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ABSTRAK 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan pembunuh berdarah dingin yang sering ditemui       

di masyarakat. Hipertensi menduduki peringkat pertama penyakit paling banyak di dunia yaitu 

sebesar 22% dan juga di Indonesia sebesar 34,1%. Hal ini diakibatkan karena gaya hidup yang 

cenderung tidak sehat seperti kebiasaan merokok, pola makan tidak teratur dan tidak sehat, serta 

kurang berolahraga. Tujuan : Untuk mendapatkan gambaran tentang terapi musik dalam 

menurunkan tekanan darah. Metode : Jenis penelitian yang digunakan yaitu literature review pada 

dua database berbasis nasional dan internasional yaitu Google Scholar (9 artikel) dan PubMed          

(1 artikel) dalam rentang tahun 2013-2021 dengan kata kunci terapi musik, tekanan darah dan 

hipertensi. Berdasarkan ketentuan inklusi dan eksklusi, penulis mendapatkan sampel 10 artikel.  

Hasil : Pemberian terapi musik klasik menujukkan penurunan sistolik sebesar 3-12mmHg dan 

diastolik sebesar 8-15mmHg, terapi musik instrumental memberikan penurunan sistolik sebesar       

3-21mmHg dan diastolik sebesar 11-13mmhg, terapi musik tradisional memberikan nenurunan 

sistolik sebesar 11-22mmHg dan distolik sebesar 2-11 mmHg, sedangkan terapi musik relaksasi 

memberikan penurunan sistolik sebesar 8mmHg dan diastolik sebesar 2mmHg. Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat dilihat bahwa terapi musik mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan. 

Kesimpulan :  Terapi Musik Menurunkan Tekanan Darah. 

Kata kunci : Hipertensi, Tekanan Darah, Terapi Musik  

 

ABSTRACT 
Hypertension is a silent killer that is often found in the society around us. Hypertension got the first 

rank in the most common disease in the world which is 22% and also in Indonesia 34.1%. This is due 

to a lifestyle that tends to be unhealthy such as smoking habits, irregular and unhealthy eating 

patterns, and lack of exercise. Purpose: To get an overview of music therapy in lowering blood 

pressure. Methods: The type of research used is a literature review on two national and international 

based databases, namely Google Scholar (9 articles) and PubMed (1 article) in the 20112021 range 

with the keywords music therapy, blood pressure and hypertension. Based on the inclusion and 

exclusion provisions, the authors obtained a sample of 10 articles with a minimum number of 10 

respondents. Result : Giving classical music therapy decreased systolic blood pressure by 3-

12mmHg and diastolic by 8-15mmHg, instrumental music therapy dercreased sistolic blood pressure 

by 3-21mmHg and diastolic by 11-13mmHg, traditional music therapy decreased systolic blood 

pressure by 11-22mmHg and diastolic by 2-11mmHg, and relaxtion musi therapy decreased systolic 

blood pressure by 8mmHg and diastolic by 2mmHg. Based on the result, music therapy can 

significantly lower blood pressure. Conclusion: Music Therapy Lowers Blood Pressure. 
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PENDAHULUAN 
 

Hipertensi merupakan salah satu 

penyakit kardiovaskular yang paling umum dan 

merupakan penyebab terbesar morbiditas di 

dunia. Hipertensi sering disebut juga sebagai 

pembunuh berdarah dingin atau The Silent Killer 

karena cenderung tidak memiliki gejala yang 

terlihat, sehingga penderita tidak menyadari 

sampai akhirnya terjadi komplikasi (Mulyati & 

Sudirman, 2017).   

Berdasarkan Joint National Committee 

VII (2013), tekanan darah dikatakan normal jika 

nilainya sistoliknya dibawah 120 dan diastoliknya 

80 atau 120/80 mmHg. (Riskedas,2018). 

Data World Health Organization (2018), 

menunjukkan 1,13 miliar atau sebesar 22 persen 

orang di dunia menderita hipertensi. 

(Susilaningsih, 2020). Data Riskesdas 

menunjukkan bahwa penyakit hipertensi atau 

darah tinggi merupakan penyakit dengan 

prevalensi tertinggi di Indonesia yaitu 34,1 

persen. (Riskesdas, 2018).  

