
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A. Terapi musik klasik untuk mengatasi gangguan pola tidur lansia

1. Pengertian terapi musik 

Terapi  musik  adalah  serangkaian  yang  dirancang  dalam  upaya  untuk

mendorong  seseorang  atau  bahkan  membatu  orang.  Kata  tersebut  biasanya

digunakan  dalam  konteks  fisik  dan  mental.  “music”  dalam  “terapi  music”

memiliki arti atau penjelasan secara mengkhusus dalam rangkaian terapi. Terapi

music  adalah  terapi  yang  bersifat  nonverbal.  Dengan bantuan  music,  pikiran

klien  dibiarkan  untuk  mengembara,  baik  untuk  mengenang  hal-hal  yang

membahagiakan, mengangankan hal-hal yang diimpikan dan dicita-citakan, atau

bahkan menguraikan permasalahan yang dia hadapi (Djohan, 2006)

Menikmati musik itu sendiri bisa dilakukan dengan mendengarkan musik,

bernyanyi,  dan  memainkan  alat  musik.  Berdasarkan hasil  penelitian,  ternyata

musik tidak hanya memiliki manfaat untuk anak-anak atau orang yang berusia

muda. Musik juga memiliki manfaat kepada orang-orang yang sudah lanjut usia.

Aspek dari kehidupan lansia yang mendapatkan manfaat dari musik baik secara

fisik  maupun  psikologis.  Sehingga  terapi  musik  yang  dilakukan  memiliki

beberapa  manfaat  seperti;  relaksasi,  mengistirahatkan  tubuh,  dan  pikiran,

meningkatkan  motivasi,  pengembangan  diri,  meningkatkan  kemampuan

mengingat dan kesehatan jiwa



2. Jenis terapi musik

Pada  dasarnya  hampir  semua  jenis  musik  bisa  digunakan  untuk  terapi

musik  namun  kita  harus  tahu  pengaruh  setiap  jenis  musik  terhadap  pikiran.

Setiap  nada,  melodi,  ritme,  harmoni,  timbre,  bentuk  dan  gaya  musik  akan

memberi pengaruh berbeda kepada pikiran dan tubuh kita. Dalam terapi musik,

komposisi musik disesuaikan dengan masalah atau tujuan yang ingin kita capai.

Musik  sangat  mempengaruhi  kehidupan  manusia.  Musik  memiliki  3  bagian

penting  yaitu  beat  mempengaruhi  tubuh,  ritme  yang  teratur  akan  berdampak

menenangkan atau relaksasi,  dan harmony adalah melodi yang mengacu pada

hati yang akan berdampak pada roh seseorang. Contoh-contoh terapi music yang

dapat dijadikan terapi musik klasik,  slow musik,  orkestra,  dan musik modern

lainnya seperti pop, jazz dll. Sehingga Terapi Musik yang efektif menggunakan

musik  dengan  komposisi  yang  tepat  antara  beat,  ritme  dan  harmony  yang

disesuaikan dengan tujuan dilakukannya terapi musik. Jadi memang terapi musik

yang efektif tidak bisa menggunakan sembarang musik (Djohan, 2006). 

Pada pemberian terapi musik, memiliki 2 metode yaitu :

a. Metode terapi music aktif 

Dalam terapi musik aktif pasien diajak bernyanyi,  belajar main menggunakan

alat musik, menirukan nada-nada, bahkan membuat lagu singkat, dengan catetan

bahwa pasien mampu melakukan hal tersebut



b. Metode terapi musik pasif

Terapi musik pasif adalah terapi musik yang murah, mudah dan efektif. Pasien 

tinggal mendengarkan dan menghayati suatu alunan musik tertentu yang 

disesuaikan dengan masalahnya. Hal terpenting dalam terapi musik pasif adalah 

pemilihan jenis musik harus tepat dengan kebutuhan pasien sehingga kuliatas 

hidup pasien meningkat

3. Manfaat terapi musik

Menurut Spawnthe Anthony (2007), musik mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Efek Mozart, adalah salah satu istilah untuk efek yang bisa dihasilkan sebuah

musik yang dapat meningkatkan intelegensia seseorang.

b.  Refresing,  pada  saat  pikiran  seseorang  lagi  kacau  atau  jenuh,   dengan

mendengarkan  musik  walaupun  sejenak,  terbukti  dapat  menenangkan  dan

menyegarkan pikiran kembali.

c. Motivasi,  adalah hal  yang hanya  bisa dilahirkan dengan “feeling” tertentu.

