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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyakit kronis serius yang bisa merusak organ 

tubuh, setiap tahun hipertensi menjadi penyebab 1 dari setiap 7 kematian (7 juta 

per tahun) disamping menyebabkan kerusakan jantung, otak dan ginjal. 

Diperkirakan sekitar 80% kenaikan kasus hipertensi terutama di negara 

berkembang tahun 2025 dari sejumlah 639 juta kasus di tahun 2000, di 

perkirakan menjadi 1,15 milyar kasus di tahun 2025 (Zamhir, 2006). Hipertensi 

menjadi masalah pada lanjut usia karena sering ditemukan dan menjadi faktor 

utama stroke, payah jantung, dan penyakit jantung koroner (Nugroho, 2000). 

Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah 

baik secara fisik-biologis, mental maupun sosial ekonomi terutama pada lansia 

(Nugroho, 2000). 

 Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh darah 

perifer akibat proses menua menyebabkan perubahan tekanan darah pada usia 

lanjut (Smeltzer, 2002). Penyakit hipertensi paling banyak dialami oleh kelompok 

umur 31-55 tahun pada umumya berkembang pada saat umur seseorang 

mencapai paruh baya yakni cenderung meningkat khususnya yang berusia lebih 

dari 40 tahun bahkan pada usia lebih dari 60 tahun keatas (Krummel 2004 dalam 

Asyiyah 2009). Laporan dari studi penyakit jantung menunjukkan bahwa 90% 

usia pertengahan keatas dan lansia mengalami hipertensi di dalam sisa hidupnya 

(Siburian, 2004). 
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Penurunan tekanan darah  umumnya dilakukan dengan mengubah pola 

gaya hidup seperti pengurangan berat badan pada obesitas, pengaturan diet 

makanan, olahraga teratur dan mengurangi stress. Rangkaian ini merupakan 

tatalaksana non farmakologi. Pengaturan diet makanan dan olahraga teratur 

umumnya telah terbukti dapat menurunkan tekanan darah, namun penggunaan 

musik klasik sebagai tatalaksana non farmakologi dalam hal munurunkan 

tekananan darah masih dalam tahap perkembangan. Adapun berbagai macam 

jenis terapi musik seperti musik pop, jass, dangdut, rock, tradisional, blues, dan 

musik klasik yang mana masing-masing jenisya bermanfaat bagi kesehatan 

apabila difungsikan dengan baik (Anonim, 2007).  

Terapi musik telah banyak dibahas pada berbagai literatur medis, 

penggunaan terapi musik sendiri sudah dimulai setelah Perang Dunia I, 

ketika  itu  para pelaku terapi hanya sekelompok pemusik dan digunakan untuk 

mengobati para veteran yang memiliki trauma perang baik mental maupun fisik 

dari perang tersebut (Saloma, 2007). Penelitian oleh Blaum pada tahun 2003 

mendapatkan hasil bahwa setelah para siswa mendengarkan musik jazz, mood 

mereka menjadi lebih enak, sehingga membantu para siswa untuk belajar. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dr. Leigh Riby dan George Caldwell, 

Psikolog dari Glasgow Cladenian University membuktikan bahwa siswa yang 

mendengarkan musik rock secara rutin  hanya membutuhkan sedikit kerja otak 

untuk dapat mengerjakan tugas dengan baik (Vatonie, 2009).  

Jenis musik yang digunakan dalam terapi musik dapat disesuaikan dengan 

keinginan, seperti musik klasik, intrumentalia, slow musik, orkestra, dan musik 

modern lainnya. Tetapi beberapa ahli menyarankan untuk tidak menggunakan 

jenis musik tertentu seperti pop, disco, rock and roll, dan musik berirama keras 
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(anapestic beat) lainnya, karena jenis musik dengan anapestic beat merupakan irama 

yang berlawanan dengan irama jantung. Musik lembut dan teratur seperti 

intrumentalis dan musik klasik merupakan musik yang sering digunakan untuk 

terapi musik (Potter, 2005). Musik klasik memiliki efek menenangkan, 

Mornhinweg (2003) meneliti jenis musik mana yang dapat menurunkan sress. 