Gaya hidup yang tidak sehat seperti 

merokok, sering minum alkohol, pola makan 

tidak sehat dan kurang olahraga membuat 

penyakit hipertensi ini tidak hanya menyerang 

orang-orang dengan usia lanjut, melainkan 

orang-orang dengan usia muda. Dari prevalensi 

hipertensi sebesar 34,1 persen  diketahui bahwa 

sebesar dari 8,8 persen penderita yang 

terdiagnosis hipertensi, terdapat  32,3 persen 

tidak rutin minum obat, 13,3 persen orang tidak 

minum obat. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

sebagian besar penderita hipertensi tidak 

mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi 

sehingga tidak mendapatkan pengobatan 

(Riskesdas, 2018) 

Hipertensi dapat dikontrol dengan 

dilakukan berbagai upaya yaitu dengan cara 

pemberian terapi non farmakologis berupa: 

modifikasi gaya hidup, mengurangi berat badan, 

pembatasan asupan natrium, modifikasi diet 

rendah lemak, pembatasan alkohol, pembatasan 

kafein, teknik relaksasi, dan menghentikan 

kebiasaan merokok. Terapi farmakologi berupa 

pemberian obat dengan Jenis-jenis medikasi 

antihipertensi meliputi diuretik, penyekat beta-

adregenik atau beta-blocker, vasodilator, 

penyekat saluran kalsium dan penghambat 

enzim pengubah angiotensin (ACE). 

Mengkonsumsi obat antihipertensi dalam jangka 

yang lama dapat menyebabkan terjadinya Drug 

Related Problems seperti ketidak-patuhan, 

interaksi obat, alergi terhadap obat yang 

diresepkan serta kerusakan pada beberapa 

organ tertentu. Melihat kejadian di atas, 

diperlukan terapi alternatif lain yang dapat  

mengurangi tingkat ketergantungan pada obat 

serta dapat mempertahankan kualitas hidup 

pasien hipertensi (Ainurrafiq et al., 2019).  

Terapi musik merupakan salah satu 

terapi non-farmakologis yang berdampak pada 

penurunan tekanan darah. Musik dapat 

menurunkan kadar kortisol yaitu hormon stres 

yang berkontribusi terhadap tekanan darah 

tinggi, serta memperbaiki fungsi lapisan dalam 

pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh 

darah dapat meregang sebesar 30persen. Musik 

juga mempengaruhi sistem saraf parasimpatis 

yang meregangkan tubuh dan memperlambat 

denyut jantung, serta memberikan efek rileks 

pada organ-organ tubuh.  

Penerapan terapi musik pada pasien 

dengan hipertensi dalam rangka menurunkan 

tekanan darah penderita. Implementasi terapi 

musik dapat dilakukan dengan menggunakan 

musik klasik, musik tradisional, musik 

instrumental, musik dominan frekuensi sedang, 

musik kognitif ataupun musik pilihan yang 

disukai pasien.  

Sebagai bahan acuan dalam 

melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang 

penyakit hipertensi dan menambah wawasan 

dan pengetahuan tentang terapi non-

farmakologis yang dapat menurunkan tekanan 

darah yaitu salah satunya terapi musik. 

  
METODE PENELITIAN 

Rangkuman menyeluruh dalam bentuk 

literature review mengenai Terapi Musik 

Menurunkan Tekanan Darah. Protokol dalam 

studi ini menggunakan The Centre for Review 

and Dissemination and the Joanna Briggs 

Institute Guidline sebagai panduan dalam 

asesmen kualitas dari studi yang akan 

dirangkum. Evaluasi dari literature review akan 

menggunakan PICOS untuk menentukan 

penyeleksian studi yang telah ditemukan dan 

disesuaikan dengan tujuan dari literature review. 

Pencarian literature dilakukan pada bulan Maret 

2021. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 
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adalah data sekunder yang diperoleh bukan dari 

pengamatan langsung, akan tetapi diperoleh dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data 

sekunder yang didapat berupa artikel jurnal. 

Pencarian literature dalam literature review ini 

menggunakan dua database, yaitu Google 

Scholar  dan PubMed. 

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel 

menggunakan PICOS framework, yang terdiri 

dari population/ problem, intervention, 

comparation, outcome, dan study design. 

