihadapi orang sehari-hari baik dalam kelompok 

sebayanya, keluarga, sekolah, maupun pekerjaan.  

Salah satu faktor utama penyebab stres pada remaja yaitu tuntutan akademis 

yang dinilai terlampau berat, hasil ujian yang buruk, tugas yang menumpuk dan 

lingkungan pergaulan. Selain itu, kondisi fisik atau bentuk tubuh menjadi bentuk stres 

yang lain. Remaja mempunyai kecenderungan untuk merespon stres berdasarkan situasi 

dan kondisi pada saat itu juga. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Walker (2002) 

pada 60 orang remaja menghasilkan bahwa penyebab utama ketegangan dan masalah 

yang ada pada remaja berasal dari hubungan dengan teman dan keluarga, tekanan dan 



 5 

harapan dari diri mereka sendiri dan orang lain, tekanan di sekolah oleh guru dan 

pekerjaan rumah, tekanan ekonomi dan tragedi yang ada dalam kehidupan mereka 

misalnya kematian, perceraian. 

Metode untuk mengatasi stres seperti : pendekatan farmakologis, perilaku, 

kognitif, meditasi, hypnosis, dan musik (Hardjana, 1994). Metode musik merupakan 

salah satu cara untuk membantu mengatasi stres. Secara keseluruhan musik dapat 

berpengaruh secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis, musik dapat membuat 

seseorang menjadi lebih rileks, mengurangi stres, menimbulkan rasa aman dan 

sejahtera, melepaskan rasa gembira dan sedih, dan membantu serta melepaskan rasa 

sakit.  

Musik adalah suara yang keluar dari dalam jiwa manusia, mampu 

mengekspresikan emosi atau gairah yang jauh lebih naik daripada kata – kata hal ini 

tidak dapat ditawar lagi (Frohnmayer dalam Kirkland, 1998). Dengan musik, remaja 

dapat bernyanyi, menari, menulis syair sambil mendengarkan musik. Musik menyentuh 

emosi yang mendalam di dalam jiwa (Satiadarma, 2001). Musik memiliki elemen – 

elemen berupa ; ritme, irama nada, melodi, timbre, tempo, pitch, dan dinamika yang 

dapat menstimulasi seseorang untuk berekspresi, berkreasi dalam suatu interaksi sosial 

dengan penuh rasa yang menyenangkan. 

Djohan (2003) mencatat bahwa dengan bantuan alat musik, klien juga didorong 

untuk berinteraksi, berimprovisasi, mendengarkan, atau aktif bermain musik. Setiap 

terapi musik juga akan berbeda maknanya untuk orang yang berbeda. Benenzon (1997) 

mengemukakan, kesesuaian terapi musik akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai 

individual, falsafah yang dianut, pendidikan, tatanan klinis, dan latar belakang budaya. 

Namun semua terapi musik mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu 

mengekspresikan perasaan, membantu rehabilitasi fisik, memberi pengaruh positif 

terhadap kondisi suasana hati dan emosi, mengingatkan memori, serta menyediakan 

kesempatan yang unik untuk berinteraksi dan membangun kedekatan emosional.  

Dalam rumusan The American Music Therapy Association (1997), terapi musik 

secara spesifik disebut sebagai sebuah profesi di bidang kesehatan. Terapi musik adalah 

suatu profesi di bidang kesehatan yang menggunakan musik dan aktivitas musik untuk 

mengatasi berbagai masalah dalam aspek fisik, psikologis, kognitif dan kebutuhan sosial 

individu yang mengalami cacat fisik (AMTA, 1997). Terapi musik telah menjadi salah 
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satu pelengkap pada terapi gangguan jiwa seperti skizofrenia, perilaku kekerasan, 

gangguan alam perasaan seperti mania dan depresi, gangguan emosional, stres dan 

kecemasan (MacKay, 2002). 

