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ABSTRAK 

 

 

Prevalensi kejadian stress pada remaja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

prevalensi akibat stress tersebut dapat menimbulkan hal negative pada remaja.  Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh relaksasi napas dalam dan membaca Al-Qur’an terhadap tingkat 

stres remaja pada tahun pertama di pondok pesantren MTA Karanganyar.   

Rancangan penelitian Pra eksperimen menggunakan pretest and posttest. Teknik sampling 

Nonprobability sampling. Sampel penelitian sebanyak 55 responden. Variabel yang diamati 

perubahan tingkat stres setelah diberikan perlakukan berupa tarikan napas dalam dan membaca Al-

Qur’an di Pondok Pesantren MTA Karanganyar. Penelitian menggunakan uji statistik dengan uji 

Wilcoxon. 

Hasil penelitian didapatkan ada pengaruh relaksasi napas dalam dan membaca AL-Qur’an 

sebesar 0,000 (sig<0,05). 

Bagi Pengurus Pondok Pesantren metode penelitian ini dapat  membuat anak didik di 

pesantren khususnya anak didik baru tidak merasa stres dalam melakukan kegiatan. Dengan 

melakukan metode Relaksasi napas dalam dan membaca AL-Qur’an dapat membantu mengatasi 

stress santri baru. 

 

Kata Kunci : relaksasi napas dalam, membaca Al-Qur’an, santribaru, stress
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ABSTRACT 

 

 

The prevalence of stress in adolescents has increased from year to year. It leads to negative things in 

adolescents. The research objective was to determine the effect of deep breathing relaxation and reading Al-

Qur'an on adolescent stress levels in the first year of MTA Karanganyar boarding school. 

The pre-experimental research design adopted pretest and posttest. Non-probability sampling respectively 

was applied to determine its samples. They consisted of 55 respondents. The variable observed the stress 

levels changes after implementing a deep breathing intervention and reading the Al-Qur'an at MTA 

Karanganyar Boarding School.  The statistical data were analyzed by the Wilcoxon test. 

The study revealed an effect of deep breathing relaxation and reading the AL-Qur'an with 0.000 (sig <0.05). 

For school administrators, this method could be exercised by students, especially new students, to reduce 

stress in activities. The deep breathing relaxation method and reading the Qur'an assist the new students to 

reduce stress. 
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1. PENDAHULUAN 

Remaja adalah mereka yang berada dalam 

tahap transisi antara masa kanak kanak dan dewasa. 

Masa remaja adalah masa kehidupan yang kritis. Ini 

adalah saat ketika orang menjadi individu yang 

mandiri, menjalin hubungan baru, mengembangkan 

keterampilan sosial dan mempelajari perilaku yang 

akan bertahan seumur hidup mereka. Batasan pria  

usia Remaja adalah 12-24 tahun (WHO, 2016). 

Berdasarkan peraturan mentri kesehatan RI no.25 

tahun 2014, remaja adalah penduduk dengan usia 10-

18 tahun (Kemenkes, 2014). Sementara itu, menurut 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) tahun 2013, rentang usia remaja 

adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Perbedaan 

definisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 

kesepakatan universal mengenai batasan kelompok 

usia remaja.  

Usia remaja adalah usia dimana banyak hal 

yang menjadikan kegoncangan dan perubahan dalam 

dirinya terutama ketika harus ditempat baru dan 

lingkungan baru yang belum pernah ditemuinya, 

seperti lingkungan pesantren atau asrama (Sladek et 

al., 2016). Remaja mempunyai cara tersendiri dalam 

mengatasi stres di berbagai situasi yang berbeda. Saat 

remaja tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan 

yang baru maka remaja tersebut akan mengalami 

stress (Schraml et al., 2011; Sladek et al., 2016). 

Stres pada remaja sangat berbahaya, menjadikan 

remaja mengalami krisis indentitas diri dan efek 

terburuknya mengalami depresi dan mencoba bunuh 

diri (Sun et al., 2013). Dari perspektif perkembangan, 

depresi mulai banyak muncul pada masa remaja. 