Apabila  ada  motivasi,  semangatpun  akan  muncul  dan  segala  kegiatan  bisa

dilakukan.

d.  Perkembangan  Kepribadian.  Kepribadian  seseorang  diketahui

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh jenis musik yang didengarnya selama masa

perkembangan.

e.  Terapi, berbagai penelitian dan literatur menerangkan tentang manfaat musik

untuk kesehatan, baik untuk kesehatan fisik maupun mental.

f.  .Komunikasi,  musik  mampu  menyampaikan  berbagai  pesan  tanpa  harus

memahami  bahasanya.  Pada  kesehatan  mental,  terapi  musik  diketahui  dapat

memberi kekuatan komunikasi dan keterampilan fisik pada penggunanya.



4. Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Terapi Musik

      Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam terapi musik :

a. Hindari interupsi yang diakibatkan cahaya yang remang-remang dan hindari

menutup gorden atau pintu dan batasi lingkungan yang tidak efektif

b. Volume suara yang keras dapat mengganggu perasaan saat pemberian terapi

sehingga volume yang digunakan tidak terlalu keras

c. Usahakan  klien  untuk  tidak  menganalisa  musik,  dengan  prinsip  nikmati

musik ke mana pun musik membawa.

d. Gunakan jenis musik sesuai dengan kesukaan klien terutama yang berirama

lembut dan teratur. Upayakan untuk tidak menggunakan jenis musik rock and

roll,  disco,  metal  dan  sejenisnya.  Karena  jenis  musik  tersebut  mempunyai

karakter berlawanan dengan irama jantung manusia (Potter & Perry, 2005)

5. Prosedur pemberian terapi musik

a. Pengertian 

Pemanfaatan  musik  dan  elemen  musik  untuk  meningkatkan  kualitas  dan

kuantitas pola tidur klien

b. Tujuan
1)  Memperbaiki kondisi fisik klien
2) Meningkatkan kesehatan dan emosional klien terhadap terapi musik 
c. Persiapan

1). Alat 

a). Tape music/ Radio

2). Bahan 

a). Headset

b). CD music

c). Alat music (jika dibutuhkan atau sesuai indikasi kondisi klien)



d. Prosedur pelaksanaan

1). Tahap Pra Interaksi

a). Cek catatan keperawatan

b). siapkan alat-alat 

c). cuci tangan

2). Interaksi 

a). Tahap orientasi 

(1). Menyampaikan salam

(2). Memperkenalkan diri dengan pasien dan keluarga

(3). Menanyakan nama pasien

(4).  Definisikan  perubahan  spesifik  perilaku  dan  fisiologis  seperti  yang

diinginkan ( mis : relaksasi, stimulasi, konsentrasi)

(5). Pertimbangkan minat klien pada music

(6). Identifikasi music yang disukai klien

(7). Informasikan individu mengenai tujuan (terkait dengan) pengalaman (yang

akan dirasakan) terhadap musik

b). Fase Kerja

(1). Pilih musik-musik tertentu yang mewakili music yang disukai klien

(2). Bantu individu untuk menentukan posisi yang nyaman

(3).  Batasi  stimulasi  ekternal  (misanyalnya,  cahaya,  suara,  pengunjung,

panggilan telepon) selama pengalaman mendengarkan musik

(4).  Buatlah  kaset/cakram optic  dan  peralatan  music  lainnya  terjangkau  oleh

klien

(5). Pastikan kaset/cakram dan peralatan music lainnya dalam kondisi baik



(6). Berikan headphone sesuai indikasi 

(7). Pastikan volume atau suara musik adekuat dan tidak terlalu keras

(8). Hindari menghidupkan music dan dibiarkan dalam waktu yang lama

(9).  Fasilitasi  partisipasi  aktif  klien  (misalnya,  bermain  alat  music  atau

bernyanyi) jika hal ini diinginkan klien dan sesuai dengan tempat

c). Terminasi

(1). Evaluasi hasil kegiatan (respons pasien)

(2). Simpulkan kegiatan dan berikan umpan balik positif

(3). Kontrak waktu pertemuan selanjutnya

(4). Rapikan alat dan cuci tangan

(5). Dokumentasi

6. Gangguan pola tidur  

a. Pengertian 

Gangguan pola tidur adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur,

baik secara kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor ekternal yang dapat

menyebabkan ketidaknyamanan pada seseorang. Gangguan tidur pada lansia

jika tidak segera ditangani maka akan berdampak pada bio-psikososial lanisa

itu  sendiri.  Dampak tersebut  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 (Suardiman, 2011). 