Terapi musik bermanfaat untuk memberikan rasa nyaman, menurunkan stres, 

kecemasan dan kegelisahan, melepaskan tekanan emosional yang dialami, 

meningkatkan kontrol diri dan perasaan berharga klien. Tujuan tersebut dapat dicapai 

melalui berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam terapi musik, seperti menyanyi, 

bermain musik, mendengarkan musik, menyaksikan video musik, menulis lagu atau 

aransemen musik, dan berdiskusi tentang musik (Lindberg, 1997).  

Terapi musik membantu orang-orang yang memiliki masalah emosional dalam 

mengeluarkan perasaan mereka, membuat perubahan positif dengan suasana hati, 

membantu memecahkan masalah, dan memperbaiki konflik. Metode yang digunakan 

dalam terapi musik adalah ; bernyanyi, bermain musik, gerakan ritmis dan 

mendengarkan musik (Djohan, 2005). 

Panti asuhan adalah tempat untuk memelihara anak-anak yang orang tuanya 

tidak mampu mengasuh dan membiayai mereka. Anak yang dirawat di panti asuhan 

tidak semuanya dirawat sejak bayi atau kecil, sehingga perubahan yang tiba-tiba dari 

kehidupan sebelumnya kekehidupan di panti asuhan biasanya menyebabkan kesulitan 

untuk beradaptasi. Hal yang paling sering terjadi pada anak panti asuhan sebagai reaksi 

terhadap stres berupa gangguan makan dan tidur, sikap antisosial, kecemasan, 

kemarahan, perilaku menghindar, dan rasa takut (Kaplan & Sadock, 1995). 

Salah satu masalah dan ketegangan pada remaja yaitu tragedi yang ada dalam 

kehidupan mereka misalnya kematian (Walker, 2002). Remaja yang tinggal di Panti 

Asuhan, diantaranya ada yang sudah tidak mempunyai Ayah atau Ibu bahkan ada yang 

sudah tidak mempunyai keduanya. Saat mereka mengalami masalah seperti kegagalan 

dalam berprestasi di sekolah, nilai ujian yang buruk, dan masalah dengan teman sebaya 

yang akan menimbulkan stres. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan 

motivasi dan dukungan dari orang tua. Namun, bagi remaja yang tinggal di Panti 

Asuhan ketidakadaan orang tua di dekat mereka untuk memotivasi dan mendukung 

mereka dalam mengatasi masalahnya akan memperpanjang stres mereka. Selain itu, 

kebutuhan akan kasih sayang dari kedua orang tua dapat menyebabkan beban pikiran 
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yang akan menimbulkan stres. Dengan demikian banyak faktor yang dapat 

menyebabkan remaja yang tinggal dipanti asuhan mengalami stres.  

Yayasan Bening Nurani ada 3 cabang yaitu di Magelang, Makasar, dan 

Sumedang. Panti asuhan ini merupakan panti asuhan terbesar di Sumedang, dengan 

jumlah keseluruhan anak sebanyak 80 orang terdiri dari anak balita, pra sekolah, 

sekolah, dan remaja. Jumlah anak remaja yang tinggal di panti asuhan ini sebanyak 46 

orang. 

Dari studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara dengan 4 orang anak 

remaja yang tinggal dipanti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang 

didapat informasi, mereka pernah mengalami masalah yang menjadi beban pikiran 

seperti pada saat akan menghadapi ujian disekolah, karena mereka kekurangan buku 

untuk belajar, keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak terwujud, rindu dengan 

orang tua. Peneliti melakukan observasi, terlihat wajah  mereka yang sedih ketika 

peneliti bertanya mengenai keberadaan orang tuanya. Salah satu dari mereka ada yang 

kedua orang tuanya tinggal di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ada beberapa remaja 

yang menduduki kelas 3 SMA dimana mereka akan menghadapi Ujian Negara yang 

sangat menentukan nasib mereka untuk lulus dari sekolah, hal ini dapat menjadi 

timbulnya stres pada anak remaja.  