 
Tabel 1.  Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Populasi  Terdiri  dari 

penderita 

atau 

masyarakat 

yang 

menderita 

penyakit 

hipertensi 

atau darah 

tinggi 

Komunitas yang 

tidak menderita  

penyakit 

hipertensi  

Intervensi  Terapi Musik 

Klasik, 

instrumental, 

musik 5 oktaf, 

musik 

tradisional 

kecapi suling 

sunda, musik 

degung 

sunda dan 

musik 

relaxing 

Terapi 

Farmakologis 

Pembanding  Tidak ada  

Hasil  Analisis terapi 

musik 

menurunkan 

tekanan 

darah  

Tidak dijelaskan 

terapi musik 

menurunkan 

tekanan darah 

Desain/Jenis 

Studi 
Studi pre 

eksperimental 

(one or two 

grup pra-post 

test) 

Tanpa 

pengecualian 

Tahun 

Publikasi 

Mulai dari 

tahun 2013-

2020 

Sebelum tahun 

2013 

Bahasa 

Yang 

Diggunakan 

Bahasa 

Indonesia 

dan Bahasa 

Inggris 

Bahasa selain 

Bahasa 

Indonesia dan 

Bahasa Inggris 

 

Berdasarkan hasil pencarian literature 

melalui publikasi di dua database, penulis 

mendapatkan 28 jurnal yang sesuai dengan 

variabel penelitian literature review tersebut. Dan 

setelah dilakukan assessment berdasarkan 

kelayakan terhadap kriteria inklusi dan eksklusi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pencarian literature di 

dua database, Pubmed dan Google scholar, 

didapatkan 10 (sepuluh) jurnal yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. Kesepuluh jurnal 

tersebut akan diuraikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut   

 
Tabel 2. Hasil dan Analisa Artikel Hasil Pencarian Literature 

No. Artikel 1 

Author Siti Romadoni, Aryadi, dan Desy Rukiyati 
Tahun 2013 
Volume Vol.1, No. 2 
Judul Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi 

Di Rumah Sakit Muhamadiyah Palembang 
METODE 
(Desain,Samp
el, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : Desain penelitian ini menggunakan pendekatan Pra-Eksperimental (One group pra-
post test design) 
Sampel : Sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 responden diambil dengan menggunakan 

metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling 
Variabel :  Independen:    Terapi Musik Klasik 

Dependent:  Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit 
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Muhamadiyah Palembang 
Instumen : Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop dan pemutar music.  
Analisis : Analisis bivariat dan univariat dengan uji Wilcoxon. 
 

Hasil 
Penelitian 

Hasil analisis menujukan bahwa rata-rata nilai sistolik  pre test 161,47 (12,094), rata-rata nilai 
sistolik post test 158,82 (13,203) dan rata-rata penurunan tekanan darah sistolik responden 
4,4% (1,640). Hasil: Terdapat perbedaan tekanan darah sistolik sebelum dan sesudah 
intervensi terapi musik klasik secara bermakna (uji wilcoxon: Z = -3,286; p value = 0,001). 
Musik klasik menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi 

Database Google Scholar 
 

 

No. Artikel 2 

Author Dewi Susilaningsih 

Tahun 2019 

Volume Vol. 2, No. 2 
Judul Pengaruh Terapi Musik Instrumental Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi  di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2019 
METODE 
(Desain, 
Sampel, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : Jenis penelitian ini menggunakan Quasi Eksperimen 
  dengan desain One Group pre Test and Post Test 

Sampel : Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 responden  
Variabel : Independen:     Terapi Musik Instrumental 

Dependent:   Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi  di Wilayah 
Kerja Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2019 

Instrumen : Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop dan mp3 player 
Analisis : Analisis univariat menggunakan mean, deviasi standar, dan analisis bivariat 
menggunakan paired T-test. 