Aktivitas  yang  berlebih  juga  membuat  seseorang  menjadi  kekelahan,

sehingga  siklus  tidur  menjadi  pendek.  Begitu  juga  dengan  faktor  stress

emosional, ansietas dan depresi seringkali mengganggu tidur, khususnya pada



lansia  karena  pada  kondisi  ansietas  dapat  meningkatkan  kadar  norepinefrin

darah  melalui  stimulasi  system  saraf  simpatis,  sehingga  kondisi  ini

menyebabkan berkurangnya siklus tidur NREM tahap IV dan tidur REM serta

seringnya terjaga saat tidur (Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2011) 

Adanya gangguan ritmik sirkadian, tidur juga berpengaruh terhadap kadar

hormon  yaitu  terjadi  penurunan  sekresi  hormone  pertumbuhan  (growth

hormone),  prolaktin,  tiroid,  dan  kortisol  pada  lansia.  Hormon-hormon  ini

dikeluarkan  selama  tidur  dalam  dan  juga  kadar  sekresi  melatonin  juga

berkurang.  Melatonin  berfungsi  mengontrol  sirkadian  tidur  yang  dimana

melatonin ini dikeluarkan oleh kelenjar pineal dan sekresinya terutama pada

malam hari.  Apabila  terpajan dengan cahaya  terang, sekresi  melatonin akan

berkurang (Ganong, 2012)

b. Etiologi 

Penyebab  yang  dapat  menyebabkan  gangguan  pola  tidur  adalah  ada

beberapa faktor diantara lain menurut (Kozier et al., 2011)

1).  Faktor  psikologi,  stres  yang  berkepanjangan  paling  sering  menjadi

penyabab gangguan kualitas dan kuantitas tidur 

2).  Faktor  lingkungan  adalah  kondisi  lingkungan  yang  tidak  efektif  dapat

mengakibatkan salah satu penyebab gangguan pola tidur seperti suara bising,

kunjungan  keluarga  atau  kerabat,  keramaian  maupun  suara  elektronik  yang

mengganggu waktu istirahat.

3).  Prilaku  adalah  memiliki  gaya  hidup  yang  buruk  sehingga  dapat

mempengaruhi  proses tidur sesorang seperti  sering mengkonsumsi  minuman



beralkohol,  merokok,  jam kerja  yang  tidak  teratur,  penggunaan  obat-obatan

juga salah satu faktor penyebab sulit tidur

4). Faktor penyakit adalah kondisi penyakit yang dapat juga menjadi penyulit

tidur seseorang karena terganggunya rasa nyaman sehingga salah satu pencetus

sulit tidur tersebut

c. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan  gangguan  pola  tidur  tersebut  baik  dari  segi  kualitas

ataupun  waktunya.  Terapi  untuk mengatasi  gangguan  tidur  dapat  dilakukan

dengan  cara  farmakologis  atau  non-farmakologis.  Terapi  dengan  cara

farmakologis  adalah  Tujuan pengobatan  dengan obat-obatan  hipnotik  bukan

hanya  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  durasi  tidur,  tapi  juga  untuk

meningkatkan derajat  kewaspadaan pada siang harinya,  Terapi dengan obat-

obatan hipnotik sedatif harus dimulai dengan dosis kecil.

Terapi  non-farmakologis  memiliki  beraneka  ragam  jenis  terapi  seperti

Sleep  Restriction  Therapy,  Relaxation  Therapy  berguna  untuk  membuat

seseorang rileks, dan sebagainya. Salah satu terapi lainnya adalah terapi musik.

7. Terapi musik untuk mengatasi gangguan pola tidur  

Terapi  musik  sebagai  pengobatan  non  farmakologis  juga  dapat

mempengaruhi kualitas seseorang khususnya pada lansia, hasil penelitian oleh

Arina  Merianti  (2014)  di  Panti  Jompo  Graha  Pontianak  tentang  pemberian

terapi musik pada lansia adalah menjelaskan bahwa sebelum dilakukan terapi

musik,  insomnia  sedang  banyak  dialami  oleh  lansia  di  panti  tersebut  yaitu

sebanyak  71%  (20  lansia)  yang  mengalami  insomnia  sedang  dan  29%  (8

lansia)  yang  mengalami  insomnia  ringan.  Setelah  didapatkan  hasil  tingkat



insomnia sesudah dilakukan terapi musik dengan persentase sebesar 29% (8

lansia)  yang  sudah  tidak  mengalami  insomnia,  64%  (18  lansia)  yang

mengalami insomnia ringan, 7% (2 lansia) yang mengalami insomnia sedang

(Merlianti, 2014), sehingga kegiatan musikal ini membuat para lansia memiliki

kemampuan  berkomunikasi  dan  memori  yang  lebih  baik,  serta  mood  yang

lebih stabil (Suzman & Beard, 2011)

B.  Konsep Asuhan Keperawatan pemberian  terapi  musik  klasik  untuk

mengatasi gangguan pola tidur pada lansia

 1. Pengkajian

a. Riwayat Kesehatan 
1) Riwayat tidur pasien 

(a). Pola tidur yang biasa atau keseharian, terutama waktu tidur dan bangun;

jam  tidur  yang  tidak  terganggu;  kualitas  atau  kepuasan  tidur  misalnya

pengaruhnya  pada  energi  untuk melakukan  aktivitas  setiap  hari;  dan  durasi

waktu tidur siang.