Keperawatan sebagai bagian integral dari sistem kesehatan di Indonesia turut 

menentukan dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa anak dan remaja (Hamid, 

1999). Remaja merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, dimana mereka dituntut 

untuk menjadi cerdas dan kreatif dalam berbagai aspek kehidupan. Remaja asset dalam 

suatu Negara yang akan memajukan bangsa ini menuju bangsa yang maju dan dikenal 

juga dihargai bangsa lain. 

Hal ini merupakan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah terapi musik pada kelompok 

remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang.” 

 

2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka calon peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah ada perbedaan tingkat stres sebelum dan 

sesudah melakukan terapi musik. 



 8 

 

3  Tujuan Penelitian 

3.1  Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat stres 

sebelum dan sesudah dilakukan terapi musik pada kelompok remaja yang tinggal di 

panti asuhan Yayasan Bening Nurani  Kabupaten Sumedang. 

 

3.2 Tujuan khusus 

3.2.1    Untuk mengetahui tingkat stres sebelum dilaksanakan terapi musik.  

3.2.2    Untuk mengetahui tingkat stres sesudah dilaksanakan terapi musik. 

3.2.3 Untuk mengetahui perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah dilaksanakan 

terapi  musik. 

 

4. Metode Penelitian 

 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre eksperimental 

dengan rancangan one group pre dan post design. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah dilakukan terapi musik pada 

kelompok remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang. 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ”Terdapat perbedaan tingkat stres sebelum 

dan sesudah dilakukan terapi musik pada kelompok remaja di panti asuhan Yayasan 

Bening Nurani Kabupaten Sumedang.” 

 

 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja yang tinggal di panti asuhan 

Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang. Jumlah populasi adalah 46 orang. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah  purposive sampling, dimana 

sampel dipilih diantara populasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani 

Kabupaten Sumedang dengan kriteria inklusi sebagai berikut : responden tersebut 
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menunjukkan stres ringan, sedang, dan berat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 

orang. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian untuk mengukur tingkat stres digunakan alat ukur DASS 

42 yang dikembangkan oleh Lovibond dan Lovibond (1995), yang dijadikan alat ukur 

item stresnya dan telah dimodifikasi oleh penulis, maksud modifikasi disini adalah 

diubah sedikit redaksi katanya disesuaikan dengan kondisi remaja. 

Sebelum kueisoner digunakan untuk penelitian, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian validitas dan reliabilitas untuk meminimalkan kesalahan penggunaan 

instrumen dalam penelitian. Dari hasil uji validitas ini didapat hasil 20 item pertanyaan 

dinyatakan valid dengan koefisien validitas setiap pertanyaan ≥ 0,30.   

Dari hasil uji reliabilitas ini didapat hasil item pertanyaan dinyatakan reliabel dengan 

nilai koefisien reliabilitas 0,748. 

 

Proses Pengumpulan Data 

Sebelum memulai pengumpulan data, peneliti memperkenalkan diri terlebih 

dahulu. Kemudian peneliti memberitahu maksud dan tujuan pengumpulan data serta 

memberikan informed consent dengan tujuan untuk meminta persetujuan remaja untuk 

dijadikan responden penelitian. Apabila remaja menolak untuk dijadikan responden, 

maka sesuai haknya peneliti tidak akan menjadikan remaja tersebut sebagai responden 

dalam penelitian ini. 

Untuk mendapatkan data tentang tingkat stres remaja sebelum dan sesudah 

dilakukan terapi musik. Peneliti mengumpulkan data tingkat stres pada remaja dengan 

menggunakan alat ukur (instrumen) Depression Anxiety Stres Scale 42 yang dijadikan 

alat ukur item stresnya dan telah dimodifikasi. 

