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ABSTRAK
Penurunan fungsi fisiologis berbagai sistem organ yang terjadi pada lansia sering mengakibatkan kecemasan
yang dapat mengganggu fungsi-fungsi lain di antaranya fungsi sosial dan kesehatannya. Kecemasan yang
tidak ditangani dengan baik dapat berlanjut menjadi depresi bahkan sampai melakukan bunuh diri. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh musik gamelan selonding Bali terhadap kecemasan pada lansia
yang ada di Banjar Selat, Buahan Kaja, Payangan, Gianyar. Desain yang digunakan pre eksperimental dengan
one group pretest-posttest design. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berjumlah 41
orang lansia. Data kecemasan dikumpulkan menggunakan Hamilton Rating Scale for Anxiety (HARS) di
analisis menggunakan uji statistik Wilcoxon Signed Rank Test pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05). Hasil
uji Wilcoxon Sign Rank ditemukan p = 0,001, < 0,05. Kesimpulannya adalah ada pengaruh yang signifikan
musik gamelan Selonding Bali dalam menurunkan kecemasan lansia. Disarankan dalam upaya menurunkan
tingkat kecemasan lansia, dapat menerapkan terapi musik gamelan Selonding.
Kata-kata kunci: kecemasan, gamelan Selonding, lansia.
ABSTRACT
Decreased physiological functions of various organ systems that occur in the elderly often result in anxiety
that can interfere with other functions, including social functions and health. The anxiety that is not handled
properly can continue to be depressed even to commit suicide. This study aims to determine Balinese
selonding gamelan music's effect on anxiety in the elderly in Banjar Selat, Buahan Kaja, Payangan, Gianyar.
The design used was pre-experimental with one group pretest-posttest design. Sampling using purposive
sampling totaling 41 older adults. Anxiety data were collected using the Hamilton Rating Scale for Anxiety
(HARS) in the analysis using the Wilcoxon Signed-Rank statistical test at a 95% confidence level (α 0.05).
Statistical test results found p = 0.001, < 0.05. Statistically, there was a significant influence on Balinese
selonding gamelan music in reducing the elderly's anxiety. It was recommended to reduce the level of anxiety
of the elderly, can apply Selonding gamelan music therapy.
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PENDAHULUAN
Memasuki usia tua (lansia) akan terjadi
perubahan struktur anatomis dan penurunan
fungsi sistem-sistem organ tubuh. Semuanya
itu berimplikasi terhadap kesehatan mental
seseorang(1). Ketidaksiapan mental lansia
untuk menghadapi perubahan-perubahan
tersebut akan memicu munculnya sikap putus
asa, merasa kesepian, dan tidak dihargai. Jika
tidak bisa beradaptasi dengannya terjadilah
gangguan mood seperti khawatir, takut
berlebihan dan cemas(2,3).

