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Abstrak 
 

A. Ghozil Ihsan: Pengaruh Terapi Musik Kesukaan Terhadap Penurunan Tingkat Stres Pada Atlet 

Pencak Silat Putra Di Kandangan Kediri, Skripsi, PENJASKESREK, FKIP UN PGRI Kediri, 

2018. Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa pencak 

silat merupakan salah satu cabang olahraga yang pelaksanaannya membutuhkan banyak faktor, 

yaitu: kekuatan, kelentukan, daya tahan, kelincahan, koordinasi gerak dan adanya konsentrasi dan 

ketenangan fikiran agar pencapaian kemampuan bertanding dapat mencapai hasil yang semaksimal 

mungkin. Faktor ini sangat berpengaruh dalam pertandingan pencak silat yang akan dihasilkan. 

Tujuan penelitian sendiri adalah untuk mendapat informasi yang empiris tentang pengaruh terapi 

musik kesukaan terhadap penurunan tingkat stres di Kandangan Kediri. Hipotesis dalam penelitian 

ini berbunyi: Ada pengaruh terapi musik kesukaan terhadap penurunan tingkat stres pada atlet 

pencak silat putra di Kandangan Kediri. Metode dalam penelitian ini adalah metode tes 

pengukuran tingkat stres sebelum diberikan terapi musik dan tes pengukuran tingkat stres sesudah 

diberikan terapi musik. Populasi untuk penelitian ini adalah atlet pencak silat putra di Kandangan 

Kediri. Adapun sampel yang di gunakan adalah sebanyak 30 atlet/siswa. Setelah dicari pengaruh 

antara terapi musik kesukaan pada tingkat stres dengan menggunakan rumus Uji-t Paired t-tes 

sehingga mendapatkan hasil signifikansi yaitu: t = 6,517 dan lebih besar dari t-tabel = 2,045 maka 

berarti terdapat pengaruh terapi musik kesukaan terhadap penurunan tingkat stres pada atlet 

pencak silat putra di Kandangan Kediri. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ada pengaruh terapi musik kesukaan terhadap penurunan tingkat stres pada atlet pencak 

silat putra di Kandangan Kediri. 

 

Kata kunci: Terapi musik kesukaan, Tingkat stres, Atlet pencak silat. 
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A. PENDAHULUAN 

Sejarah bangsa Indonesia 

membuktikan bahwa Indonesia sejak 

dulu telah memiliki kebiasaan untuk 

berolahraga. Hal ini dapat dilihat dari 

begitu banyaknya olahraga 

tradisional warisan bangsa yang 

masih banyak di gemari serta 

meningkatnya para peminat olahraga 

yang dilakukan oleh masyarakat dari 

berbagai daerah yang ada di 

Indonesia. Ada beberapa aspek 

psikologis yang dapat memengaruhi 

performa seorang atlet dalam 

menghadapi pertandingan, antara lain 

keyakinan diri (self-efficacy), 

motifasi berprestasi, stres, emosi, dan 

goal setting. Stres merupakan salah 

satu faktor psikologis yang 

memengaruhi perstasi seorang atlet 

dalam bertanding. Bagaimana 

seorang atlet menghadapi stres yang 

dialaminya akan membantu atlet 

tersebut meraih prestasinya. Stres 

sendiri merupakan tekanan atau 

sesuatu yang terasa menekan dalam 

diri seseorang. Perasaan tertekan ini 

timbul karena berbagai faktor, baik 

berasal dari dalam diri sendiri 

ataupun dari luar. Kondisi stres ini 

berkaitan erat dengan kecemasan. 

Sementara itu, kecemasan adalah 

suatu ketegangan mental yang 

biasanya disertai dengan gangguan 

tubuh yang menyebabkan individu 

yang bersangkutan merasa tidak 

berdaya dan mengalami kelelahan 

karena senantiyasa harus berada 

dalam keadaan was-was terhadap 

ancaman bahaya yang tidak jelas. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas maka dapat 