Dalam pengumpulan data tentang tingkat stres, peneliti mempertimbangkan 

confounding factors, antara lain tempat dan suasana. Tempat remaja melakukan terapi 

musik harus nyaman dan aman, begitu pula dengan suasana ruangan tempat remaja 

melakukan terapi musik harus tenang, sehingga remaja benar-benar dapat 

berkonsentrasi untuk melakukan terapi musik.  
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Analisa Data 

Data  tingkat stres ditabulasikan, kemudian diinterpretasikan dengan 

menggunakan prosentase distribusi frekuensi. Teknik analisa data untuk pengujian 

hipotesis penelitian digunakan uji non parametris, yaitu uji Wilcoxon Match Pairs Test 

untuk kasus dua sampel dependen (saling berhubungan). Uji Wilcoxon digunakan untuk 

menguji tingkat signifikansi perbedaan dua perlakuan yang berpasangan (sebelum diberi 

perlakuan dan sesudah diberi perlakuan). 

 

Lokasi dan Waktu Pengumpulan data 

 Pengumpulan data dilakukan di panti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten 

Sumedang pada tanggal 24 dan 25 Mei 2008. 

 

Etika Penelitian  

 Sebelum dilakukan penelitian responden diberikan penjelasan mengenai tujuan 

dan manfaat penelitian (Informed Consent). Peneliti menjamin hak-hak responden 

dengan cara menjamin kerahasiaan responden, memberikan hak kepada responden 

untuk menolak dijadikan responden penelitian dan memberikan hak kepada responden 

untuk mengundurkan diri pada saat penelitian. 

 

5. Hasil Analisis dan Pembahasan 

5.1  Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat stres sebelum dan sesudah dilaksanakan 

terapi musik terhadap 30 orang remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani 

Kabupaten Sumedang yang menjadi responden penelitian, diperoleh kategorisasi tingkat 

stres sebelum dan sesudah dilaksanakan terapi musik pada kelompok remaja seperti 

yang terlihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel  1  Kategorisasi Tingkat Stres Sebelum dan Sesudah Dilaksanakan  

Terapi Musik 

Hari Pertama Hari Kedua 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 
Kategori 

Tingkat Stres 
f % F % f % f % 
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Stres Sangat Berat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stres Berat 11 36,67 1 3,33 4 13,33 2 6,67 

Stres Sedang 19 63,33 17 56,67 19 63,33 10 33,33 

Stres Ringan 0 0 10 33,33 7 23,33 12 40,00 

Normal 0 0 2 6,67 0 0 6 20,00 

Jumlah 30 100 30 100 30 100 30 100 

 

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran perbedaan tingkat stres sebelum dan 

sesudah dilaksanakan terapi musik pada tiap-tiap remaja, berikut ini disajikan grafik 

perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah dilaksanakan terapi musik pada hari 

pertama dan hari kedua. 

Grafik 1  Perbedaan Tingkat Stres Sebelum dan Sesudah Dilaksanakan  

   Terapi Musik Pada Hari Pertama 

 
 

Grafik 4.2  Perbedaan Tingkat Stres Sebelum dan Sesudah Dilaksanakan 

   Terapi Musik Pada Hari Kedua 
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Dari grafik 4.1 dan 4.2 di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa sebagian besar 

responden mengalami penurunan tingkat stres sesudah dilaksanakannya terapi musik, 

baik itu pada hari pertama maupun pada hari keduanya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

terapi musik memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat stres pada kelompok 

remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang. Namun, untuk 

menyimpulkan indikasi tersebut terlebih dahulu dilakukan pengujian statistik untuk 

menguji signifikansi ada tidaknya perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah 

dilaksanakan terapi musik. 

 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah dilaksanakan 

terapi musik dilakukan uji ranking bertanda wilcoxon (wilcoxon signed ranks test). 

Berikut ini disajikan tabel hasil uji wilcoxon untuk tingkat stres sebelum terapi musik 

hari pertama dan sesudah terapi musik hari kedua. 

