
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan dan menganalisa data demi 

data yang diperoleh dalam rangka pembahasan skripsi yang berjudul “Korelasi 

Intensitas Puasa Senin Kamis Terhadap Tingkat Stres Bagi Ibu yang Memiliki 

Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Jurusan Tunagrahita di SLB Negeri 

1 Bantul)”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus Jurusan Tunagrahita di 

SLB Negeri 1 Bantul  sebagian besar (75%) jarang melakukan puasa 

Senin Kamis, yang sering melaksanakan puasa Senin Kamis sebanyak 

(18%) sedangkan sebgaian kecil (7%) yang  selalu melakukan puasa 

Senin Kamis.  

2. Ibu yang puasa Senin Kamis yang memiliki anak berkebutuhan khusus 

sebanyak (42%) memilki tingkat stres ringan, sedangkan yang memiliki 

tingkat stres sedang sebanyak (27%) dan tingkat stres berat sebanyak 

(31%).  

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada korelasi yang positif dan 

signifikan antara intensitas puasa Senin Kamis dengan tingkat stres 

pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus Jurusan Tunagrahita 

di SLB Negeri 1 Bantul. Hal ini ditunjukan dengan nilai value p <0,05 



 

(p = 0,014). Artinya, Dari korelasi antara x (intensitas puasa Senin 

Kamis) dan y (tingkat stres), ibu yang jarang puasa Senin Kamis 

cenderung mengalami stres tinggi sedangkan ibu yang sering atau selalu 

puasa Senin Kamis cenderung mengalami stres sedang atau ringan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Orangtua/Ibu  

Bagi orang tua khususnya ibu yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus 

yang sudah melaksanakan puasa Senin Kamis mampu meningkatkan 

kembali dan yang sudah melaksanakan dengan rutin bisa istiqomah 

karena dari hasil penelitian diatas tingkat religiusitas khususnya puasa 

Senin Kamis mempengaruhi atau ada korelasi terhadap tingkat stres yakni 

dapat dijadikan sebagai koping stres. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian ini disarankan 

untuk mengkaji kembali masalah ini dengan jangkauan yang lebih luas, 

memperbanyak jumlah responden, memakai kuisioner baku yang 

trestruktur sehingga hasil peelitian lebih akurat. Selain itu dengan 

memperluas faktor-faktor lain seperti usia, jenis, kelamin, pekerjaan , 

kepribadian dan sebagainya. 

 

 

 