diidentifikasi masalah penelitian 

yaitu, Bahwa terapi musik kesukaan 

akan mempengaruhi penurunan 

tingkat stres atlet atau ada pengaruh 

terapi musik kesukaan terhadap 

penurunan tingkat stres pada atlet 

pencak silat, maka terdoronglah 

untuk meneliti pengaruh terapi musik 

kesukaan terhadap penurunan tingkat 

stres dan dan timbullah rumusan 

masalah yaitu adakah pengaruh 

terapi musik kesukaan terhadap 

penurunan tingkat stres pada atlet 

pencak silat putra di Kandangan 

Kediri?. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran yang objektif 

tentang ada dan tidaknya pengaruh 

terapi musik kesukaan terhadap 

penurunan tingkat stres pada atlet 

pencak silat putra di Kandangan 

Kediri. 
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Musik adalah suatu 

komponen yang dinamis yang bisa 

mempengaruhi baik psikologis 

maupun fisiologis bagi pendengarnya 

(Novita dalam Pratiwi, 2014). 

Terapi musik adalah suatu 

terapi kesehatan menggunakan musik 

dimana tujuannya adalah untuk 

meningkatkan atau memperbaiki 

kondisi fisik, emosi, kongnitif, dan 

sosial bagi individu dari berbagai 

kalangan usia (Suhartini dalam 

Pratiwi, 2014). 

Kesukaan adalah sesuatu 

yang berdasarkan  kegemaran, 

kemauan, kesudian, yang disukai, 

dicintai (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). 

Musik kesukaan yang dipilih 

oleh pasien akan memberi pengaruh 

yang memuaskan pada emosi 

seseorang (Mucci dalam Zahra, 

2016). 

Berdasarkan pengertian diatas 

maka peneliti menyimpulkan terapi 

musik kesukaan adalah terapi yang 

bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan seseorang dengan 

menggunakan jenis musik yang 

disukai oleh seseorang yang akan 

diberikan terapi. 

Stres adalah respons manusia 

yang bersifat non-spesifik terhadap 

setiap tuntutan kebutuhan yang ada 

dalam dirinya (Selye dalam Sunaryo, 

2013). 

Stres adalah suatu kekuatan 

yang mendesak atau mencekam 

sehingga menimbulkan suatu 

ketegangan dalam diri seseorang 

(Herdjan dalam Sunaryo, 2013). 

Stres adalah reaksi tubuh 

terhadap tuntutan kehidupan karena 

pengaruh lingkungan tempat individu 

berada (Sunaryo, 2013). 

Menurut (Husdarta, 2010:79). 

Manusia adalah dwi tunggal dari 

fisik dan psikologis. Yang satu 

dengan yang lainnya tidak dapat 

dipisahkan. Ketegangan atau stress 

yang dirasakan oleh suatu bagian 

akan dirasakan pula oleh bagian 

lainnya. Manusia tidak bisa 

menghindarkan diri dari pengaruh 

emosi. Dapat dikatakan setiap atlet 

menginginkan hasil prestasi yang 

baik berdasarkan kemampuannya. 

Kesiapan aspek psikologis 

atlet akhir-akhir ini banyak 

memperoleh perhatian dalam 

program pembinaan. Kondisi 

psikologis dapat dibedakan atas dua 

macam yaitu yang menunjang 
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penampilan dan menghambat atau 

mengganggu penampilan atau 

prestasi. 

Aspek psikologis yang 

menunjang prestasi diantaranya: 

motivasi tinggi, aspirasi kuat, 

kematangan kepribadian. Sedangkan 

aspek yang mengganggu prestasi 

diantaranya: ketegangan dan 

kecemasan, motivasi rendah, absesi, 

gangguan emosional, keraguan/takut. 

Berikut ini dikemukakan 

salah satu aspek psikologis yang 

mengganggu penampilan atlet yaitu 

ketegangan/kecemasan. 

Ketegangan lebih dikenal 

dengan istilah stress yaitu tekanan 

atau sesuatu yang terasa menekan 

dalam diri seseorang. Perasaan 

tertekan ini disebabkan oleh banyak 

faktor yang berasal dari dalam 

dirinya maupun dari luar. Sedangkan 

kecemasan (anxiety) adalah reaksi 

situasional terhadap berbagai 

rangsang stress. (Straub, dalam 

Husdarta, 2010). 

Dari uraian diatas timbul 

pertanyaan: 

a. Kapan ketegangan/kecemasan 

menghinggapi seorang atlet? 

b. Dapatkah ketegangan 

disingkirkan dari dalam diri atlet? 

c. Dapatkah atlet menghindari 

timbulnya ketegangan? 