(b). Ritual waktu tidur yang dilakukan untuk membantu seseorang tidur (misal

minum segelas air hangat, membaca buku, melakukan metode relaksasi seperti

mendengarkan  musik,  dan  menggunakan  perlengkapan  khusus  seperti  baju

tidur, dsb).

(c). Pemakaian obat tidur dan obat lain



(d). Lingkungan tidur (misalnya kamar yang gelap (cahaya), suhu dingin atau

hangat, tingkat suara, dan cahaya lampu).

(e). Perubahan pola tidur atau kesulitan tidur baru-baru ini

(f).  Fokus  pengkajian  pada  tanda  dan  gejala  mayor  dan  minor  subjektif;

Mengeluh  sulit  tidur,  mengeluh  tidur  terjaga,  mengeluh  tidak  puas  tidur,

mengeluh pola tidur berubah, mengeluh istirahat tidak cukup.

2). Pengkajian Fisik 

Fokus pengkajian pada gangguan tidur atau insomnia adalah 

a. Inspeksi wajah dan mata pasien :

Bentuk wajah, warna wajah pucat, adanya palpebrae edema (+), kongjingtiva

pucat, kantung mata (+), tampak lemas, mata sayu.

b. Pemeriksaan lainnya yang terkait; Pemeriksaan tanda vital berupa tekanan

darah, suhu, denyut nadi, dan pernapasan

2. Diagnosa keperawatan

Pembentukan diagnose keperawatan mengharuskan perawat menentukan

kualitas (kesesuaian) dari respon pasien, kuantitas tingkat dari pola tidur dan

mekanisme koping yang digunakan yang dapat ditinjau dari gejala dan tanda

mayor seperti; Mengeluh sulit tidur, mengeluh tidur terjaga, mengeluh tidak

puas tidur, mengeluh pola tidur berubah, mengeluh istirahat tidak cukup PPNI,

(2017). Diagnosa yang lazim muncul adalah sebagai berikut menurut NANDA

NIC-NOC (2015) 

a. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang privasi, pencahayaan

b. Gangguan pola tidur berhubungan dengan faktor lingkungan; bising



c.  Gangguan pola tidur  berhubungan dengan restrain fisik  dan kelembapan

lingkungan sekitar

3. Intervensi keperawatan

Pasien harus meningkatkan ketrampilannya dalam mengendalikan faktor

yang  mempengaruhi  gangguan  pola  idur  dan  menggunakan  keterampilan

tersebut secara sadar dan konstruktif.  Tujuan umum dalam pemberian terapi

musik adalah diharapkan dapat merangsang dan menarik klien untuk mengikuti

alur  irama  sehongga  dapat  memperbaiki  kondisi  fisik  klien,  meningkatkan

kesehatan dan emosional klien terhadap terapi musik

Rencana  tindakan  menurut  (Nurarif  &  Kusuma,  2015) yang  akan

dilakukan memiliki kriteria hasil seperti; jumlah jam tidur dalam batas normal

6-8 jam/hari, pola tidur, kualitas dalam batas normal, perasaan segar sesudah

tidur  atau  istirahat,  dan  mampu  mengidentifikasikan  hal-hal  yang

meningkatkan tidur. Intervensi tersebut yang mengarah pada pemberian musik

adalah sebagai berikut.

a.  Meembina  hubungan  saling  percaya  kepada  klien  yaitu  dengan  cara

memberikan  kesempatan  klien  untuk  mengungkapkan  perasaannya  dan

identifikasi pola perilaku klien terhadap pengalaman mendengarkan musik 

b. Klien dapat mengenal dan mengidentifikasi hal-hal yang membuat gangguan

tidurnya  yaitu  dengan  cara  membantu  klien  untuk  mengenal  penyebab

gangguan  tidur,  gunakan  pertanyaan  terbuka  untuk  membantu  mengenal

penyebab masalah dialami klien, dan validasi kesimpulan dan asumsi terhadap

klien.



c. Klien dapat menggunakan mekanisme koping yang efektif yaiut dengan cara

dorong klien untuk menggunakan mekanisme koping yang efektif dan sesuai

dengan kondisi klien

d. Klien dapat menggunakan terapi musik untuk mengatasi gangguan pola tidur

dengan cara ajarkan dan menyarankan klien untuk menggunakan terapi musik

dalam mengatasi kualitas tidur yang buruk, membatasi faktor eksternal yang

menggangu saat pemberian terapi musik seperti lingkungan, cahaya, dan suara

bising  lainnya,  dalam  pelaksanaan  pemberian  terapi  hal  yang  harus

diperhatikan lainnya adalah volume dan jenis musik yang akan diberikan.