Kecemasan yang dialami lansia merupakan
suatu pengalaman yang bersifat individual
sering
terwujud
sebagai
perilaku
disfungsional yang dapat diartikan dengan
perasaan “kesulitan” dan kesusahan terhadap
kejadian-kejadian yang akan terjadi tidak
diketahui dengan pasti(4). Kejadian-kejadian
yang dibayangkan akan terjadi tersebut
dirasakan
menyebabkan
kesusahankesusahan padahal kejadian itu belum tentu
benar-benar terjadi.
Prevalensi ganggguan kecemasan pada lansia
adalah 5,5%. Gangguan kecemasan yang
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paling sering adalah fobia yaitu 4-8%.
Gangguan kecemasan dimulai pada masa
dewasa awal atau pertengahan, tetapi
beberapa ada yang tampak untuk pertama
kalinya setelah usia 60 tahun. Di Provinsi
Bali prevalensinya sebanyak 4,4%. Secara
terperinci gangguan mental emosional pada
setiap kabupaten di Bali, yang tertinggi
Kabupaten
Bangli
dengan
angka
prevalensinya 6,5%, Klungkung 3,5%,
Jembrana 3,3%, Tabanan 3,2%, Karangasem
2,6%, Badung 2,5%, Gianyar 1,8%, Buleleng
1,4%, dan Kota Denpasar 1,0%(5).
Studi pendahuluan di Br. Selat, Desa Buahan
Kaja Payangan Gianyar pada tanggal 24 juli
2018 terdapat lansia yang berusia 60 tahun
keatas sebanyak 70 orang terdiri dari 40
perempuan dan 30 laki-laki. Empat puluh
satu orang lansia mengalami gangguan
kecemasan dengan alasan perubahan fisik,
merasa terancam akan timbulnya suatu
penyakit, pensiunan, takut diterlantarkan
karena merasa tidak berguna.
Gangguan mental dan emosional berupa
kecemasan tidak saja bisa berakibat buruk
terhadap penderita tetapi bisa menimbulkan
masalah
sosial
kepada
masyarakat
sekitarnya. Penderita sendiri bila tidak bisa
mengendalikan kecemasannya bisa saja
melakukan hal-hal diluar nalar di antaranya
percobaan bunuh diri. Diperkirakan kematian
karena bunuh diri terjadi karena korban atau
keluarga masih kurang menyadari mengenai
gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat
ditangani dengan baik. Agar aksi bunuh diri
tidak terjadi sepatutnya kecemasan yang
dialami ditangani dengan baik.
Penanganan
dengan
obat-obatan
konvensional dari dokter akan banyak
membantu korban. Obat anti cemas
(anxiolytic) sudah banyak diresepkan oleh
dokter sebagai salah satu Langkah awal
penanganan kecemasan. Namun selain
dengan cara di atas, korban perlu diterapi
dengan terapi tradisional komplementer
berupa relaksasi, terapi musik, terapi
aktivitas, dan lainnya(6).
Musik bisa menyentuh individual secara
fisik, sosial, emosional dan spiritual. Vibrasi
musik berhubungan dengan frekuensi dasar
tubuh atau pola getar dasar dapat membantu
efek penyembuhan obat konvensional dokter.

Dengan demikian tindakan penanganan
korban lebih komprehensip(7). Pilihan musik
merupakan hal yang penting karena itu
disesuaikan dengan kultur korban. Satu jenis
musik Bali yang dapat digunakan sebagai
terapi kecemasan adalah musik gamelan
selonding yang mempunyai alunan lembut
dan menenangkan sehingga sesuai dengan
lansia. Musik ini sebagai terapi non
farmakologi diharapkan dapat menurunkan
kecemasan,
mengurangi
penggunaan
analgetik dan efek sampingnya, mengurangi
pembiayaan obat-obatan, dan meningkatkan
kepuasan pasien. Tujuan penelitian untuk
mengetahui lebih dalam tentang bagaimana
pengaruh musik gamelan selonding Bali
dalam menurunkan kecemasan lansia di
Banjar Selat, Buahan Kaja, Payangan,
Gianyar.