Sebelum membahas 

pertanyaan diatas perlu dikemukakan 

bahwa kecemasan dapat 

diinterpretasikan dalam dua cara, 

yaitu kecemasan yang dirasakan oleh 

atlet dalam waktu tertentu, misalnya 

menjelang pertandingan (state 

anxiety), kecemasan yang dirasakan 

karena atlet tergolong pencemas 

(trait anxiety). 

Strse dan kecemasan  dapat 

timbul kapan saja. Hampir setiap 

orang mengalami ketegangan. Hanya 

kadar ketegangan yang berbeda-

beda. Perbedaan ini disebabkan 

adanya perbedaan kepekaan dan daya 

toleransi seseorang terhadap sesuatu 

yang mungkin timbul atau 

menyebabkan stress. 

Situasi tegang yang melewati 

batas toleransi akan kurang 

menguntungkan bagi atlet. Dalam 

olahraga prestasi, ketegangan akan 

selalu menghinggapi, dan bisa 

muncul terutama pada saat 

menjelang pertandingan atau selama 

pertandingan. Pada gilirannya 

ketegangan ini akan mengganggu 

penampilan mereka. 
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Sumber ketegangan bisa 

berasal dari dalam diri atlet, dan bisa 

juga dari luar. Ketegangan yang 

berasal dari dalam dirinya, misalnya; 

perasaan takut, ragu-ragu akan 

kemampuannya, perasaan kurang 

latihan dan sebagainya. Ketegangan 

yang berasal dari luar misalnya: 

pengaruh penonton, pelatih, 

keluarga, lingkungan pertandingan 

yang asing baginya, dan sebagainya. 

Kecemasan dan ketakutan atlet pada 

umumnya dapat diklasifikasikan 

dalam beberapa kategori: 

a. Takut gagal dalam pertandingan. 

b. Takut akan akibat sosial atas 

kualitas prestasinya. 

c. Takut cedera atau hal lain yang 

manimpa dirinya. 

d. Takut terhadap agresi fisik baik 

oleh lawan maupun dirinya. 

Takut bahwa kondisi fisiknya 

tidak akan mampu menyelesaikan 

tugasnya atau pertandingannya 

dengan baik. (Husdarta. 2010:79). 

Menurut kamus besar  Bahasa 

Indonesia (KBBI) Atlet adalah 

olahragawan, terutama yang 

mengikuti perlombaan atau 

pertandingan (kekuatan, 

ketangkasan, dan kecepatan). 

Pencak silat atau silat ialah 

seni beladiri Asia yang berakar dari 

budaya Melayu. Di Indonesia, 

pencak silat di wariskan oleh para 

leluhur bangsa sejak berabad-abad 

yang lalu. Perkembangan pencak 

silat banyak dipengaruhi oleh agama 

hindu, budha maupun islam. Pada 

umumnya, dahulu pencak silat 

dilakukan dipusat-pusat keagamaan 

(pesantren) maupun prajurit-prajurit 

keraton sebagai usaha untuk 

mempertahankan kerajaan (Nur 

Dyah Naharsari, 2008). 

Menurut Sofii, 2009:13. 

dalam bukunya menyatakan: 

“Pencak silat adalah hasil 

budaya manusia Indonesia untuk 

membela / mempertahankan 

eksistensi (kemandirian) dan 

intengritasnya (menunggalnya) 

terhadap lingkungan hidup / alam 

sekitarnya untuk mencapai 

keselarasan hidup guna 

meningkatkan iman dan taqwa 

kepada tuhan yang maha esa” (Sofii, 

2009). 

 

B. METODE PENELITIAN 

Banyak metodologi penelitian 

yang dapat digunakan dalam suatu 

penelitian ilmiah. Dalam menulis 
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metodologi penelitian diperlukan 

penelitian, sehingga diperlukan hasil 

yang sesuai dengan tujuan yang telah 

diharapkan. 

Adapun pendekatan dan 

analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah penelitin 

kuantitatif, yaitu suatu pemecahan 

masalah-masalah dengan cara 

menganalisis data kuantitatif. 