Musik yang lembut ternyata memberikan efek relaksasi, mendengarkan musik 

lembut secara teratur, ini dapat menurunkan tekanan darah. Musik klasik adalah 

musik yang mempunyai efek penyelaras (seirama dengan jantung) sehingga 

mempengaruhi penurunan pelepasan katekolamin plasma dalam pembuluh 

darah  yang dapat merangsang syaraf simpatoadenergik sehingga akan 

mempengaruhi hormon stress-released yang menyebabkan terjadinya relaksasi 

sehingga denyut jantung berkurang dan tekanan darah menurun (Komala, 2011).  

Dari hasil observasi pendahuluan di Posyandu III Desa Belikanget 

Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban didapatkan data bahwa Posyandu 

Lansia III di desa Belikanget dengan jumlah kader kesehatannya ada 4 orang, 

dan kegiatan posyandu lansia yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Kegiatannya 

meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, pengisian KSM Lansia, 

penyuluhan kesehatan dan  pengobatan. Jumlah anggota posyandu Lansia III 

saat ini yang tercatat ada 83 orang dengan 23 diantaranya mengalami hipertensi, 

dari 23 lansia dengan hipertensi terdapat 2 orang diantaranya mengidap penyakit 

kulit (dermatitis) dan hampir kesemuanya juga mengalami penyakit otot dan 

jaringan pengikat (nyeri). Selama ini upaya yang diberikan oleh posyandu 

terhadap penanganan kasus hipertensi adalah dengan memberikan penyuluhan 

tentang diet makanan seperti mengurangi konsumsi garam, makanan manis, 

berlemak, kopi, rokok, dan juga hidup sehat dengan berolahraga. Tetapi hal 
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tersebut masih juga belum memberikan hasil yang memuaskan, karena 

disamping  dari faktor lansianya sendiri yang masik kurang sadar akan 

pentingnya mengatur asupan makanan yang kebanyakan menyukai makanan asin 

juga karena masih rendahnya pengetahuan lansia itu sendiri akan timbulnya 

komplikasi yang berbahaya dari hipertensi. Sedangkan penatalaksanaan dengan 

menggunakan terapi musik klasik  sejauh ini belum pernah diberikan dan juga 

belum pernah dilakukan penelitian terkait terapi musik klasik  untuk 

menurunkan tekanan darah tinggi pada lansia di Posyandu III Desa Belikanget 

Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban.  

Menanggapi permasalahan seperti ini sebagai seorang perawat gerontik 

wajib mengembankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, yaitu dengan 

memberikan  asuhan keperawatan lanjut usia secara komprehensif dan terpadu 

yang mencakup pelayanan bio-psiko-spiritual dan kultural. Menjalankan Peran 

perawat sebagai edukator, promotor dan juga konselor  dengan  memberikan 

perawatan secara menyeluruh dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup lansia 

dengan cara memberikan informasi, penyuluhan kesehatan tentang hal-hal yang 

berkaitan erat dengan penyakit hipertensi ataupun permasalahan lain yang 

mungkin terjadi pada lansia selain itu juga memotivasi lansia untuk menggunakan 

pengobatan komplamenter (terapi musik klasik) sebagai alternatif tambahan 

dalam hal menurunkan tekanan darah pada lansia disamping tetap menggunakan 

pengobatan utama yaitu obat antihipertensi.  