Tabel  2 Hasil Uji Wilcoxon Untuk Tingkat Stres Sebelum Terapi Musik 

   Hari Pertama dan Sesudah Terapi Musik Hari Kedua 

Jumlah rank bertanda 
Uji Wilcoxon 

Negatif Positif 
Zhitung Sig. Keputusan 

Sebelum Hari I – 

Sesudah Hari II 
21 444 -4,351 0,000 H0 ditolak 

 

Dari tabel 4. 2 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji perbedaan tingkat stres 

sebelum terapi musik pada hari pertama dan sesudah terapi musik pada hari kedua 
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adalah menolak H0. Hal ini terlihat dari nilai Sig. yang lebih kecil dari        α = 0,05. Ini 

berarti bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara tingkat stres sebelum terapi 

musik pada hari pertama dan sesudah terapi musik pada hari kedua pada kelompok 

remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang.  

 

Selanjutnya, untuk menguji perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah 

dilaksanakan terapi musik pada hari pertama dan hari kedua, berikut ini disajikan tabel 

hasil uji wilcoxon untuk tingkat stres sebelum dan sesudah terapi musik pada hari 

pertama dan hari kedua. 

Tabel  3  Hasil Uji Wilcoxon Untuk Tingkat Stres Sebelum dan Sesudah   

   Terapi Musik Pada Hari Pertama dan Hari Kedua 

Jumlah rank bertanda Uji 

Wilcoxon Negatif Positif 
Zhitung Sig. Keputusan 

Hari I 0 435 -4,705 0,000 H0 ditolak 

Hari II 55,5 379,5 -3,506 0,000 H0 ditolak 

 

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji perbedaan tingkat stres 

sebelum dan sesudah dilaksanakan terapi musik pada hari pertama dan hari kedua 

adalah menolak H0. Hal ini terlihat dari nilai Sig. yang lebih kecil dari α = 0,05. Ini 

berarti bahwa pada hari pertama dan hari kedua penelitian, terdapat perbedaan yang 

bermakna antara tingkat stres sebelum dan sesudah dilaksanakan terapi musik pada 

kelompok remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terapi musik memberikan pengaruh 

terhadap penurunan tingkat stres pada kelompok remaja di panti asuhan Yayasan 

Bening Nurani Kabupaten Sumedang. 

 

4.2 Pembahasan  

Pada penelitian ini, remaja yang diberikan intervensi terapi musik adalah remaja 

yang mengalami tingkat stres ringan, tingkat stres sedang, dan tingkat stres berat. 

Tujuan dari terapi musik salah satunya adalah untuk mereduksi stres dengan cara 

menurunkan hormon ACTH (hormon stres). Sebelum diberikan terapi musik, remaja 
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terlihat tegang, gelisah, sedih, dan tidak bersemangat. Namun, sesudah diberikan terapi 

musik remaja terlihat lebih tenang, rileks, gembira, dan bersemangat.  

Terapi musik yang diterima klien disesuaikan secara fleksibel serta dengan 

memperhatikan tingkat usia (Djohan, 2005). Salah satu ciri khas yang terdapat pada 

remaja yaitu aktifitas kelompok, dimana remaja melakukan kegiatan bersama dalam 

kelompoknya. Kelompok sebaya menjadi begitu berarti dan sangat berpengaruh dalam 

kehidupan sosial remaja. Terapi musik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terapi 

musik dalam kelompok. Dimana dalam kelompok ini remaja mendengarkan musik dan 

bernyanyi. Mendengarkan musik untuk merasakan vibrasi musik yang mengitarinya. 

Bernyanyi di dalam kelompok seseorang ditolong untuk mengembangkan perhatiannya 

terhadap orang lain dengan bernyanyi bersama (Djohan, 2005). 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran tingkat stres remaja sebelum 

dan sesudah terapi musik. Dari skor tingkat stres yang didapat, menunjukkan bahwa 

sebelum diberikan terapi musik, sebagian besar responden yaitu sebanyak 19 orang 

(63,33%) mengalami tingkat stres yang sedang pada hari pertama dan hari kedua. Pada 

hari pertama tersebut terdapat 11 orang (36,67%) remaja yang mengalami tingkat stres 

yang berat, sedangkan pada hari keduanya hanya terdapat 4 orang (13,33%) remaja saja 

yang mengalami stres berat dan terdapat 7 orang (23,33%) remaja yang mengalami stres 

ringan. 