METODE
Penelitian
ini
merupakan
penelitian
eksperimental dengan desain one group prepost test. Subjek diobservasi tingkat
kecemasannya
sebelum
dan
setelah
dilakukan intervensi musik gambelan
Selonding. Populasinya adalah lansia
sebanyak 70 orang, yang kesemuanya
berumur di atas 60 tahun hampir seluruhnya
bekerja
sebagai
petani,
rata-rata
berpendidikan sekolah dasar. Sampel
dihitung dengan rumus Slovin (8) didapat
sebanyak 41 orang. Pemilihan sampel
menggunakan teknik purposive sampling.
Kriteria inklusi penelitian yaitu usia 60 tahun
ke atas, lansia yang mengalami kecemasan
berdasarkan HARS, tidak memiliki gangguan
pendengaran
dan
gangguan
mental
sedang/berat, dapat berkomunikasi secara
verbal, dan bersedia menjadi responden.
Penelitian dilakukan di Banjar Selat, Buahan
Kaja, Payangan, Gianyar, Bali. Pengumpulan
data penelitian dilakukan dengan pengukuran
sebelum diberikan music gamelan Selonding,
kemudian diberikan terapi musik gamelan
Selonding selama 15 menit, dan diukur
kembali tingkat kecemasannya. Tingkat
kecemasan diukur menggunakan kuesioner
dari Hamilton Rating Scale for Anxiety
(HARS). HARS terdiri dari 14 item
pertanyaan dan telah dilakukan uji validitas
dan reliabilitas dengan hasil validitas
konstruk item berdasarkan korelasi Pearson
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berkisar antara 0,529 hingga 0,727,
reliabilitas alpha Cronbach diperoleh pada
0,756 (9). Hal ini menunjukkan bahwa HARS
dinyatakan valid dan reliabel. Tingkat
kepercayaan penelitian ini adalah 95% (α
0,05). Data dianalisis dengan Wilcoxon Sign
Rank Test.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik responden berdasarkan tabel 1
menunjukkan bahwa mayoritas umur
responden berada pada rentang 60-65 tahun
sebanyak 27 (65,9%). Pada kategori jenis
kelamin mayoritas responden berjenis
kelamin perempuan sebanyak 26 (63,4%).
Dilihat dari tingkat Pendidikan, mayoritas
berada pada kategori SD sebanyak 15
(36,6%) dan dilihat dari factor pekerjaan,
mayoritas bekerja dengan jumlah 27 (65,9%).
Berdasarkan status perkawinan, mayoritas
berstatus kawin dengan jumlah 32 (78,1%).
Pada tabel 2 dapat dijelaskan rata-rata tingkat
kecemasan lansia sebelum diintervensi
dengan musik gambelan selonding adalah

26,99 sedangkan setelah intervensi rata-rata
kecemasannya menjadi 17,51. Secara angka
dapat dilihat terjadi penurunan kecemasan
sebesar 9,48.
Tingkat kecemasan yang didasari dari
kuesionernya HARS sebelum intervensi ratarata tingkat kecemasan lansia berada pada
tingkat sedang (26,99) dan setelah
diintervensi terjadi penurunan menjadi
tingkat ringan (17,51). Hasil uji Wilcoxon
Sign Rank ditemukan p = 0,001, < 0,05. Hal
ini dapat dikatakan bahwa intervensi musik
gambelan Selonding menurunkan tingkat
kecemasan lansia dari tingkat sedang menuju
ringan. Kecemasan lansia setelah diintervensi
dengan musik tersebut mengalami penurunan
atau mengalami perbaikan.
Musik gambelan Selonding merupakan suatu
musik tradisional Bali yang sering digunakan
pada upacara Manusa Yadnya ataupun Dewa
Yadnya. Musik ini berirama lembut khas
instrumental Bali yang dapat membuat
pendengarnya termenung dan tenang bila
mereka dengan senang dan secara sungguhsungguh menghayatinya(10). Musik dengan

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian
Karakteristik
n
Umur
60-65
66-70
> 70
Jenis Kelamin
Laki-laki
Wanita
Pendidikan
Tidak Sekolah
SD
SMP
SMA
PT
Pekerjaan
Bekerja
Tidak bekerja
Status Perkawinan
Kawin
Tidak Kawin
Cerai Hidup
Cerai Mati
Total

%

27
10
4

65,9
24,4
9,8

15
26

36,6
63,4

0
15
11
13
2

0
36,6
26,8
31,7
4,9

27
14

65,9
34,1

32
0
3
6
41

78,1
0
7,3
14,6
100
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Tabel 2. Hasil Analisis Data Wilcoxon Sign Rank Test
Kelompok
Sebelum perlakuan
Setelah perlakuan