Pada penelitian ini teknik 

yang digunakan adalah teknik pra-

eksperimental dengan pendekatan 

one group pra-post test design, yaitu 

suatu teknik penelitian untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat 

dengan cara melibatkan satu 

kelompok subjek. Artinya, subjek 

penelitian diobservasi sebelum 

dilakukan intervensi, kemudian 

diobservasi kembali setelah diberi 

perlakuan (Nursalam, 2013). 

Didalam mengadakan suatu 

penelitian harus mengetahui terlebih 

dahulu beberapa populasinya. Tanpa 

populasi suatu penelitian tidak 

mungkin akan dapat berjalan, sebab 

populasi merupakan suatu obyek 

yang menjadi sasaran penelitian dan 

telah dirumuskan secara jelas. 

Menurut Sugiono yang 

dimaksud populasi adalah wilayah 

generalisai yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. (Sugiono, 2010:80). 

Disini jumlah populasi 

penelitian sebanyak 140 siswa / atlet 

pencak silat putra Kandangan Kediri. 

Sedangkan menurut Sugiono 

yang dimaksud dengan sampel 

adalah “bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut ” (Sugiono, 

2010:81). 

Menurut Sugiono bila 

populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi 

itu (Sugiono, 2010:81). 

Maka pengambilan sampel 

tidak ada keputusan yang mutlak 

yang harus dipenuhi dari populasi 

dalam penelitian, tetapi agar sampel 

dapat menggambarkan tentang sifat 

populasi maka perlu diambil teknik 

sampling yang tepat, dalam hal ini 

Sugiono mengatakan “Sampling 
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adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel” 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik Simple Random 

sampling, Simple Random sampling 

menurut Sugiono : 

“Adalah pengambilan 

anggota sampel dari populasi di 

lakukan secara acak tanpa 

memperhatikan stratayang ada dalam 

populasi itu” (Sugiono, 2010:82). 

Berdasarkan alasan diatas 

maka penulis mengambil sampel 

sebanyak 30 siswa / atlet. 

Teknik pengumpulan data 

adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitian. Dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data dengan 

cara pre-test dan post-test. Adapun 

langkah-langkah teknik 

pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a) Pelaksanaan Pre-Test Tingkat 

Stres 

1) Tujuan 

Mengukur tingkat stres pada 

masing-masing atliet sebelum 

diberi perlakuan terapi musik. 

2) Pelaksanaan 

Tes secara bersama 

menjawab 14 soal Perceived 

Stress Scale. 

3) Penilaian 

Nilai yang dicatat adalah 

hubungan terakhir 

pelaksanaan tes Perceived 

Stress Scale (PSS). 

b) Pelaksnaan Post-Test Tingkat 

Stres 

1) Tujuan 

Mengukur tingkat stres 

kepada masing-masing Atlet 

setelah diberikan perlakuan 

terapi musik. 

2) Pelaksanaan 

Tes secara bersama 

menjawab 14 soal Perceived 

Stress Scale. 

3) Penilaian 

Nilai yang dicatat adalah 

hubungan terakhir 

pelaksanaan tes Perceived 

Stress Scale (PSS). 

Instrument penelitian adalah 

suatu alat untuk mengambil data 

yang akan menentukan kualitas data 

dalam penelitian yang baik pula. 

Dalam penelitian ini, instrument 

penelitian dimaksudkan untuk 

memperoleh data-data yang obyektif. 
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Instrumen adalah alat-alat 

yang digunakan untuk pengumpulan 

data. Penelitian ini menggunakan alat 

bantu berupa kuesioner dan formulir 

observasi. Kuesioner adalah suatu 

cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengedarkan 

suatu daftar pertanyaan yang berupa 

formulir (Setiadi, 2013). 

Bentuk kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan pertanyaan 

tertutup yaitu bentuk pertanyaan 

yang meliputi keuntungan mudah 

mengarahkan jawaban responden dan 

juga mudah diolah/ditabulasi 

(Notoadmodjo, 2010). 

Penilaian terhadap tingkat 

stres dilakukan menggunakan lembar 

kuesioner yang telah ada yaitu 

Perceived Stress Scale (PSS), terdiri 

dari 14 pertanyaan. 

a. Tingkat Stres 

Alat dan perlengkapan 

1) Lembar pertanyaan PSS. 