 Sedangkan sesudah diberikan terapi musik terjadi penurunan tingkat stres 

responden, yaitu pada hari pertama sesudah dilaksanakan terapi musik, sebagian besar 

remaja yaitu sebanyak 17 orang (56,67%) mengalami tingkat stres yang sedang. Namun, 

pada hari pertama tersebut sebagian remaja lainnya, yaitu sebanyak 10 orang (33,33%) 

sudah mengalami penurunan tingkat stres menjadi stres ringan, dan bahkan ada pula 

remaja yang dapat dikategorikan normal, yaitu sebanyak 2 orang (6,67%). Sementara itu 

pada hari keduanya, remaja yang dapat dikategorikan normal ada lebih banyak lagi, 

yaitu sebanyak 6 orang (20%) dan stres ringan 12 orang (40%), sedangkan banyaknya 

remaja yang mengalami stres berat dan stres sedang mengalami penurunan masing-

masing menjadi 2 orang (6,67%) dan 10 orang (33,33) saja.  

Namun, ada 5 orang remaja yang mengalami peningkatan skor tingkat stres 

pada hari kedua sesudah terapi musik. Hal ini dikarenakan musik yang didengarkan 

memiliki makna perasaan yang dalam yang mengingatkan mereka pada kenangan yang 
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pernah dialami. Akan tetapi, mereka begitu meresapi musik itu dan menyanyikannya 

dengan perasaan yang sesuai dengan ungkapan perasaan hatinya. 

Penurunan tingkat stres tersebut dibuktikan dengan uji ranking bertanda 

wilcoxon (wilcoxon signed ranks test) dengan menggunakan software SPSS 15.0 for 

Windows. Dari tabel 4.3 untuk hasil uji perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah 

dilaksanakan terapi musik diperoleh hasil perhitungan uji ranking bertanda wilcoxon 

terhadap tingkat stres pada hari I dan II dengan nilai Sig. yang lebih kecil dari α =0,05 

yang menunjukkan penolakan terhadap H0. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang 

bermakna antara tingkat stres sebelum dan sesudah dilaksanakan terapi musik pada 

kelompok remaja di panti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang. 

Penurunan tingkat stres yang terjadi pada remaja khususnya remaja yang tinggal 

di Panti asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang, disebabkan karena 

pemberian terapi musik tersebut dapat menurunkan hormon adrenokortikotropik 

(ACTH) yang merupakan hormon stres (Djohan, 2005). Selain itu musik juga dapat 

membawa seseorang dari kondisi otak Beta (terjaga) kepada kondisi Alpha (meditatif) 

sehingga membuat seseorang lebih rileks. Melalui musik juga,  seseorang dapat 

melepaskan emosi terpendam dan kenangan yang tidak menyenangkan juga sangat 

efektif untuk membuat tubuh santai karena tubuh, emosi, dan jiwa seperti mengeluarkan 

desah lega. Musik yang mampu memicu perasaan yang kuat dan mengeluarkannya dari 

tubuh seperti mengeluarkan racun dari luka (Merrit, 2003). 

Di samping itu, musik dapat menyelaraskan iklim emosional seseorang dengan 

cara mempengaruhi suasana hati, pikiran, emosi dan perilaku seseorang. Penyelarasan 

yang dimaksud adalah menyelaraskan tipe musik dengan keadaan batin seseorang, 

kemudian secara berangsur-angsur menggeser musik tersebut untuk mencerminkan 

suasana emosional yang dikehendaki atau diharapkan. Musik dan suara menyentuh 

manusia dengan cara merambat melalui udara sebagai penghantar. Perambatan musik 

memiliki potensi untuk; meresonan perasaan pendengar dengan perubahan dari negatif 

ke positif dan meningkatkan kondisi kegembiraan dan ketenangan (Salampessy, 2001). 