Mean
26.99
17.51

irama teratur dan tenang lebih mudah
diterima oleh tubuh(11). Irama musik ringan
memberikan pergerakan suara yang dapat
menyesuaikan penerimaan gelombang pada
telinga(12). Suasana yang tenang dari alunan
musik ini akan menstimulasi panca indera
pendengaran, diteruskan thalamus ke sistem
limbik(13). Perjalanan ini akan dilanjutkan
ke hipokampus terus menuju amigdala, dan
hipotalamus. Sebagai pengatur sistem
endokrin yang utama hipotalamus akan
merangsang pengeluaran hormon endorphin
dan pineal bodi, mengurangi produksi
epinefrin dan kortisol dari kelenjar anak
ginjal(14,15). Pengaturan oleh hormonhormon
tersebut
menjadikan
lansia
mempunyai perasaan yang tenang, gembira,
dan menyenangkan. Dengan demikian
kecemasan yang mereka alami mengalami
penurunan yang signifikan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
tentang penurunan tingkat kecemasan pada
lansia melalui terapi musik lenggam Jawa
menemukan bahwa secara signifikan musik
lenggam Jawa memberikan efek ketenangan
dan berakibat pada penurunan kecemasan
yang berada pada kategori gejala kecemasan
sedang dan berat pada lansia(16). Penelitian
lainnya juga menunjukkan bahwa terapi
musik klasik yang diberikan secara konsisten
mampu menurunkan tingkat kecemasan
dengan timbulnya efek relaksasi(17).
Penelitian lain juga menemukan adanya
musik memberikan efek pada kenyamanan
klien dalam mengurangi kecemasan preoperatif. Hal ini memicu keiapan secara
psikologis bagi klien dalam menghadapi
perubahan
situasi(18).
Kenyamanan
memberikan penguatan bagi seseorang dalam
beradaptasi pada kondisi saat ini. Hal ini yang
dapat menurunkan berbagai masalahmasalah psikologis(19,20). Peningkatan
kenyamanan juga memberikan dampak
positif pada perkembangan kesehatan
fisik(21). Gamelan
Selonding dapat
menyebabkan terciptanya kenyamanan jiwa,

SD
2.47
3.01

Z

p

5,58

0,001

Hal ini terwujud ketika telinga menerima
suara musik yang lembut khas gamelan
Selonding dapat menstabilkan detak jantung,
memperhalus pola nafas dan pada akhirnya
akan memberikan kenyamanan psikologis.

ETIKA PENELITIAN
Penelitian ini telah mematuhi protokol etika
penelitian kesehatan dengan memperhatikan
prinsip etika penelitian kesehatan yaitu
prinsip manfaat (benefit), prinsip menghargai
hak-hak asasi manusia (respect human
dignity) dan prinsip keadilan (justice).
Penelitian ini telah lolos kaji etik dengan No.
313/EA/KEPK-BUB-2019.

KETERBATASAN
Banyaknya faktor-faktor yang masih
memengaruhi kecemasan perlu dilakukan
suatu studi lanjutan tentang manfaat musik
selonding menurunkan kecemasan. Beberapa
keterbatasan penelitian ini diantaranya
jumlah sampel, memerlukan komparasi
dengan jenis musik lainnya, dan efek
samping dari musik terhadap fisiologis tubuh
juga perlu didalami.

KONFLIK KEPENTINGAN
Penelitian ini
kepentingan.

tidak

memiliki

konflik

PENUTUP
Gamelan Selonding dapat menyebabkan
terciptanya kenyamanan jiwa, Hal ini
terwujud ketika telinga menerima suara
musik yang lembut khas gamelan selonding
dapat
menstabilkan
detak
jantung,
memperhalus pola nafas dan pada akhirnya
akan memberikan kenyamanan psikologis.
Hal ini berdampak pada penurunan tingkat
kecemasan. Penelitian ini menyimpulkan
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bahwa musik gamelan Selonding Bali
memberikan pengaruh yang signifikan dalan
menurunkan kecemasan lansia. Penerapan
yang teratur dan berkelanjutan dapat
memberikan pengaruh yang signifikan dalam
menurunkan kecemasan lansia. Penerapan
yang teratur dan berkelanjutan dapat
memberikan manfaat nyata bagi lansia dalam
menurunkan tingkat kesemasan di usia tua.
Peneliti
menyarankan
dalam
upaya
menurunkan tingkat kecemasan lansia, dapat
menerapkan terapi musik gamelan selonding.
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