2) Menjawab 14 pertanyaan 

(PSS) yang melakukan siswa. 

3) Formulir pencatat hasil dan 

alat tulis. 

b. Terapi Musik Kesukaan 

Alat dan perlengkapan 

1) Handpone dan hadset untuk 

mendengarkan musik 

kesukaan. 

2) Mendengarkan musik selama 

30 menit. 

3) Formulir pencatat hasil dan 

alat tulis. 

Berdasarkan rumusan 

masalah, maka untuk menganalisis 

data yang telah terkumpul, peneliti 

menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Mencari Mean 

M = 
∑ 

 
 

Keterangan : 

M  = Rata-rata (mean) 

∑   = Jumlah data 

N  = Jumlah sampel 

 

2. Mencari Standart Deviasi 

SD = √
  ∑   (∑ ) 

 (   )
 

Keterangan : 

SD = Standar deviasi 

X  = Jumlah variabel X 

N  = Jumlah individu 

 

3. Varian 

Untuk menghitung varian 

digunakan rumus 

S² = 
 ∑    (∑  ) 

 (   )
 

Keterangan : 
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S²  = Varian sampel 

N  = Jumlah subyek 

X  = Rata-rata sampel 

 

4. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah 

untuk mengetahui data dalam 

keadaan normal atau tidak. Uji 

normalitas menggunakan rumus : 

x² = ∑(
(       ) 

   
) 

Keterangan : 

   = Kuadrat chi (chi-square) 

F  = Frekuensi observasi 

(pengamatan) 

F  = Frekuensi ekspektasi 

(harapan) 

Kriteria pengujian : 

x² hitung   x  tabel : tidak 

normal 

x² hitung   x² tabel : normal 

 

5. Uji Homogenitas 

F = 
               

               
 

Keterangan : 

F = Koefisien F 

Kriteria : 

F. hitung   F. tabel = Homgen 

F. hitung   F. tabel = Tidak 

Homogen 

 

 

6. Uji Beda Dua Rata-rata (Uji-t) 

t = 
  

√
∑   

 (   )

 

Keterangan : 

Md  = mean dari perbedaan pre-

test dengan post-test. 

Xd = perbedaan deviasi dengan 

mean deviasi. 

(d – Md) 

Ʃ xd²= Jumlah deviasi dari mean 

perbedaan 

N = banyaknya subyek 

Df  = atau db adalah N-1 

t-hitung   t-tabel = signifikan 

t-hitung   t-tabel = tidak 

signifikan 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

diatas maka tercantum hasil data 

tingkat stres sebelum dan sesudah 

menerima perlakuan terapi musik 

kasukaan, maka diperoleh nilai untuk 

rata-rata pre test yaitu sebelum 

mendapat perlakuan terapi musik 

kesukaan sebesar 26,9 sedangkan 

hasil rata-rata post test yaitu sesudah 

mendapat perlakuan terapi musik 

kesukaan sebesar 21,4. Dengan 

standart deviasi pre test sebesar 8.91 

dan post test sebesar 6,89 yang 

memiliki nilai varians pre test 
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sebesar 79,40 dan pots test sebesar 

47,48. Dengan nilai terendah pre test 

sebesar 12,00 dan post test sebesar 

10,00. Sedangkan untuk nilai 

tertinggi pre test sebesar 40,00 dan 

post test sebesar 35,00. 

Dari hasil analisis data diatas 

maka dapat diasumsikan bahwa nilai 

rata-rata tingkat stres berbeda 

sebelum dan sesudah menerima 

terapi musik kesukaan terdapat 

perbedaan, dimana hasil tes terapi 

musik kesukaan menurun. Perbedaan 

hasil tersebut dapat ditunjukkan 

khususnya nilai rata-rata pada hasil 

tes pss pre test (sebelum) sebelum 

diberikan terapi musik yaitu sebesar 

26,9 point. Setelah diberikan 

perlakuan (post test) tingkat stres 

menurun menjadi 21,4 point. Hasil 

lain yang dapat menunjang adalah 

pada nilai terendah dan nila tertinggi 

pada data hasil tes pss sebelum (pre 

test) dan sesudah (post test) nilainya 

juga ada yang menurun setelah 

mendapat perlakuan berupa terapi 

musik kesukaan. Hal ini dapat 

dibuktikan bahwa melalui terapi 

musik kesukaan mempunyai 

pengaruh terhadap penurunan tingkat 

stres pada atlet pencak silat putra di 

Kandangan Kediri. 