Studi-studi epidemologis menunjukkan bahwa angka 

prevalensi depresi untuk anak-anak adalah 2,5 

persen, dan meningkat menjadi 8,3 persen untuk 

remaja (Aditomo, 2004) 

Remaja di dunia sebanyak 1,2 milyar atau 

18% dari jumlah penduduk dunia (WHO, 2017) jumlah 

remaja di Indonesia sebanyak 64 juta jiwa atau 27,6% 

dari jumlah penduduk (bkkbn, 2013) sedangkan 

menurut (Rikesdas) pada tahun 2018 di jawa tengah 

4,4%  mengalami depresi tinggi,. Prevalensi kejadian 

stress pada remaja mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Sejumlah 6,1% masyarakat Indonesia 

berumur lebih dari 15 tahun mengalami gangguan 

mental emosional berupa stres, kecemasan, dan depresi 

(Kemenkes, 2018). Dalam mengurangi stress yang 

muncul pada seseorang sebaiknya mengetauhi 

penyebabnya karena hal tersebut dapat mengurangi 

stress yang muncul Menurut (Ramadhan, 2019) pada 

tahun 2019 upaya yang bisa dilakukan dengan 

pendekatan pengetauan, berfikir positif, dan berzikir 

Menurut (Mubarok, 2018) olahraga jogging dapat juga 

menurunkan stress pada santri dipondok. 

Padatnya jadwal kegiatan di pondok 

pesantren, mulai dari bangun tidur hingga tidur 

kembali, berpotensi menjadi stresor bagi para santri, 

khususnya santri baru. Dalam kenyataan, tidak sedikit 

santri yang keluar dari pondok pesantren sebelum lulus 

atau bahkan baru pada tahun pertama di pondok 

pesantren. Sebagian besar disebabkan oleh 

ketidakmampuan mereka dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungan baru di pondok pesantren dan 

mengatasi berbagai stresor yang ada. Oleh karena itu, 

tahun-tahun pertama mondok menjadi saat yang paling 

menentukan bagi santri untuk belajar menyesuaikan 

diri agar dapat bertahan hingga menyelesaikan proses 

pendidikannya di pondok pesantren. Dalam kondisi 

demikian, kemampuan dalam pemilihan strategi coping 

yang tepat akan sangat menentukan proses penyesuaian 

diri mereka terhadap kehidupan baru di pondok 

pesantren (Mubarok, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, 

dkk pada tahun 2018 bahwa terapi membaca Al-qur’an 

efektif menenurunkan stress akademik pada siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 kebumen, Perlakuan ini diberikan 
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selama 5 kali pertemuan dengan lama setiap 

pertemuan berkisar 50 menit – 1 jam setelah seluruh 

pertemuan pemberian perlakuan telah berakhir. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Hidayat 

pada tahun 2018, didapatkan hasil yaitu ada pengaruh 

yang signifikan antara penyesuaian diri dengan 

tingkat stres. 

Dari hasil wawancara ustadz atau guru yang 

membersamainya pada tanggal 13 Oktober 2020 ada 

Seorang anak juga bahkan pernah diberitakan  sering 

tidak mengikuti atau jarang mengikuti kegiatan 

dipondok, karena satri saat kondisi stres tidak bisa 

menyasuaikan diri dilingkungan Pondok Pesantren 

MTA Karanganyar, ada juga seorang anak yang 

menyuruh orang tuanya dari Ponorogo untuk 

menjeput pulang ke pondok, dan ada pula juga 

berpura-pura sakit lalu dibawa ke rumah sakit ja’far 

karanganyar saat selesai diperiksa dokternya santri 

itu kabur saat lengahnya pembina saat mengambilan 

obat di apotik. Beberapa gejala yang biasanya timbul 

antara lain: sering murung di dalam kelas, kurang 

bergairah dalam menjalani hidup dan kehidupan, 

cenderung berprasangka negatif dengan teman 

sebaya dan lingkungan, menyendiri, mudah 

tersinggung dan sebagainya. 