4. Implementasi keperawatan

Implementasi  merupakan  pengelolaan  dan  perwujudan  dari  rencana

keperawatan  yang  telah  disusun  pada  tahap  perencanaan.  Fokus  intervensi

pada klien dengan gangguan pola tidur yaitu dapat meningkatkan kualitas dan

kuantitas  waktu  tidur  dan  dapat  meminimalisir  faktor  eksternal  penyebab

gangguan tidur. Standar operasional prosedur terapi musik yaitu :

a. Persiapan

1) Menyiapkan tempat yang nyaman untuk melakukan terapi
2) Mempersiapkan klien,  membuat  kontrak waktu,  tempat,  dan definisikan

perubahan  spesifik  perilaku  dan  fisiologis  seperti  yang  diinginkan  (  mis  :

relaksasi, stimulasi, konsentrasi)

3) Pertimbangkan  minat  klien  pada  music  dan  Identifikasi  music  yang

disukai klien

4) Informasikan individu mengenai tujuan (terkait dengan) pengalaman (yang

akan dirasakan) terhadap musik



5) Menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan terapi musik pada klien

6) Menentukan kualitas tidur klien menggunakan skala ukur Pittsburgh Sleep

Quality Index (PSQI) sebelum memberikan terapi

b. Pelaksanaan 

1). Pilih musik-musik tertentu yang mewakili musik yang disukai klien

(2). Bantu klien untuk menentukan posisi yang nyaman

(3).  Batasi  stimulasi  ekternal  (  misanyalnya,  cahaya,  suara,  pengunjung,

panggilan telepon) selama pengalaman mendengarkan musik

(4).  Dekatkan  peralatan  music  kepada  klien  dan  siapkan  peralatan  musik

lainnya yang terjangkau oleh klien

(5). Pastikan kaset/cakram dan peralatan music lainnya dalam kondisi baik

(6). Berikan headphone/ alat musik sesuai indikasi 

(7). Pastikan volume atau suara musik adekuat dan tidak terlalu keras

(8). Hindari menghidupkan music dan dibiarkan dalam waktu yang lama

(9).  Fasilitasi  partisipasi  aktif  klien  (misalnya,  bermain  alat  music  atau

bernyanyi) jika hal ini diinginkan klien dan sesuai dengan tempat

10).  Evaluasi  kegiatan  dan  mendokumentasikan  hasil  kegiatan  yang  sudah

dilakukan 

5. Evaluasi keperawatan

Evaluasi  dapat berupa evaluasi struktur, proses dan hasil evaluasi terdiri

dari  evaluasi  formatif  yaitu  menghasilkan  umpan  balik  selama  program

berlangsung.  Sedangkan  evaluasi  sumatif  dilakukan  setelah  program selesai

dan  mendapatkan  informasi  efektifitas  pengambilan  keputusan.  Evaluasi



asuhan  keperawatan  didokumentasikan  dalam  bentuk  SOAP  (  Subjektif,

Objektif, Assesment, Planning) adapun komponen SOAP yaitu 

a.  S  (Subjektif)  adalah  respon  oleh  pasien  setelah  dilakukan  tindakan

keperawatan,  seperti  :  Pasien  mengatakan  mengeahui  penyebab  sulit  tidur,

pasien mengatakan tidurnya sudah mulai  teratur dan nyenyak,  pasien pasien

mengatakan mampu mengontrol penyebab sulit tidur

b.  O  (Objektif)  adalah  data  yang  berdasarkan  pengukuran  atau  observasi

perawat  itu  sendiri  terhadap  pasien  setelah  tindakan  keperawatan,  seperti  :

pasien tampak mampu menggunakan musik untuk mengatasi  gangguan pola

tidurnya,  pasien  tampak  tidak  lemas  dan  tidak  pucat,  pasien  tampak  dapat

memulai tidurnya dengan baik, pasien tampak senang, hasil skor kualitas tidur

meningkat, tanda-tanda vital pasien tampak dalam batas normal
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