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PENGARUH PERBEDAAN MURATTAL AL-QUR’AN SURAT AR-

RAHMAN DAN MUSIK KERONCONG TERHADAP PENINGKATAN 

KUALITAS TIDUR LANJUT USIA DI PANTI JOMPO AISYIYAH 

SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Lansia mengalami proses penuaan ditandai dengan adanya penurunan kondisi 

psikologis, fisik dan sosial. Perubahan tidur merupakan salah satu perubahan fisik 

pada lansia. Perubahan tidur dapat menimbulkan gangguan tidur yang serius dan 

kronis bila tidak segera ditangani. Gangguan tidur dapat dikurangi dengan cara 

pemakaian obat tidur dan cara nonfarmakologi berupa terapi pengaturan tidur, terapi 

rileksasi, dan terapi psikologi. Terapi rileksasi dapat dilakukan salah satunya dengan 

terapi musik. Terdapat berbagai jenis terapi musik, diantaranya musik rohani 

(murattal) dan non rohani, murattal yang dipilih menggunakan surat Ar-Rahman, dan 

musik non rohani yang dipilih ialah musik keroncong. Penelitian ini bertujuan untuk 

Mengetahui perbedaan pengaruh pemberian murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dan 

musik keroncong terhadap peningkatan kualitas tidur lanjut usia. Penelitian 

merupakan quasi experiment dengan rancangan two group pre test and post test 

design. Sampel penelitian ini sebanyak 18 responden yang terbagi menjadi 2 

kelompok perlakuan. Penelitian dilakukan selama 3 minggu, setiap minggu dilakukan 

3 kali. Pengukuran kualitas tidur menggunakan Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI). Berdasarkan uji Wilcoxonpada kelompok murattal diperoleh p-value 0,006 

dengan perlakuan selama 14 menit 22 detik dan pada kelompok musik keroncong p-

value 0,024 dengan perlakuan selama 10 menit 44 detik. Pada uji beda pengaruh 

dengan uji Mann Whitney menunjukkan bahwa p-value 0,002 artinya terdapat beda 

pengaruh pada kedua kelompok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan 

pengaruh pemberian murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dan musik keroncong 

terhadap peningkatan kualitas tidur lanjut usia. 

 

Kata Kunci : Murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman, musik keroncong, kualitas tidur 

lansia 

Abstract 

 

The Elderly is undergoing an aging process characterized by a decrease in 

psychological, physical and social conditions. Sleep change is one of the physical 

changes in the elderly. Sleep changes can lead to serious and chronic sleep disorders 

when not treated promptly. Sleep disturbance can be reduced by the use of sleeping 

pills and nonpharmacological ways of sleep regimen therapy, relaxation therapy, and 

psychological therapy. Relaxation therapy can be done one of them with music 

therapy. There are various types of music therapy, including spiritual (murattal) and 

non-spiritual, murattal music chosen by Ar-Rahman's letter, and non-spiritual music 

chosen is keroncong music. The objective of the research is to know the difference of 



2 

 

the effect of giving the murattal of Al-Qur'an letter Ar-Rahman and keroncong music 

to the improvement of quality of elderly sleep. The research was a quasi experiment 

with two group pre test and post test design. The sample of this study were 18 

respondents divided into 2 treatment groups. The study was conducted for 3 weeks, 

every week done 3 times. Sleep quality measurements use the Pittsburgh Sleep 

Quality Index (PSQI). Based on Wilcoxon test in the murattal group obtained p-value 

0.006 with treatment for 14 minutes 22 seconds and the keroncong mushroom p-

value 0,024 with treatment for 10 minutes 44 seconds. In different test the influence 

with Mann Whitney test showed that p-value 0.002 means that there is difference of 

influence in both groups. Conclusion is that there is a difference in the effect of 

giving the murat of Al-Qur'an letter Ar-Rahman and keroncong music to the 

improvement of elderly sleep quality. 