Dari peneliti tertarik untuk menyatukan 

antara jasmani dan rohani karena dari relaksasi napas 

dalam dan membaca Al-Qur’an efektif dapat lebih 

memaksimalkan tingkat stres menjadi lebih menurun 

dan berkurang. Relaksasi napas dalam dapat 

merelaksasikan tubuh menjadi relax, dan membaca 

Al-Qur‟an adalah obat dari segala macam penyakit, 

termasuk penyakit hati yang menimbulkan stres. 

Penyakit hati yang dimaksudkan disini adalah merasa 

gelisah, merasa gelisah karena memikirkan keluarga 

dirumah, merasa berkecil hati karena takut akan tidak 

diterima oleh teman-teman barunya, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan prevalensi akibat stress yang 

dapat menimbulkan hal negative pada remaja, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait  

pengaruh relaksasi napas dalam dan membaca Al-

Qur’an terhadap tingkat stress remaja pada tahun 

pertama di asrama. Penelitian ini  memiliki kebaruan 

dalam bentuk populasi yang akan menjadi subjek 

penelitian, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

tidak mengambil pada siswa dengan latar belakang 

tempat tinggal asrama atau pondok. 

2. METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian Pra eksperimen ini 

merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan kompratif yaitu menghubungkan 

variabel katagorik dengan katagorik dan penelitian 

dilakukan sealami mungkin dengan melakukan 

pngumpulan data dan memberi perlakuan 

(Sopiyudin, 2015). Hasil akan dianalisis secara 

statistik untuk mecari pengaruh antar variabel yang 

diteliti. 

Penelitian ini menggunakan pretest and 

posttest yaitu penilaian dilakukan pada sampel 

sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan 

perlakuan. (Sugiyono, 2015). 

Sampel penelitian ini adalah santri laki-laki 

kelas 1 yang merupakan santri baru tahun ajaran 

2020-2021. Teknik sampling  yang digunakan 

penelitian ini adalah Nonprobability sampling yaitu 

teknik pengambilan yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2015), dengan teknik purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel dari populasi sesuai 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti atau 

berdasarkan pertimbangan tertentu pada populasi 

yang dijadikan tempat penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.1 Karakteristik santri berdasarkan umur 



5 

 

 

Di tabel 4.1 Hasil perhitungan berdasarkan 

usia responden penelitian bahwa santri laki-laki 

kelas VII di pondok pesantren MTA 

Karangannyar tahun ajaran 2019-2020 yang 

memiliki usia termuda dalam kelompok 

penelitian adalah 12 tahun dan yang tertua 13 

tahun. 

Masa remaja merupakan masa dimana 

individu mencari identitas diri dan ambang 

menuju kedewasaan. Seringkali masa remaja 

disebut dengan “sturm and drang” (topan dan 

badai), karena pada masa ini individu sulit untuk 

mengontrol emosi (Rahmayani dkk, 2019). 

Usia remaja adalah usia ketika banyak hal 

yang menjadikan kegoncangan dan perubahan 

dalam dirinya terutama ketika harus ditempat dan 

lingkungan baru yang belum pernah ditemui 

sebelumnya, seperti lingkungan pesantren atau 

asrama (Sladek et al., 2016). 

Menurut Uyun, (2016) Stres merupakan 

reaksi yang tidak diharapkan yang muncul 

disebabkan oleh tingginya tuntutan lingkungan 

kepada seseorang. Stres membuat seseorang yang 

mengalaminya berpikirdan berusaha keras dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan atau 

tantangan dalam hidup sebagai bentuk respon 

adaptasi untuk tetap bertahan. 