Selain itu, melalui musik  juga seseorang dapat berusaha untuk menemukan 

harmoni internal (inner harmony). Jadi, musik adalah alat yang bermanfaat bagi 

seseorang untuk menemukan harmoni di dalam dirinya. Hal ini dirasakan perlu, karena 

dengan adanya harmoni di dalam diri seseorang, ia akan lebih mudah mengatasi stres, 
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ketegangan, rasa sakit, dan berbagai gangguan atau gejolak emosi negatif yang 

dialaminya (Ortiz, 1997). Selain itu musik melalui suaranya dapat mengubah frekuensi 

yang tidak harmonis tersebut kembali ke vibrasi yang normal, sehat, dan dengan 

demikian memulihkan kembali keadaan yang normal (Salampessy, 2001). 

Hasil penelitian ini tidak terlepas dari konsep bahwa musik bersifat terapeutik 

artinya dapat menyembuhkan. Salah satu alasannya karena musik menghasilkan 

rangsangan ritmis yang kemudian ditangkap melalui organ pendengaran dan diolah di 

dalam sistem saraf  tubuh dan kelenjar pada otak yang selanjutnya mereorganisasi 

interpretasi bunyi ke dalam ritme internal pendengarnya. Ritme internal ini 

mempengaruhi metabolisme tubuh manusia sehingga prosesnya berlangsung dengan 

lebih baik. Dengan metabolisme yang lebih baik, tubuh akan mampu membangun 

sistem kekebalan yang lebih baik, dan dengan sistem kekebalan yang lebih baik tubuh 

menjadi lebih tangguh terhadap kemungkinan serangan penyakit (Satiadarma, 2001).  

Dalam salah satu penelitian di College of  Notre Dame, Belmont, California 

(Satiadarma, 1990) menggunakan stimulus suara (bunyi, musik) untuk mengetahui 

dampak suara terhadap kondisi stres dan rileks yang dialami seseorang. Hasil penelitian 

tersebut mengalami penurunan secara berarti (signifikan). Hasil penelitian ini 

menunjukkan betapa besar dan pentingnya peran stimulus suara dalam mempengaruhi 

ketegangan atau kondisi rileks pada diri seseorang. Selain itu, penelitian di indonesia 

yang dilakukan oleh Regina dan Prabowo tahun 2007 mengenai tritmen meta musik 

untuk menurunkan stres dengan metoda mendengarkan musik pada mahasiswa yang 

berusia 19-24 tahun, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

terhadapa stres sebelum dan sesudah perlakuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa meta musik dapat digunakan dalam menurunkan stres pada 

mahasiswa. 

Jadi, tanda awal stres adalah mulut kering. Pembunuh nyeri alami, endorfin, 

disekresikan dan pembuluh darah di permukaan kulit mengalami konstriksi untuk 

mengurangi perdarahan jika terjadi cedera. Limpa melepaskan lebih banyak sel darah 

merah untuk membantu membawa oksigen, dan sumsum tulang menghasilkan lebih 

banyak sel darah putih untuk melawan infeksi (Atkinson, Tanpa tahun). 

Sebagian besar perubahan fisiologis tersebut terjadi akibat aktivitas dua sistem 

neuroendokrin yang dikendalikan oleh hipotalamus yaitu sistem simpatis dan sistem 
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korteks adrenal. Hipotalamus juga dinamakan pusat stres otak karena fungsi gandanya 

dalam keadaan darurat. Fungsi pertamanya adalah mengaktifkan cabang simpatis dan 

sistem saraf otonom. Hipotalamus menghantarkan impuls saraf ke nukleus-nukleus di 

batang otak yang mengendalikan fungsi sistem saraf otonom. Cabang simpatis dari 

sistem saraf otonom beraksi langsung pada otot polos dan organ internal untuk 

menghasilkan beberapa perubahan tubuh seperti peningkatan denyut jantung dan 

peningkatan tekanan darah (Atkinson, Tanpa tahun). 