Dari perolehan nilai diatas 

dapat dijelaskan bahwa nilai 

X²hitung dari pre test sebesar 11,986 

dan post test sebesar 9,046 dari tes 

tingkat stres lebih besar dari nilai 

X²tabel (7,815) atau 11,982   7,815 

dan 9,046   7,815. Dengan taraf 

signifikan alpha (5%). Sehingga 

diputuskan terima    yang berarti 

bahwa data memenuhi asumsi 

normal. Sehingga data penelitian 

tersebut layak digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

Nilain Ftabel diperoleh dari 

df pembilang dan df penyebut (  -1: 

  -1) = (29,29) dengan taraf 

signifikan α = 0,05 mengingat nilai 

df (29) tidak ada dalam tabel 

distribusi F maka di lakukan 

interpolasi (penggabungan) df (24) + 

df (30) : 2 = 1,98 +1,84 : 2 = 1.91 

maka didapatkan nilai Ftabel = 1.91. 

Karena nilai Fhitung lebih kecil dari 

Ftabel (1.67   1.91) dengan 

demikian maka varians data hasil tes 

tingkat stres pada penelitian ini 

dinyatakan homogen. 

berdasarkan perhitungan 

rumus diatas diperoleh nilai thitung 

sebesar 6,517 kemudian 

dikonsultasikan dengan 

menggunakan tabel distribusi uji-t 
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dengan taraf signifikan 5% dan 

derajat pembagi (df) = n – 1 = 30 – 1 

= 29 maka di ketahui nilai ttabel 

sebesar 2,045 dan ternyata thitung 

lebih besar dari ttabel atau thitung = 

6,517   ttabel = 2,045. Dengan 

demikian terdapat pengaruh antara 

terapi musik kesukaan terhadap 

penurunan tingkat stres pada atlet 

pencak silat putra di Kandangan 

Kediri. 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan perhitungan deskriptif dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh terapi musik kesukaan 

terhadap penurunan tingkat stres 

pada atlet pencak silat putra di 

Kandangan Kediri. Tanpa kita sadari 

ternyata musik mempunyai manfaat, 

musik yang kita dengar sehari-hari 

yang banyak orang lakukan 

mendengarkan musik tanpa mereka 

sadari ternyata musik bermanfaat 

bagi mereka, salah satunya adalah 

musik yang kita dengarkan bisa 

menurunka tingkat stres, dengan 

mendengarkan musik, skala stres 

yang kita rasakan otomatis 

berkurang. Ternyata benar apa yang 

dikatakan Sulistyorini Bahwa “Pada 

dasarnya hampir semua jenis musik 

bisa digunakan untuk terapi musik. 

Namun kita harus tahu pengaruh 

setiap jenis musik terhadap pikiran. 

Setiap nada, melodi, ritme, harmoni, 

timbre, bentuk dan gaya musik akan 

memberi pengaruh berbeda kepada 

pikiran dan tubuh kita. Dalam terapi 

musik, komposisi musik disesuaikan 

dengan masalah atau tujuan yang 

ingin kita capai. Musik memiliki 3 

bagian penting yaitu beat, ritme, dan 

harmoni. Beat mempengaruhi tubuh, 

ritme mempengaruhi jiwa, sedangkan 

harmoni mempengaruhi roh 

(Sulistyorini, dkk, 2014)”. 

Pada dasarnya musik sangat 

penting buat atlet yang akan 

melakukan pertandingan, karena 

dengan mendengarkan musik skala 

tingkat stres pada atlet akan 

berkurang. Dengan berkurangnya 

stres pada atlet, maka atlet akan lebih 

mudah meraih kemenangan didalam 

pertandingan. Karena jika atlet 

mengalami skala tingkat stres yang 

berlebihan maka kemungkinan besar 

atlet akan mengalami kekalahan pada 

pertandingan. Seperti yang dikatakan 

Lilik Sudarwati Adisasmito Bahwa 

“Stres merupakan salah satu faktor 

psikologis yang memengaruhi 

perstasi seorang atlet dalam 

bertanding. Bagaimana seorang atlet 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 06 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



  Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

A. Ghozil Ihsan|13.1.01.09.0405  simki.unpkediri.ac.id 
FKIP-Penjaskesrek           ||14|| 

menghadapi stres yang dialaminya 

akan membantu atlet tersebut meraih 

prestasinya. Stres sendiri merupakan 

tekanan atau sesuatu yang terasa 

menekan dalam diri seseorang. 