Uyun, (2016) menyebutkan bahwa semakin 

lanjut usia seseorang semangkin meningkat pula 

kedewasaan teknis dan kedewasaan psikologisnya 

yang menunjukkan kematangan jiwa, dalam arti 

semakin bijaksana, mampu berfikir secara 

rasional, mengendalikan emosi dan bertoleransi 

terhadap orang lain. 

Menurut Mubarok, (2018) umur adalah 

menjadi salah satu faktor penting yang menjadi 

penyebab stres, semakin bertambah umur 

seseorang, semakin mudah sekali mengalami stres. 

hal itu disebabkan oleh faktor fisiologis yang telah 

mengalami penurunan dalam berbagai kemampuan 

seperti kemampuan visual, berpikir, mengingat dan 

mendengar. Karena bertambah nya umur hal kecil 

hingga besar atau hal penting atau tidak remaja 

memikirkannya. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Asal 

Tempat Tinggal 

Tabel 4.1 Karakteristik santri berdasarkan asal 

tempat tinggal 

 

Di tabel 4.1 hasil perhitungan berdasarkan asal 

tempat tinggal responden bahwa santri laki-laki 

kelas VII di pondok pesantren MTA Karangannyar 

tahun ajaran 2019-2020 dari jawa tengah 40 orang 

(72.6%), lalu Jawa barat 6 orang (10.9%), Jawa 

timur 3 orang (5.5%), DIY sekitarnya ada 3 orang 

(5.5%), luar Jawa 3 orang (5.5%). 

Menurut penelitian Rahmayani dkk, (2019) 

Bahwa asal tempat tinggal Penyesuaian tersebut 

dapat diperberat dengan adanya faktor personal 

seperti kondisi keuangan, tinggal jauh dari orang 

tua untuk pertama kalinya, adaptasi dengan 

lingkungan baru serta masalah lainnya yang harus 

dihadapi oleh masing-masing individu. 

 Menurut dari hasil penelitian Legiran dkk, 

(2015) bahwa remaja yang tidak tinggal bersama 

orangtua cenderung mengalami stres lebih berat 

dari pada remaja yang tinggal bersama orangtua. 

Karena remaja yang tinggal jauh dari 

orangtua/keluarga sebenarnya cenderung 

mengalami stres disebabkan oleh mereka 

diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan 
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lingkungan yang baru atau belum mereka kenal 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 

masing-masing remaja yang berbeda-beda dalam 

mempersepsikan stresor sebagai penyebab stres. 

c. Tingkat Stres Pada Santri Baru Sebelum 

Dilakukan Intervensi 

Tabel 4.2 Gambaran Tingkat Stres sebelum 

dan sesudah intervensi 

Di tabel 4.2 hasil perhitungan 

berdasarkan tingkat stres santri pada sebelum 

dilakukan intervensi didapatkan responden 

sebanyak 12 orang dinyatakan stress ringan, 

stres sedang ada 13 orang, untuk stres parah 

atau sangat parah tidak ada. 

Menurut Uyun, (2016) bahwa pada 

mahasiswa studi awal memiliki resiko stres 

lebih tinggi dari mahasiswa akhir studi karena 

disebabkan oleh stres yang dialami mahasiswa 

akhir sudah dapat beradaptasi. 

Menurut Suyono, (2016) 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 

bergantung pada penilaian subjektif individu 

terhadap sumber stres yang datang. Jika 

individu menganggap kemampuannya cukup 

untuk memenuhi tuntutan lingkungan maka 

stres tidak akan terjadi. 

Hernawati, (2006)meneliti tingkat 

stres siswa baru dengan lingkungan baru di 

Asrama Putra dan Putri kampus IPB Darmaga, 

dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

sebanyak 62,7% responden mengalami stres 

tingkat tinggi, 32,7% mengalami stres tingkat 

sedang dan 4,7% mengalami stres tingkat 

rendah. Hal-hal yang menjadi sumber stres bagi 

mahasiswa baru antara lain adalah terlalu 

banyak teman sekamar dimana satu kamar 

asrama dihuni oleh 4 orang mahasiswa, 

kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, 

masalah pribadi, kesulitan berteman, memahami 

materi pelajaran, masalah kesehatan, homesick 

(rindu keluarga) dan masalah 

keuangan.Mubarok, (2018) pada sebelum 

dilakukan perlakuan rata-rata sebesar 23,36 

berada pada dalam kategori stres sedang. 