Hasil 
Penelitian 

Tekanan darah rata-rata sebelum melakukan terapi musik instrumental 157/93 mmHg, 
sedangkan tekanan darah rata-rata setelah melakukan terapi musik instrumental 136/82 
mmHg. Hasil: Terjadi penurunan darah yang signifikan setelah diberikan terapi musik 
instrumental (Paired T-test memperoleh nilai p 0,000). Terapi musik instrumental berpengaruh 
dalam menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

Database Google Scholar 

 

No. Artikel 3 

Author Muhammad Nur F, Yeni Rusyani, dan Erlina Hermawati 
Tahun 2015 
Volume Vol. 2 No.2 
Judul Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia di Posyandu  

Lansia Desa Waleng Girimarto Wonogiri 
METODE 
(Desain,Samp
el, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : Jenis penelitian ini menggunakan pra-eksperiment design dengan menggunakan 
desain one group pretest-posttest 
Sampel :  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 responden 
Variabel : Independen :  Terapi Musik Klasik 

Dependen :  Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia di Posyandu  Lansia 
Desa Waleng Girimarto Wonogiri. 

Instrumen : Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop dan pemutar music 
Analisis : Uji willcoxon 

Hasil 
Penelitian Sebelum dilakukan pemberian terapi musik klasik mayoritas tekanan darah pada lansia 

dalam kategori hipertensi ringan (140-159mmHg) sebanyak 23 responden (76,6%) dan 
tekanan darah setelah dilakukan pemberian terapi musik klasik menurun menjadi kategori 
normal tinggi (<140mmHg) sebanyak 20 responden (66,7%). Hasil : Terjadi penurunan 
tekanan darah yang signifikan setelah pemberian terapi musik klasik (Uji willcoxon = 
0,000(p<0,05). Terapi musik klasik menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. 

Database Google Scholar 

 

No. Artikel 4 

Author Mike Yevie Nafilasari, Suhadi, dan Mamat Supriyono 
Tahun 2013 

Volume Vol. 2 No.1 

Judul Perbedaan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi Sebelum dan Sesudah Diberikan Terapi 
Musik Instrumental di Panti Wedra Pengayoman Pelkis Kota Semarang 
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METODE 
(Desain,Samp
el, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain Pre Eksperimen, One 

group pre-test post-test design 
Sampel : 30 responden dengan teknik purposive sampling 
Variabel : Independen:    Terapi Musik Instrumental 

Dependent:  Penurunan Tekanan Darah  
Instrumen : Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop dan alat pemutar musik 
Analisis : Teknik analisa yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan menggunakan 
Uji Wilcoxon 

Hasil 
Penelitian 

Hasil analisa menunjukkan rata-rata penurunan tekanan darah sistolik sebesar 2,30 mmHg 
dan tekanan darah diastolik sebesar 12,2 mmHg. Hasil : Terdapat perbedaan yang signifikan 
antara tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian terapi musik instrumental selama 7 
hari berturut-turut (Uji Wilcoxon pada tekanan darah sistolik p value = 0,038 dan pada tekanan 
darah diastolik p value = 0,001). Terapi musik instrumental menurunkan tekanan darah pada 
pasien dengan hipertensi. 

Database Google Scholar 
 

No. Artikel 5 

Author Erwin Puji Astuti, Heru Suwardianto, dan Novi Yuliantin 
Tahun 2016 
Volume Vol 1, No, 1 
Judul 5th Octave Music Therapy Is Decrease Blood Pressure To Patients With Hypertension 

METODE 
(Desain, 
Sampel, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : Desain penelitian ini adalah “Pre Eksperimen”dengan rancangan one group pre test 
dan post test  
Sampel : 24 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Variabel : Independen:    Terapi Musik Klasik 5 Oktav 

Dependent:  Penurunan Tekanan Darah 
Instrumen : Instrumen dalam penelitian ini adalah Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop 

dan alat pemutar music 
Analisis : Uji Wilcoxon 

Hasil 
Penelitian 

Hasil penelitian didapatkan ada pengaruh musik dengan 5 oktav (750- 3000 herzt) terhadap 
penurunan tekanan darah sistolik (ρ<0,001) dan diastolik (ρ<0,001) secara signifikan pada 
lansia dengan hipertensi, dengan mean penurunan tekanan darah sistolik sebesar 12,00 
mmHg dan diastolik sebesar 9,08 mmHg. Musik 5 oktav dengan frekuensi 750-3000 herzt 
efektif menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan pada penderita 
hipertensi. 