Sistem simpatis juga menstimulasi medula adrenal untuk melepaskan hormon 

epinefrin (adrenalin) dan norepinefrin ke dalam pembuluh darah, sehingga berdampak 

meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan norepinefrin secara tidak langsung 

melalui aksinya pada kelenjar hipofisis melepaskan gula dari hati. Hormon 

adrenokortikotropik (ACTH) menstimulasi lapisan luar kelenjar adrenal (korteks 

adrenal) yang menyebabkan pelepasan hormon (salah satu yang utama adalah kortisol) 

yang meregulasi kadar glukosa dan mineral tertentu di dalam darah (Atkinson, Tanpa 

tahun). 

Jika kadar stres yang dialami seseorang terlalu tinggi, maka sistem kekebalan 

tubuhnya akan berkurang oleh sebab itu seseorang perlu senantiasa mewaspadai dirinya 

dari kondisi stres yang berlebihan (Satiadarma, 2001). Salah satu manfaat musik sebagai 

terapi adalah self-mastery yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri. Musik 

mengandung vibrasi energi, vibrasi ini juga mengaktifkan sel-sel di dalam diri 

seseorang, sehingga dengan aktifnya sel-sel tersebut sistem kekebalan tubuh seseorang 

lebih berpeluang untuk aktif dan meningkat fungsinya (Satiadarma, 2001). Selain itu, 

musik dapat meningkatkan serotonin dan pertumbuhan hormon yang sama baiknya  

dengan menurunkan hormon ACTH (hormon stres) (Satiadarma, 2001). 

Perawat sebagai salah satu tim kesehatan turut berperan dalam upaya promotif 

dan preventif untuk mencegah timbulnya gangguan akibat stres yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan derajat hidup klien baik individu, kelompok, maupun komunitas 

baik fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Remaja disini merupakan klien perawat yang 

harus diperhatikan kebutuhannya, dalam hal ini ialah kebutuhan psikologis untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.  
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Keterbatasan Penelitian 

             Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1) Dalam penelitian ini, musik yang diberikan sesuai dengan kesukaan dan keinginan 

remaja, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol musik yang dapat membuat remaja 

mengingat kenangan sedih yang pernah dialami yang mempengaruhi perasaan 

remaja yang kemudian berpengaruh pada skor tingkat stres.  

2)  Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventory yang sebelumnya 

digunakan pada responden dengan karakteristik yang berbeda dengan responden 

pada penelitian ini. Untuk meminimalkan hal tersebut, maka peneliti melakukan 

modifikasi pada instrumen disesuaikan dengan kondisi responden pada penelitian ini 

dan melakukan uji validitas serta uji reliabilitas instrumen sebelum digunakan pada 

penelitian. 

 

6. Simpulan dan Saran 

 Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap remaja di Panti 

asuhan Yayasan Bening Nurani Kabupaten Sumedang merasakan respon stres pada 

intensitas yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan tingkat stres remaja yang 

berbeda-beda pula. Berdasarkan uji statistik terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 

stres remaja sebelum dan sesudah diberikan terapi musik di Panti asuhan Yayasan 

Bening Nurani Kabupaten Sumedang. 

 Diharapkan dapat menerapkan terapi musik sebagai salah satu intervensi untuk 

mengatasi stres pada remaja. Selain itu, diharapkan dapat mensosialisasikan hasil 

penelitian ini kepada remaja sehingga remaja mengetahui manfaat musik untuk 

mengatasi stres. Bagi calon peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang pengaruh terapi musik terhadap tingkat stres remaja dengan 

menggunakan desain penelitian yang berbeda, misalnya dengan menggunakan 

kelompok kontrol. Penelitian yang serupa dapat juga dilakukan pada area penelitian 

yang berbeda dengan membandingkan terapi musik dengan perseorangan dan terapi 

musik dalam kelompok. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian terapi musik untuk tingkat stres dengan menggunakan metode terapi musik 

yang lain 
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