
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 

angka sekitar 248 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar ini, Indonesia 

menduduki peringkat ke-4 dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah 

penduduk lanjut usia (60 tahun keatas) di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 16,80 

juta orang. Angka ini naik menjadi 18,96 juta orang pada tahun 2007 dan menjadi 

19,32 juta orang pada tahun 2009 artinya jumlah lansia adalah 8,3% dari total seluruh 

penduduk Indonesia. (Komnaslansia, 2010). Tahun 2010 jumlah lanjut usia telah 

mencapai 19 juta orang dengan usia harapan hidup rata-rata 72 tahun, bahkan ada 

yang mencapai 80 tahun (Kemensos, 2012). Badan Pusat Statistika (BPS) 

memperkirakan tahun 2020 lanjut usia di Indonesia akan berjumlah 28,8 juta dari 

jumlah penduduk Indonesia (Kemensos, 2012).  

 Data riset kesehatan dasar tahun 2007, menunjukkan prevalensi emosional di 

Indonesia seperti depresi dan gangguan kecemasan sebesar 11,6% dari populasi orang 

dewasa (Depkes, 2009) dan saat ini telah tercatat di Badan Pusat Statistik Indonesia 

(2010) jumlah lansia di Indonesia sebesar 18.037.009 jiwa. Menurut Hermawan 

(2007) sepuluh tahun kemudian atau dua puluh tahun kemudian (2020) perkiraan 

penduduk lansia di Indonesia mencappai 28.8 juta atau 11,34% dengan usia harapan 

hidup (UUH) sekitar 71 tahun. Seiring dengan meningkatnya UHH, ternyata insiden 

depresi pada lanjut usia juga meningkat (Ibrahim,2011). 
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 Gangguan mental yang sering dijumpai pada populasi lanjut usia yaitu 

depresi, dimensia dan delirium. Depresi merupakan gangguan psikologis yang paling 

umum terjadi pada tahun-tahun terakhir kehidupan individu. Depresi lanjut usia 

memberikan dampak diantaranya memperpendek usia harapan hidup dengan 

memperburuk kemunduran fisik pada lansia, menghambat pemenuhan tugas-tugas 

perkembangan lansia, menurunkan kualitas hidup lansia, menguras emosi dan 

finansial orang yang terkena serta keluarga dan sistem pendukung sosisal yang 

dimilikinya (Stanley & Beare, 2007). Konsekuensi yang serius dari depresi pada 

lanjut usia apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan adalah semakin 

memburuknya penyakit yang diderita, kehilangan harga diri dan keinginan untuk 

bunuh diri (Sustyani, 2012). 

 Manajemen pencegahan dan terapi yang dapat diberikan pada kondisi stress, 

cemas dan depresi memerlukan pendekatan secara farmakologis yaitu mencakup 

perilaku, kognitif, meditasi hipnotis dan musik (Hardjana, 2006). Metode musik 

merupakan salah satu cara untuk mengatasi depresi. Secara keseluruhan musik dapat 

berpengaruh secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis musik dapat membuat 

seseorang menjadi rileks, mengurangi stres, menurunkan depresi, menimbulkan rasa 

aman dan sejahtera, melepaskan gembira dan sedih, dan menbantu melepaskan rasa 

sakit (Djohan, 2006). 

 Musik merupakan sebuah rangsangan pendengaran yang terorganisir yang 

terdiri atas melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk dan gaya. Musik klasik menjadi 

acuan terapi musik, karena memiliki rentang nada yang luas dan tempo yang dinamis 
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(Nurrahmani, 2012). Musik klasik adalah komposisi yang lahir dari budaya Eropa 

sekitar tahun 1750-1825 yang memiliki cirri-ciri penggunaan tempo dengan 

accelendro (semakin cepat) dan Ritarteando (semakin lembut), pemakaian 

ornamentik dibatasi, penggunaan akord 3 nada (Envilia, 2013). Seiring dengan 

perkembangan zaman ketertarikan para peneliti terhadap musik dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap kesehatan juga mengalami perkembangan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Chafin (2005) mendengarkan musik klasik dapat 

mengurangi stres yang berdampak pada penurunan depresi sehingga tubuh 

mengalami rileksasi yang mengakibatkan penurunan tekanan darah dan denyut 

jantung. Musik digunakan juga untuk mengurangi kecemasan pada pendrita yang 

akan dilakukan tindakan anvasif. Terapi musik ini bertujuan merangsang otak untuk 

memproduksi hormon kebahagian yaitu betaendorfin, hormon yang diharapkan 

mampu mengurangi produksi tingkat stres yang memicu timbulnya depresi sehingga 

apabila stres menurun dapat dipastikan tingkat depresipun dapat dicegah. 

 Demikian pulan dengtan terapi murotal yang bisa dijadikan referensi dalam 

hal penurunan tingkat depresi dan gangguan kecemasan. Dalam konferensi tahunan 

ke XVII Ikatan Dokter Amerika, wilayah Missuori, Ahmad Al-Kahdi melakukan 

presentasi tentang hasil penelitiannya dengan tema pengaruh Al-Qur’an pada manusia 

dalam perspektif fisiologis dan psikologis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

hasil positf bahwa mendengarkan ayat suci Al-Qur’an memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif dan hasil ini tercatat dan 

terukur secara kuantitatif dan kualitatif oleh sebuah alat berbasis komputer (Remolda, 
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2009). Dengan tempo yang lambat serta harmonisasi Al-Qur’an dapat menurunkan 

hormon-hormon stres, mengaktifkan hormone endorfin alami, meningkatkan 

peralasan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan tegang, 

mempebaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah serta 

memperlambat pernafasan, detak jantung, dan aktivitas gelombang otak (Heru, 2008).  

 Terapi musik klasik dan murottal memiliki manfaat yang sama dalam 

menurunkan tingkat depresi. Akan tetapi musik klasik lebih efektif dibandingkan 

terapi murottal dalam hal menurunkann tingkat stres yang dapat menimbulakn tingkat 

depresi dibandingkan dengan terapi murottal. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang keefektifan antara pemberian terapi musik klasik 

dengan pemberian terapi murottal terhadap penurunan tingkat depresi pada lansia. 
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B. Rumusan Masalah 

 Ditinjau dari latar belakang masalah yaitu adanya lansia yang mengalami 

depresi maka dapat dirumuskan maslah: Apakah mendengar musik klasik dan 

murottal dapat menurunkan tingkat depresi yang dialami para lansia?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui pengaruh musik klasik dan murottal terhadap penurunan 

tingkat depresi pada lansia.  

2. Tujuan Khusus 

 a. Mengetahui sejauh mana musik klasik dan murottal dapat menurunkan 

tingkat depresi pada lansia. 

 b. Mengetahui tingkat depresi lansia sebelum dan sesudah mendengarkan 

musik klasik dan murottal. 

D. Manfaat  

1. Bagi peneliti  

  Menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh musik klasik dan 

murottal, bagaimana musik klasik dan murottal dapat menurunkan tingkat 

depresi pada lansia. Sehingga dapat juga digunakan sebagai acuan bagi 

peneiliti yang lain.  
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2. Bagi Institusi  

  Menambah referensi penelitian di Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadyah Surakarta sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan untuk melakukan penelitian lebih dalm bagi peneliti yang lain.  

3. Bagi Masyarakat  

Menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang 

pengaruh musik klasik dan murottal terhadap penurunan tingkat depresi 

pada lansia.  

 

 

 

 

 


