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A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 1998 pasal 1

tentang kesejahteraan lanjut usia menjelaskan bahwa, lansia (lanjut uisa) adalah

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas  (Kementrian Kesehatan

RI,  2014).  Secara  alami  terjadi  penurunan  atau  perubahan  kondisi  fisik,

psikologis  maupun sosial  yang saling berinteraksi  satu sama lain  (Sarwono,

2010). Penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2015, terdapat 21,68 juta jiwa

penduduk lansia di Indonesia, data Susenas 2016, penduduk lansia di Indonesia

sebesar 8,69 persen dari 22,70 juta jiwa, data penduduk lansia pada tahun 2017

terdapat 23,66 juta jiwa dengan persentase 9,03% dan badan kesehatan dunia

WHO  menjelaskan  bahwa  penduduk  lansia  di  Indonesia  pada  tahun  2020

mendatang  sudah  mencapai  angka  11,34%  atau  tercatat  28,8  juta  orang,

balitanya tinggal 6,9% yang menyebabkan jumlah penduduk lansia terbesar di

dunia  (Setiawan,  Budiatmodjo,  Ramadani,  &  Sari,  2015).  Badan  Statistik

Indonesia  2014,  Provinsi  Bali  adalah  termasuk  kedalam kategori  penduduk

lansia terbesar yaitu dengan persentase 10,05%

Pada  lansia  banyak  terjadi  perubahan  pada  neuromuskuloskeletal.

Perubahan  tersebut  dapat  juga  berupa  penurunan  fungsi  organ  secara  fisik,

neurologis  dan  biologis.  Lansia  sering  mengeluh  kesulitan  untuk  tidur,

kesulitan  untuk  tetap  terjaga,  kesulitan  untuk  tidur  kembali  tidur  setelah

terbangun di malam hari, terjaga terlalu cepat, dan tidur siang yang berlebihan.



Masalah ini diakibatkan oleh perubahan terkait usia dalam siklus tidur-terjaga

(Potter & Perry, 2005). Prevalensi insomnia (gangguan tidur) pada lansia cukup

tinggi yaitu menurut  National Sleep Foundation tahun 2014 sekitar 67% dari

1.508 lansia di Amerika usia 65 tahun keatas melaporkan mengalami insomnia

dan  sebanyak  7,3  %  lansia  mengeluhkan  gangguan  memulai  dan

mempertahankan tidur atau insomnia (The National Sleep Foundation, 2014)

Beberapa penelitian telah dilakukan seperti yang dilakukan oleh Sumirta

dan  Larasati  dengan  responden  sebanyak  30  orang  lansia,  didapatkan  hasil

yang mengalami gangguan tidur yang buruk dengan persentase 46,7% yaitu

sebanyak 14 orang (Sumirta, 2013) dan Penelitian selanjutnya dilakukan oleh

(Dewi & Ardani, 2014), terdapat subyek penelitian sebanyak 15 orang lansia

(31,5%)  di  Panti  Sosial  Tresna  Werda  Wana  Seraya  Kota  Denpasar,  lansia

dengan usia 60-70 tahun terdapat 4 orang (66,6%) yang mengalami gangguan

tidur dan lansia dengan usia 71-80 tahun, terdapat 2 orang lansia (22,2%) yang

mengalami kualitas tidur buruk.

Gangguan  tidur  pada  lansia  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor

seperti  yaitu  dari  faktor  status  kesehatan,  penggunaan  obat-obatan,  kondisi

lingkungan,  diet/nutrisi,  gaya  hidup  yang  buruk,  konsentrasi  terganggu  dan

perubahan kinerja fungsional, pensiunan, kematian pasangan atau teman dekat,

dan penyakit yang dialami (Suardiman, 2011) Faktor stress emosional, ansietas

dan  depresi  seringkali  mengganggu  tidur,  tidur  juga  berpengaruh  terhadap

kadar sekresi hormone melatonin.  Melatonin berfungsi mengontrol sirkadian

tidur  dan  hormon  tersebut  dikeluarkan  oleh  kelenjar  pineal  dan  sekresinya



terutama  pada  malam  hari.  Apabila  terpajan  dengan  cahaya  terang,  sekresi

melatonin akan berkurang (Ganong, 2012)

Dampak yang akan terjadi jika masalah gangguan pola tidur tidak segera

ditangani  yaitu  akan berdampak pada keselamatan lansia  itu  sendiri  seperti;

mengantuk  berlebihan  di  siang  hari,  gangguan  atensi  dan  memori,  mood

depresi, sering terjatuh (fall risk), penggunaan hipnotik yang tidak semestinya,

dan penurunan kualitas hidup. Beberapa gangguan tidur dapat mengancam jiwa

baik secara langsung (misalnya insomnia yang bersifat keturunan dan fatal dan

apnea tidur obstruktif) atau secara tidak langsung, misalnya kecelakaan akibat

gangguan tidur. Menurut data WHO (World Health Organization) di Amerika

Serikat,  lansia  yang mengalami  kecelakaan akibat  gangguan tidur  per tahun

sekitar  80  juta  jiwa,  biaya  kecelakaan  yang  berhubungan dengan  gangguan

tidur per tahun sekitar seratus juta dolar (World Health Organization, 2008). 

