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ABSTRAK 

Stres merupakan suatu kondisi adanya tekanan fisik dan psikis akibat adanya tuntutan dalam 
diri dan lingkungan.Banyaknya tuntutan tugas dan KTI merupakan stressor yang dapat 
menyebabkan stres bagi mahasiswa.Salah satu metode untuk mengatasi stres yaitu dengan terapi 
musik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah 
terapi musik pada mahasiswa tahap akhir yang sedang menyusun karya tulis ilmiah di Akademi 
Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 
Purposive Sampling dengan jumlah responden 31 orang. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah pre eksperimen yang termasuk ke dalam pre test dan post test one group design. Analisis 
data statistik yang digunakan adalah Wilcoxon Match Pairs Test. Pengumpulan data dilakukan 
pada saat sebelum dan sesudah diberikan terapi musik klasik dengan menggunakan Instrumen 
DASS 42 yang dikembangkan oleh Lovibond dan Lovibond yang dijadikan alat ukur item 
stresnya.Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan tingkat stres responden sebelum dan 
sesudah diberikan terapi musik klasik. Hasil Uji Wilcoxon untuk tingkat stres sebelum dan 
sesudah terapi musik klasik kedua didapat hasil nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari α = 
0, 05. Perbedaan yang dapat dilihat adalah terjadinya penurunan jumlah responden sebelum 
dilakukan terapi musik klasik pada tingkat stres mahasiswa adalah 8 orang mahasiswa (26,0%) 
mengalami stres berat, 8 orang mahasiswa (26,0%) mengalami stres ringan, dan 15 orang 
mahasiswa (48,0%) mengalami stres sedang. Setelah dilakukan terapi musik klasik mengalami 
penurunan tingkat stres, sebanyak 2 orang mahasiswa (7,0%) mengalami stres ringan, 11 orang 
mahasiswa (35,0%) menjadi normal, 8 orang mahasiswa (26,0%) mengalami stres ringan dan 
10 orang mahasiswa (32,0%) mengalami stres sedang. 
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