Perasaan tertekan ini timbul karena 

berbagai faktor, baik berasal dari 

dalam diri sendiri ataupun dari luar. 

Kondisi stres ini berkaitan erat 

dengan kecemasan. Sementara itu, 

kecemasan adalah suatu ketegangan 

mental yang biasanya disertai dengan 

gangguan tubuh yang menyebabkan 

individu yang bersangkutan merasa 

tidak berdaya dan mengalami 

kelelahan karena senantiyasa harus 

berada dalam keadaan was-was 

terhadap ancaman bahaya yang tidak 

jelas (Lilik Sudarwati Adisasmito, 

2007)”. 

Untuk mengetahui 

keberartian nilai koefisian uji beda 

dua rata-rata antara tingkat stres 

sebelum dan sesudah menerima 

terapi musik maka dilakukan dengan 

penghitungan  uji-t. Dari hasil 

perhitungan uji-t pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa harga thitung 

lebih besar dari ttabel dengan 

menggunakan taraf signifikan lima 

persen. Sehingga dengan demikian 

dapat disimpulkan    diterima dan 

   di tolak. Jadi terdapat pengaruh 

terapi musik kesukaan terhadap 

penurunan tingkat stres pada atlet 

pencak silat putra di Kandangan 

Kediri. 

Dengan demikian atlet 

pencak silat putra di Kandangan 

Kediri lebih menurun skala tingkat 

stresnya setelah menerima perlakuan 

terapi musik kesukaan. Dimana 

setelah diberikan terapi musik 

kesukaan tersebut tingkat stres pada 

atlet pencak silat putra di Kandangan 

Kediri lebih menurun. Dengan 

demikian atlet pencak silat putra di 

Kandangan Kediri lebih menurun 

tingkat stres yang dirasakan setelah 

diberikan terapi musik kesukaan 

yang memberi pengaruh yang positif 

terhadap tingkat stres atlet. 

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil 

analisis data yang diperoleh dari 

perhitungan statistik dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1) Ada pengaruh terapi musik 

kesukaan terhadap penurunan 

tingkat stres pada atlet pencak 

silat putra di Kandangan 

Kediri. 
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2) Pemberian terapi musik 

kesukaan dalam menurunkan 

Tingkat stres pada atlet 

pencak silat putra di Kandang 

Kediri mengalami penurunan 

yang signifikan. 

2. Saran 

Untuk mengacu pada hasil 

penelitian yang sudah diajukan 

pada bab-bab terdahulu, 

selanjutnya akan disajikan saran-

saran yang berkaitan dengan hal-

hal sebelumnya. 

Adapun saran-saran yang 

dimaksud adalah : 

1) Bagi peneliti 

Sebagai syarat untuk 

mencapai gelar dalam 

disiplin ilmu olahraga. 

2) Bagi guru / pelatih 

Hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi 

mengenai pengaruh terapi 

musik kesukaan terhadap 

penurunan tingkat stres pada 

atlet. Dan dapat menambah 

tentang pengetahuan dalam 

bidang keolahragaan dan 

kesehatan. 

3) Bagi atlet 

Untuk memperoleh bahan 

pengetahuan tentang terapi 

musik kesukaan terhadap 

penurunan tingkat stres 

sebelum bertanding. 

4) Bagi lembaga pencak silat 

Agar bisa meningkatkan 

kinerja pelatih untuk 

senantiasa meningkatkan 

kualitas latihan yang 

merupakan harapan semua 

masyarakat, tanpa terkecuali. 

5) Bagi Universitas Nusantara 

PGRI KEDIRI 

Sebagai bahan penambahan 

pengetahuan tentang 

keolahragaan dan kesehatan 

pada mahasiswa FKIP 

diperiode selanjutnya. 
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