Berdasarkan  akibat  dari  gangguan  tidur  pada  lansia  diatas  diperlukan

penanganan atau sikap yang tepat untuk mengatasinya  dengan tindakan non

farmakologis  seperti  hindari  dan  meminimalkan  penggunaan  minum  kopi,

alkohol, serta merokok sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur lansia,

dan karena lansia  sangat sensitif  terhadap stimulus  ligkungan maka dari  itu

terapi non farmakologis seperti terapi musik juga dapat meningkatkan kualitas

tidur  serta  mengatasi  gangguan  pola  tidur  seseorang  terutama  pada  lansia.

Terapi nonfarmakologis dapat dilakukan dengan cara pemberian terapi musik,

musik  sudah  lama  menjadi  bagian  dari  kehidupan  manusia  yang  mampu

membuat seseorang terhibur  (Djohan, 2006).



Salah  satu  jenis  terapi  musik  yaitu  jenis  musik  klasik  juga  dapat

mempengaruhi  kualitas  tidur  khususnya  lansia,  hasil  penelitian  yang  telah

dilakukan oleh Sahanantya  dan kawan-kawan di  salah satu RS yang ada di

jawa barat, yaitu pengaruh terapi musik klasik atau Mozart sangat signifikan

terhadap kualitas tidur seseorang khususnya pada usia lanjut dengan banyak

responden 26 lansia, menunjukkan bahwa sebelum terapi musik sebagian besar

lansia mempunyai kualitas tidur yang buruk sebanyak 15 responden (57,7%)

dan sebagian kecil mempunyai kualitas tidur yang baik sebanyak 11 responden

(42,3%).  Sesudah  dilakukan  terapi  musik  maka  dapat  diketahui  bahwa

sebagian  besar  lansia  mempunyai  kualitas  tidur  yang  baik  sebanyak  18

responden (69,2%) dan sebagian kecil  mempunyai  kualitas tidur yang buruk

sebanyak 8 responden (Sahanantya, 2014). 

Sehingga harapan untuk kedepannya pelayanan kesehatan di Indonesia

khususnya  di  Provinsi  Bali  semakin  membaik  dengan  salah  satu  indikator

utama  adalah  meningkatnya  derajat  kesehatan  masyarakat  berupa

meningkatnya usia harapan hidup, karena terapi musik yang dilakukan secara

berskala dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan sosialisasi,

rasa percaya diri, semangat hidup, dan peningkatan penghargaan terhadap diri

sendiri bahwa diri mereka masih mampu melakukannya, masih mampu untuk

berkarya dan menunjukan keterampilan mereka, sehingga usia harapan hidup

lansia panjang.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian  diatas,  dapat  dirumuskan masalah  dalam penelitian  ini

adalah : “Bagaimanakah asuhan keperawatan pemberian terapi musik klasik dapat

mengatasi  gangguan pola tidur lansia di Panti Sosial Tresna Werdha  Denpasar

tahun 2018?”

C. Tujuan Penilitian Studi Kasus

1. Tujuan Umum 

Mengetahui  gambaran  asuhan  keperawatan  :  pemberian  terapi  musik

klasik untuk mengatasi gangguan pola tidur lansia di Panti Sosial Tresna Werdha

Denpasar tahun 2018

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pada penelitian studi kasus diuraikan sebagai berikut:

a. Mendiskripsikan  pengkajian  keperawatan  dengan  pemberian  terapi  musik

klasik  untuk  mengatasi  gangguan  pola  tidur  lansia  di  Panti  Tresna  Werdha

Denpasar Tahun 2018
b. Mendiskripsikan diagnosa keperawatan dengan pemberian terapi musik klasik

untuk mengatasi gangguan pola tidur lansia di Panti Tresna Werdha  Denpasar

tahun 2018
c. Mendiskripsikan intervensi keperawatan pemberian terapi musik klasik untuk

mengatasi gangguan pola tidur lansia di Panti Tresna Werdha  Denpasar tahun

2018
d. Mendiskripsikan  implementasi  keperawatan  pemberian  terapi  musik  klasik

untuk mengatasi gangguan tidur lansia di Panti Tresna Werdha  Denpasar tahun

2018



e. Mendiskripsikan  evaluasi  keperawatan  mengenai  pemberian  terapi  musik

klasik  untuk  mengatasi  gangguan  pola  tidur  lansia  di  Panti  Tresna  Werdha

Denpasar tahun 2018

D. Manfaat Studi Kasus

1. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat

tentang  penggunaan  pemberian  terapi  musik  klasik  untuk mengatasi  gangguan

pola tidur lansia 

2. Manfaat Pengembangan Ilmu dan Teknologi keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan teknologi tentang

pemberian terapi musik klasik untuk mengatasi gangguan pola tidur lansia

3. Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman dan keterampilan penelti tentang

pemberian terapi musik klasik untuk mengatasi gangguan pola tidur lansia
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