            Menurut penelitian Mubarok, (2018) ada 

Beberapa gejala stres yang biasanya 

ditimbulkan antara lain: sering murung di dalam 

kelas, kurang bergairah dalam menjalani hidup 

dan kehidupan, cenderung berprasangka negatif 

dengan teman sebaya dan lingkungan, 

menyendiri, mudah tersinggung dan sebagainya. 

d. Tingkat Stres Pada Santri Baru Setelah 

Dilakukan Intervensi 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil setelah 

dilakukan intervensi yakni sebanyak 41 santri 

dinyatakan normal. Jumlah terbanyak selain 

yang dinyatakan normal dari hasil intervensi 

adalah terdapat 7 santri (21.8%) dinyatakan 

stres tingkat ringan dan paling sedikit 

dinyatakan stres tingkat sedang sebanyak 2 

santri (23.6%).  

Menurut Nugraheni, (2018) yaitu respon 

seorang siswa terhadap tuntutan dunia sekolah 

dan dunia pendidikan menurut yang dinilainya 

menekan, sehingga memicu terjadinya 

ketegangan fisik, psikologis, dan perubahan 

tingkah laku, serta dapat memengaruhi dalam 

hal prestasi belajar. menyebutkan juga sumber 

stres akademik atau stresor akademik yang 

dinilai umum dialami oleh siswa antara lain 

yaitu: ujian, kecemassan yang berlebihan, dan 
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standar akademik yang tinggi, seperti 

penelitian Suyono (2016) stres akademik lebih 

banyak disebabkan. 

Menurut Suyono, (2016) yaitu berpendapat 

bahwa stres yang dapat terjadi jika individu 

menganggap atau menilai kemampuannya 

tidak cukup untuk memenuhi tuntutan situasi 

lingkungan fisik dan sosial.Mubarok, (2018) 

setelah dilakukan perlakuan rata-rata sebesar 

15,24 berada pada dalam kategori stres ringan. 

Manfaat atau kelebihan dari relaksasi 

napas dalam dan membaca Al-Qur’an yaitu 

akan menimbulkan rasa berserah diri pada 

sang pencipta yang akan membawa kondisi 

positif bagi tubuh pembacanya. Relaksasi 

yang akan terjadi ini tidak berfokus pada 

proses pengenduran otot atau proses 

pelemahan fisik lainnya, melaikan pada fase 

yang diucapkan disertai keyakinan dan 

kepasrahan pada Allah SWT. Pada saat tubuh 

terjadi proses relaksasi yang pada dasarnya 

mengaktifkan saraf parasimpasis yang akan 

menurunkan semua respon tubuh yang 

dinaikan oleh saraf simpatis (Irawati and 

Lestari, 2017). Saat melakukan relaksasi, 

ketenangan pikiran akan berkurang dan 

mengurangi respon “fight or flight“(melawan 

atau lari) (Nugraheni, 2018). 

e. Pengaruh Relaksasi Napas Dalam Dan 

Membaca Al-qur’an Terhadap Tingkat Stres 

 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat stres 

santri yang menjadi responden penelitian terlihat 

sangat jelas berdasarkan tingkat stres masing-

masing santri. Bahwa dari santri yang dinyatakan 

normal saat sebelum perlakuan sebanyak 30 santri 

menjadi 41 santri dinyatakan normal setelah 

diberikan intervensi. Sedangkan santri yang 

dinyatakan stres ringan sebelum dilakukan intervensi 

ada sebenayak 12 santri menjadi 7 santri dinyatakan 

stres ringan`setelah diberikan intervensi. Untuk 

santri yang dinyatakan stres sedang sebelum 

intervensi ada sebanyak 13 santri menjadi 2 santri 

yang dinyatakan stres sedang setelah diberikan 

intervensi. 