 

Keywords: Murattal al-Qur'an letter Ar-Rahman, keroncong music, quality of elderly 

sleep 

 

1. PENDAHULUAN 

Lanjut usia (lansia) memiliki proses menua alami yang diikuti oleh penurunan 

kondisi psikologis, fisik, dan sosial. Keadaan ini dapat menyebabkan permasalahan 

kesehatan baik secara umum ataupun jiwa terhadap lansia (Anwar, 2011). Perubahan 

tidur merupakan salah satu perubahan fisik pada lansia. Perubahan tidur dapat 

menimbulkan gangguan tidur yang akan berdampak serius bila tidak segera ditangani 

dan dapat menjadi gangguan tidur kronis (Maulinaet al., 2015).  

Gangguan tidur dapat dikurangi dengan beberapa cara, yaitu dengan 

pemakaian obat tidur (Amirtha, 2007), dan cara nonfarmakologi berupa terapi 

pengaturan tidur, terapi rileksasi, dan terapi psikologi(Maulina et al., 2015). Terapi 

rileksasi dapat dilakukan dengan aroma terapi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan 

Yang Maha Esa,latihan nafas dalam, rileksasi otot progresif, dan terapi musik. Salah 

satu musik yang mempunyai pengaruh positif bagi pendengarnya adalah murottal 

(Widayarti, 2011), selain itu terapi musik juga dilakukan dengan menggunakan musik 

keroncong. 

Peneliti tertarik untuk mendalami terapi musik berupa murottal karena 

murottal adalah suara rekaman Al-Qur‟an yang dilantunkan oleh seorang Qori‟. 

Lantunan Al-Qur‟an secara fisik ialah suara manusia, yang merupakan instrumen 
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penyembuh menakjubkan. Peneliti memilih Al-Qur‟an Surat Ar-Rahman karena 

dapat mengingatkan kita bahwa Allah memiliki sifat yang Maha Pengasih, dapat 

mengingatkan kita akan datangnya hari kiamat dan kehidupan setelahnya. 

Musik keroncong merupakan suatu akulturasi dari bangsa Indonesia dan 

Portugis sekitar abad ke-16, berawal dari para pelaut Portugis yang membawa musik 

ini dengan alat musik bernama ukulele yang kemudian populer diantara penduduk 

pribumi (Bramantyo, 2004). Musik keroncong juga dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan kualitsa tidur. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian pengaruh perbedaan murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dan 

musik keroncong terhadap peningkatan kualitas tidur lanjut usia. 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen semu atau quasi experiment 

dengan rancangan two grouppre test and post test design. Penelitian ini dilakukan di 

Panti Jompo Aisyiyah Surakarta pada tanggal 18 Mei – 1 Juni 2018. Populasi 

penelitian adalah seluruh lansia yang berada di Panti Jompo Aisyiyah Surakarta. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. 

Teknik analisa data yang digunakan untuk Uji Pengaruh menggunakan uji Wilcoxon 

dan  uji bedapengaruh menggunakan uji Mann Whitney. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL  

3.1.1 Karakterisktik Data  

Pada penelitian ini terdapat 18 orang responden yang terbagi menjadi 9 

responden kelompok perlakuan murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dan 9 

responden kelompok perlakuan musik keroncong. Karakteristik data 

respondenialah menurut usia. Seluruh responden berjenis kelamin 

perempuan,dengan rentang usia 66-70 tahun merupakan rentang usia 

terbanyak yang berjumlah 7 lansia, diikuti dengan rentang usia 71-75 tahun 

berjumlah 6 lansia, sedangkan usia  60-65 dan 76-80 tahun, dan usia 81-85 

tahun memiliki jumlah terkecil yaitu 1 orang lansia. 
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3.1.2 Analisis Data 

Tabel 1Hasil Penghitungan PSQI 

Nama Usia 

Murattal Al-Qur’an 

Surat Ar-Rahman Nama Usia 
Musik Keroncong 

Pre Post Selisih Pre Post Selisih 

PN 69 13 11 2 ASR 73 8 7 1 

SR 68 12 9 3 SWH 74 12 12 0 

SW 69 11 9 2 MR 71 10 8 2 

TT 73 15 11 4 SM 61 16 15 1 

ST 71 9 7 2 LKS 78 10 8 2 

HT 61 9 8 1 SRT 68 12 11 1 

SP 76 8 6 2 SRK 74 10 8 2 

GT 85 10 8 2 NR 68 13 13 0 

AN 70 10 8 2 SRH 68 13 12 1 

Max 15 11 4 Max 16 15 2 

Min 8 6 1 Min 8 7 0 

Mean 10.78 8.56 2.22 Mean 11.56 10.44 1.11 

Modus 9 8 2 Modus 10 8 1 

Keterangan :  