Database Google Scholar 
 

No. Artikel 6 

Author Sahrir Sillehu 

Tahun 2019 
Volume Vol 10, No, 1 
Judul Pemberian Terapi Musik Instumental untuk Menurunkan Tekanan Darah Lansia di Negeri 

Herlauw Pauni Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah  
METODE 
(Desain, 
Sampel, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain :Desain penelitian ini adalah “Pre Eksperimen”dengan rancangan one group pre test 

dan post test  
Sampel : 10 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Variabel : Independen:    Terapi Musik Instrumental 

Dependent:  Penurunan Tekanan Darah  
Instrumen : Instrumen dalam penelitian ini adalah Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop 

dan alat pemutar music 
Analisis : Uji Wilcoxon 

Hasil 
Penelitian Hasil analisis menunjukan adanya perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah 

pemberian terapi musik (uji Wilcoxon menunjukkan p-value = 0,003). Hasil : ada pengaruh 
pemberian therapy music instrumental terhadap penurunan tekanan darah pada lansia di 
Negeri Herlauw Pauni, Kecamatan Seram Utara Barat 

Database Google Scholar 

 

No. Artikel 7 

Author Dedi Supriadi, Evangeline Hutabarat dan Vera Monica 

Tahun 2015 

Volume Vol 1, No, 2 
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Judul Pengaruh Terapi Musik Tradisional Kecapi Suling Sunda Terhadap Tekanan Darah Pada 
Lansia Dengan Hipertensi 

METODE 
(Desain, 
Sampel, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : Desain penelitian ini adalah “Pre Eksperimen”dengan rancangan one group pre test 

dan post test  
Sampel :13 responden  
Variabel : Independen :  Terapi Musik Tradisional Kecapi Suling Sunda 

Dependen : Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi 
Instrumen : Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop dan alat pemutar music 
Analisis : Univariat dan bivariat (uji t-dependent) 

Hasil 
Penelitian 

Hasil analisa menunjukan bahwa ada perbedaan tekanan darah sebelum diberikan terapi 
musik dan setelah diberikan terapi musik. ( Uji T-dependent sistolik dengan p value 0.0001 
dan diastolik p value 0.001). Hasil : terapi musik tradisional kecapi suling sunda menurunkan 
tekanan darah. 

Database Google Scholar 

 

No. Artikel 8 

Author Muhammad Fadhil Hidayat, Pepin Nahariani, dan Alik Septian Mubarrok 

Tahun 2018 

Volume Vol 4, No, 1 

Judul Pengaruh Terapi Musik Klasik Jawa Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia 
Hipertensi Di Upt Panti Werdha Mojopahit Mojokerto 

METODE 
(Desain, 
Sampel, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : Desain penelitian ini adalah “Pre Eksperimen”dengan rancangan one group pre test 
dan post test  
Sampel : 26 responden  
Variabel : Independen : Terapi Musik Klasik Jawa  

Dependen : Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi Di Upt Panti 
Werdha Mojopahit Mojokerto 

Instrumen : Instrumen dalam penelitian ini adalah Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop 

dan alat pemutar music 
Analisis :Paired T-Test 

Hasil 
Penelitian 

Hasil analisa menunjukkan mean sistol Pre-test 153 mmHg dan Post-test 146 mmHg (p value 
systole = 0,001 (p < 0,05)) dan mean diastole Pre-test 101 mmHg dan Post-test 97 mmHg (p 
value diastole = 0,002 (p < 0,05)). Hasil : ada pengaruh terapi musik klasik jawa terhadap 

penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi diUPT Panti Werdha Mojopahit Mojokerto. 
Terapi musik klasik menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi 

Database Google Scholar 
 

No. Artikel 9 

Author Lia Mulyati dan Rany Muliany Sudirman 
Tahun 2017, 

Volume Vol. 6, No. 2 
Judul Efektivitas Terapi Musik Degung Sunda terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Penderita 

Hipertensi 

METODE 
(Desain, 
Sampel, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : Desain penelitian ini adalah quasi experiment dengan desain non equivalent pretest-
postest  
Sampel : 30 responden  
Variabel : Independen:    Terapi Musik Degung Sunda 