Menurut Suyono, (2016) bahwa teknik relaksasi 

napas dalam dipenelitiannya efektiff untuk 

menurunkan stres akademik siswa SMA. Relaksasi 

secara umum akan membantu menyeimbangkan 

energi dan mencegah penyakit. Secara fisiologis, 

relaksasi merangsang dan mengatur tubuh, 

memperbaiki aliran darah dan kelenjer getah bening, 

sehingga oksigen, zat makanan, dan sisa makanan 

dibawa secara efektif ke dan dari jaringan tubuh 

anda. Dengan mengendurkan ketegangan dan 

membantu menurunkan emosi relaksasi juga 

merelaksasi dan menenangkan saraf, serta membantu 

menurunkan tekanan darah (Utami, 2016). 

Berdasarkan hasil dari analisis nilai signifikansi 

Uji Wilcoxon nilai p = 0,000. Nilai p < 0,05 

menunjukkan pemberian intervensi relaksasi napas 

dalam dan membaca Al-qur’an berpengaruh dalam 

menurunkan stress santri. Pengaruh dari relaksasi 

napas dalam dan membaca Al-qur’an membantu 

menurunkan emosi, mengatur tubuh, memperbaiki 

aliran darah dan kelenjer getah bening sehingga 

dapat menurunkan stres. 

Manfaat atau kelebihan dari relaksasi napas 

dalam dan membaca Al-Qur’an yaitu akan 

menimbulkan rasa berserah diri pada sang pencipta 

yang akan membawa kondisi positif bagi tubuh 

pembacanya. Relaksasi yang akan terjadi ini tidak 

berfokus pada proses pengenduran otot atau proses 

pelemahan fisik lainnya, melaikan pada fase yang 

diucapkan disertai keyakinan dan kepasrahan pada 

Allah SWT. Pada saat tubuh terjadi proses relaksasi 
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yang pada dasarnya mengaktifkan saraf 

parasimpasis yang akan menurunkan semua respon 

tubuh yang dinaikan oleh saraf simpatis (Irawati 

and Lestari, 2017). Saat melakukan relaksasi, 

ketenangan pikiran akan berkurang dan 

mengurangi respon “fight or flight“(melawan atau 

lari) (Nugraheni, 2018). 

Penelitian ini sejalan dengan Suyono, (2016) 

bahwa relaksasi efektif untuk menurunkan stress 

akademik pada siswa SMA, terbukti bahwa dalam 

penelitian ini teknik relaksasi berguna untuk 

mengurangi tingkat stres akademik menjelang 

ujian kenaikan kelas. 

Selain itu sejalan dengan penelitian 

Nugraheni, 2018 terkait efektivitas membaca Al-

Qur’an untuk menurunkan stres akademik pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen diketahui 

bahwa membaca Al-Qur‟an efektif untuk 

menurunkan stres akademik yang dialami oleh 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kebumen. Hal 

tersebut dibuktikan oleh hasil olah data yang 

dilakukan peneliti yaitu terdapat perbedaan tingkat 

stres akademik yang signifikan sebelum dan 

sesudah perlakuan membaca Al-Qur’an pada 

kelompok eksperimen. Membaca Al-Qur’an 

memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat 

stres pada kelompok eksperimen, yaitu siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Kebumen. 

Penelitian Irawati, (2017) bahwa pemberian 

terapi membaca al-qur’an pada pasien hipertensi di 

RSK Dr.Sitalana Tangerang terdapat pengaruh 

terhadap penurunan tekanan darah pada pasien. 