- Skor <5 = Kualitas tidur yang baik 

- Skor >6-12 = Kualitas tidur cukup 

- Skor >13 = Kualitas tidur yang buruk 

Berdasarkan tabel 1 diperoleh hasil analisis data bahwa responden pada 

kelompok perlakuan murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman terdapat penurunan 

skor PSQI saat pre test dan post test, sedangkan pada kelompok perlakuan musik 

keroncong ada responden yang mengalami penurunan skor PSQI ada pula 

responden yang tidak mengalami perubahan, baik peningkatan ataupun 

penurunan skor PSQI. 

Tabel 2 Uji Pengaruh Data 

Karakteristik Sig. Kesimpulan 

Kelompok perlakuan murattal Al-Qur‟an Surat Ar-Rahman 0.006 Ha diterima 

Kelompok perlakuan musik keroncong 0.024 Ha diterima 
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Berdasarkan tabel 2 kelompok perlakuan murattal Al-Qur‟an surat 

Ar-Rahman mendapatkan hasil 0,006, dan kelompok perlakuan musik 

keroncong mendapatkan hasil 0,024. Keduanya memiliki p value <0,05 

maka Ha diterima, yang berarti ada pengaruh murattal Al-Qur‟an surat 

Ar-Rahman dan musik keroncong terhadap peningkatan kualitas tidur 

lansia. 

Tabel 3 Uji Beda Pengaruh 

Karakteristik Sig. Keterangan 

Selisih antara kelompok perlakuan murattal Al-Qur‟an 

Surat Ar-Rahman dan musik keroncong 
0.002 Ha diterima 

Berdasarkan tabel 3 kelompok perlakuan murattal Al-Qur‟an surat 

Ar-Rahman dan perlakuan musik keroncong memiliki hasil 0.002 yang 

berarti bahwa data Ha diterima karena p<0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada beda pengaruh antara kelompok perlakuan 

murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dan kelompok perlakuan musik 

keroncong. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan data hasil penelitian diatas, menunjukan bahwa jumlah lansia yang 

menjadi responden sebanyak 18 orang. Pada tabel 4.1 diperoleh rentang usia 

terbanyak pada rentang 66-70 tahun yang merupakan usia terbanyak lansia 

mengalami kualitas tidur menurun, usia tersebut merupakan lanjut usia tingkat 

awal atau elderly. Wolkove et al. 2007 menjelaskan bahwa lansia yang berusia 
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diatas 65 tahun mengalami insomnia yang berarti kesulitan tidur dan sering 

terbangun dimalam hari. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan maka lansia 

akan menjadi semakin memburuk yaitu lansia sering mengantuk di siang hari dan 

mengalami gelisah atau bingung.  

Permasalahan pada perempuan lebih banyak dibanding laki laki seperti 

mengalami kesulitan untuk tidur, mempertahankan tidur dan kembali tidur. Hal 

tersebut dikarenakan pada perempuan terjadi perubahan hormon seks pasca 

menopause. Salah satu hormon seks yang berkurang pasca menopause ialah 

hormon estrogen, kekurangan hormon estrogen dapat mengakibatkan kesulitan 

tidur (Fardianti, 2013). 

3.2.2 Pengaruh dan Beda Pengaruh Murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dan 

musik keroncong terhadap peningkatan kualitas tidur lanjut usia 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa adanya pengaruh antara 

kelompok perlakuan murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dan kelompok 

perlakuan musik keroncong. Kelompok perlakuan murattal Al-Qur‟an surat Ar-

Rahman diberikan perlakuan selama 14 menit 22 detik sedangkan kelompok 

perlakuan musik keroncong diberikan perlakuan selama 10 menit 44 detik. 

Penelitian ini dilakukan dengan dosis 3 kali dalam seminggu selama 3 minggu. 