Atas dasar hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tekanan Darah 

Tinggi Pada Lansia di Posyandu III Desa Belikanget Kecamatan Tambakboyo 

Kabupaten Tuban”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu: “Apakah terapi musik klasik dapat 

mempengaruhi penurunan tekanan darah tinggi pada lansia di Posyandu III Desa 

Belikanget Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban?” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh terapi musik klasik terhadap penurunan tekanan darah 

tinggi pada lansia di Posyandu III Desa Belikanget Kecamatan Tambakboyo 

Kabupaten Tuban. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat hipertensi sebelum diberikan terapi musik klasik 

pada lansia dengan hipertensi di Posyandu III Desa Belikanget 

Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. 

b. Mengidentifikasi tingkat hipertensi setelah diberikan terapi musik klasik 

pada lansia dengan hipertensi di Posyandu III Desa Belikanget 

Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. 

c. Mengidentifikasi adanya pengaruh terapi musik klasik terhadap 

penurunan tekanan darah tinggi pada lansia dengan hipertensi di 

Posyandu III Desa Belikanget Kecamatan Tambakboyo Kabupaten 

Tuban. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam 

memecahkan masalah secara ilmiah dan analitik. 

b. Dari hasil penelitian, peneliti dapat mengaplikasikan riset untuk 

mengetahui pengaruh terapi musik klasik terhadap penurunan tekanan 

darah tinggi di Posyandu III Desa Belikanget Kecamatan Tambakboyo 

Kabupaten Tuban. 

2. Bagi Layanan Kesehatan  

Setelah dilakukan penelitian diharapkan petugas kesehatan dapat 

memotivasi masyarakat agar dapat menerapkan tehnik terapi musik klasik 

untuk menurunkan tekanan darah tinggi. 

3. Bagi Lansia 

Sebagai masukan bagi lansia terutama lansia dengan tekanan darah yang 

tinggi agar mengaplikasikan terapi musik klasik untuk menurunkan 

tekanan darah.  

4. Bagi Ilmu Keperawatan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu intervensi 

keperawatan yang dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah 

tinggi pada lansia dengan menggunakan terapi musik klasik dan dapat 

digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang terkait dengan 

terapi musik klasik untuk menurunkan tekanan darah tinggi. 
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E. Batasan Penelitian  

1. Fokus penelitian dilakukan di Posyandu III Desa Belikanget Kecamatan 

Tambakboyo Kabupaten Tuban. 

2. Responden yang diteliti berfokus pada Lansia di Posyandu III Desa 

Belikanget Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban yang mengalami 

Hipertensi. 

F. Batasan Istilah 

1. Pengaruh adalah rancangan penelitian untuk menguji pengaruh antara 

variabel independen (bebas), terhadap variabel dependen (terikat) (Nursalam, 

2008). 

2. Terapi Musik klasik adalah terapi atau pengobatan dengan menggunakan 

musik, musik yang digunakan diciptakan dalam rentang waktu tahun 1750-

1820 khususnya di Eropa Barat, dengan tokoh-tokoh, seperti Mozart, Vivaldi, 

Haydin, dan Beethoven (Samola, 2007). 

3. Tekanan darah adalah kekuatan yang diperlukan agar darah dapat mengalir 

kedalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh 

manusia (Gunawan, 2001).  

4. Lansia adalah tahap akhir siklus hidup manusia, merupakan bagian dari proses 

kehidupan yang tak dapat dihindarkan dan akan di alami oleh setiap individu 

(Nugroho, 2002). 
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G. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian tentang “Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan 

Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)” sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

lain sebelumnya, (Samola, 2007) “pengaruh terapi musik klasik terhadap 

penurunan tekanan darah tinggi” tetapi dengan objek penelitian yang berbeda 

yaitu pada siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) Sidorame Kota Medan.  

2. Adapun penelitian lain yang juga meneliti tentang pengaruh terapi musik 

terhadap penurunan tekanan darah tinggi pada lansia tetapi dengan variable 

penelitian yang berbeda. (Maryanti, 2010), undergraduate thesis Universitas  

Diponegoro.  “Pengaruh Terapi Musik Gamelan Jawa Nada  Slendro 

terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di 

Posyandu Lansia Yuswo Adhi RW XVII Kelurahan Srondol Wetan 

Semarang”. 