Terapi membaca Al Qur’an dengan tempo yang 

lambat serta harmonis dapat menurunkan hormone 

stress, mengaktifkan hormone endorphin yang 

dapat meningkatkan perasaan rileks serta 

memperbaiki kimia tubuh sehingga dapat 

menurunkan tekanan darah, memperlambat 

pernapasan, detak jantung dan aktifitas gelombang 

otak. Selain dari pada itu membaca/mendengarkan 

Al-Qur’an terbukti untuk merangsang hipotalamus 

untuk mengurangi mengeluarkan hormone adrenalin 

yang berlebih dan akan berpengaruh untuk 

menurunan tekanan darah dan stress (Irawati and 

Lestari, 2017). 

4. KESIMPULAN 

a. Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh 

Relaksasi Napas Dalam Dan Membaca Al-

Qur’an Terhadap Tingkat Stres Remaja Pada 

Tahun Pertama Di Pondok Pesantren MTA 

Karanganyar dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

b. Karakteristik umur 12-13 tahun dengan rata-rata 

umur 12 tahun. 

c. Tingkat stres santri sebelum diberikan perlakuan 

kategori stress ringan 12 santri (21,8%), kategori 

stress sedang sebanyak 13 santri (23,6%), dan 

tidak ada santri dengan kategori stress parah dan 

sangat parah (0%). 

d. Tingkat stres santri setelah dilakukan perlakuan 

tingkat stress pada santri dalam katagori stress 

ringan 7 santri (12.7%), katagori stress sedang 

sebanyak 2 santri (3.6%), katagori stress parah 5 

santri (9.1%) dan tidak ada stress sangat parah 

pada santri. 

e. Ada perbedaan tingkat stres pada santri baru 

sebelum dan setelah diberikan perlakuan, Rerata 

stress sebelum sebesar 13,9 dan setelah 

intervensi mengalami penurunan menjadi 8,8. 

Penurunan skor stress sebesar 5,13 menunjukkan 

perbedaan yang bermakna antara skor stress 

sebelum dan sesudah intervensi yang ditunjukkan 

oleh nilai signifikansi Uji Wilcoxon sebesar 

0,000 (sig<0,05). Untuk hasil pemberian 

intervensi ini berpengaruh signifikan dalam 

menurunkan stress santri. 

f. Ada pengaruh Relaksasi napas dalam dan 

membaca AL-Qur’an sebesar 0,000 (sig<0,05). 

5. SARAN 
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a. Bagi Pondok Pesantren MTA Karanganyar 

Sangat diperlukan suatu metode yang 

membuat anak didik di pesantren 

khususnya anak didik baru tidak merasa 

stres dalam melakukan kegiatan serta 

mentaati peraturan yang sudah menjadi 

kebijakan pihak pesantren tanpa adanya 

unsur keterpaksaan. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mengatasi stres 

pada santri baru yakni dengan Relaksasi 

napas dalam dan membaca AL-Qur’an. 

b. Bagi Santri 

Perlunya manajemen stres dengan 

Relaksasi napas dalam dan membaca AL-

Qur’an secara teratur yang dapat 

membantu mengurangi stres akibat 

peraturan-peraturan yang ketat, akademik 

yang dijalankan pondok pesantren karena 

sistem pendidikan yang ada di pesantren 

hampir berlangsung selama 24 jam. 

c. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya disiplin ilmu keperawatan 

mengenai pentingnya pengaruh relaksasi 

napas dalam dan membaca al-Qur’an 

terhadap tingkat stres remaja pada tahun 

pertama dipondok pesantren MTA 

Karanganyar. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini masih penelitian 

lanjutan, maka untuk penelitian yang akan 

datang diharapkan dapat mengembangkan 

faktor lain yang dapat mempengaruhi 

tingkat stres pada santri baru. 

e. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan mengenai 

pengaruh relaksasi napas dalam dan 

membaca al-Qur’an terhadap tingkat stres 

remaja pada tahun pertama dipondok 

pesantren MTA Karanganyar 
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