Pemberian murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dapat memberikan 

perasaan tenang yang dapat membantu lansia untuk tidur, hal tersebut sesuai 

dengan penelitian Ahda Febiyanti et al. 2017 bahwa mendengarkan murattal Al-

Qur‟an surat Ar-Rahman dapat memberikan rasa optimis, damai, percaya diri dan 
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ketenangan yang dapat merangsang hipotalamus untuk menstimulasi kelenjar 

anterior pituitary sehingga dapat menurunkan sekresi Adrenocorticotropic 

hormone (ACTH) yang menyebabkan sekresi hormon kortisol menurun rasa nyeri 

dan kecemasan berkurang.  

Efek rileksasi dan menenangkan juga terdapat pada musik, tentu tidak 

semua musik memiliki efek tersebut, melainkan musik yang easy listening dan 

musik yang lembut (Purwanto, 2004). Pemberian musik keroncong dapat 

mengubah gelombang otak menjadi gelombang alfa yang dapat meningkatkan 

serotonin, serotonin ini merupakan suatu neurotransmitter yang dapat 

mempengaruhi perubahan mood dan keadaan lapar, serotonin tersebut akan 

berubah menjadi hormon melatonin yang dapat merelaksasi tubuh karena efek 

regulasinya (Guyton & Hall, 2006). 

Efek rileksasi dan ketenangan akan didapatkan, tetapi apabila lansia 

memiliki gangguan pendengaran dapat mengurangi efek tersebut, hal ini sejalan 

dengan penelitian Anwar (2010) yang mengatakan bahwa rangsangan ritmis yang 

dihasilkan musik akan ditangkap oleh sistem pendengaran, kemudian diolah di 

dalam sistem saraf dan kelenjar yang selanjutnya mengorganisasi interpretasi 

bunyi ke internal pendengaran, pada lansia yang mengalami gangguan 

pendengaran rangsangan ritmis yang dihasilkan musik akan berkurang. 

Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

murattal Al-Qur‟an surat Ar-Rahman dibanding musik keroncong, hal ini sejalan 

dengan penelitian Firman, (2012) yang mengatakan bahwa mendengarkan 
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murattal memiliki 2 poin penting yaitu irama yang indah dan mempengaruhi 

tingkat kesadaran terhadap Tuhan, sedangkan pada musik keroncong hanya 

memiliki 1 poin penting yaitu irama yang indah. Hal ini diperkuat dengan 

penelitian Shukla et al. (2013) yang mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran 

terhadap Tuhan dipengaruhi oleh sistem pendengaran dimana ketika helmet 

berada ditempatnya dan mini electrode mendekati itu akan mengirimkan 

stimulasi listrik ke hemispheres di otak, kemudian akan menghasilkan 

pengembangan pola magnetik di hemisphere kanan. Secara volunteer akan 

memelihara sensasi berupa pengalaman tidak nyata, pengalaman spiritual, dan 

pengalaman bertemu dengan Tuhan. Berdasarkan hasil pengembangan dan 

formasi dari micro-seizures akan menstimulasi pada level di sistem limbik dan 

melepaskan neuro-chemically berupa encephalin dan peningkatan ekspresi dari 

reseptor di Amygdala, sehingga menghasilkan ketenangan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil statistik data terdapat pengaruh murattal Al-Qur‟an surat Ar-

Rahman dan musik keroncong terhadap peningkatan kualitas tidur lansia. Hasil 

statistik data juga menunjukan bahwa terdapat perbedaan pengaruh murattal Al-

Qur‟an surat Ar-Rahman dan musik keroncong terhadap peningkatan kualitas 

tidur lansia. 
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4.2 Saran 

Saran untuk penelitian berikutnya Peneliti harus memperhatikan mood dan 

perilaku lansia agar tetap fokus ketika manjalani penelitian, dan juga harus 

mencari waktu yang tepat sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal panti dan 

waktu shalat. Peneliti harus memperhatikan volume suara sehingga lansia yang 

mempunyai kemampuan pendengaran lemah tetap dapat mendengarkan dengan 

seksama.Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti dapat menambah jumlah 

sampel. Peneliti dapat menambah responden laki-laki sehingga dapat 

mengetahui perbedaan pengaruh antara lansia perempuan dan lansia laki-laki. 
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