Dependent:  Penurunan Tekanan Darah  
Instrumen : Instrumen dalam penelitian ini adalah Kuisioner, sphygmomanometer, stetoskop 

dan alat pemutar musik 
Analisis : Paired T-Test 

Hasil 
Penelitian 

Hasil analisa menunjukan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara tekanan darah 
sistolik pada kelompok kontrol dan intervensi (p value 0,02) dan tidak terdapat perbedaan 
rata-rata yang sinifikan antara tekanan darah diastolik pada kelompok kontrol dan intervensi 
(Ip value 0,51). Hasil :  terapi musik degung sunda dapat menurunkan tekanan darah, 

terutama pada tekanan darah sistolik 
Database Google Scholar 

 
 

No. Artikel 10 

Author Imtiyaz Ali Mir, Moniruddin Chowdhury, Rabiul Md Islam, Goh Yee Ling, Alauddin A.B.M. 
Chowdhury, Zobaer Md Hasan, Yukihito Higashi 
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Tahun 2020 

Volume Vol 3, No, 2 

Judul Relaxing Music Reduces Blood Pressure And Heart Rate Among Pre-Hypertensives Young 
Adults : A Randomized Control Trial 

METODE 
(Desain, 
Sampel, 
Variabel,Instru
men, Analisis) 

Desain : quasi experiment dengan desain non equivalent pretest-postest 
Sampel : 30 responden  
Variabel : Independen:    Terapi Musik relaksasi 

Dependent:  Penurunan Tekanan Darah  
Instrumen : Digital Blood Pressure Measuring Device (Omron Sem-1 Model) and headphone 
Analisis :Paired T-Test, Independent Sample T-Test and Chi Square Test 

Hasil 
Penelitian 

Terjadi penurunan yang signifikan pada tekanan darah sistolik  (8.73 mmHg, p < .001) dan 
nadi (6.42x/mnt, p = .002); penurunan tekanan diastolik tidak begitu signifikan (1.44 mmHg, p 
= .101) namun dalam rentang normal. Sebagai pembanding, grup kontrol tidak mengalami 
penurunan yang signifikan ; tekanan sistolik (0.21 mmHg, p < .836), tekanan diastolik (0.81 
mmHg, p < .395) dan nadi (0.09x/mnt, p < .935). Hasil : terapi musik dapat menurunkan 
tekanan darah secara signifikan. 

Database Pubmed 

 
Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah 

kondisi medis yang terjadi akibat peningkatan tekanan 

darah secara kronis, peningkatan tekanan darah 

sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik 

sedikitnya 90 mmHg. Hipertensi dapat dilakukan 

perawatan secara farmakologi dan non farmakologi. 

Peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan 

bertujuan membantu penderita hipertensi untuk 

mempertahankan tekanan darah pada tingkat optimal 

dan meningkatkan kualitas kehidupan secara 

maksimal dengan cara memberikan intervensi asuhan 

keperawatan. (Erwin Puji Astuti & Heru Suwardianto, 

2016). 

 Terapi musik merupakan usaha 

meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan 

rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, 

harmoni, timbre, bentuk dan gaya yang diorganisir 

sedemikian rupa hingga tercipta musik yang 

bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental. Musik 

tidak dibatasi oleh fungsi intelektual maupun pikiran, 

musik masuk melalui saraf pendengaran kemudian 

diterima oleh otak, musik mengaktivikasi pada system. 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa ada 

penurunan tekanan darah sebelum dan sesudah 

pemberian terapi musik. Ada berbagai terapi musik 

yang bisa digunakan dalam upaya menurunkan 

tekanan darah penderita hipertensi, seperti musik 

klasik, musik instrumental, musik keroncong, serta 

musik tradisional kecapi suling dan degung sunda. 

Setiap jenis musik memang memiliki potensi tertentu 

untuk mempengaruhi kondisi psikologis dan psikis 

seseorang. 

Musik klasik merupakan salah satu jenis 

musik yang alunan nadanya dipercaya mampu 

memberikan efek-efek positif bagi kehidupan 

manusia. Pengaruh musik klasik  sebagai entertaining 

effect, learning support effect dan sebagai enriching- 

mind effect. Karena musik dapat mempengaruhi 

denyut jantung sehingga menimbulkan ketenangan 

karena musik dengan irama lembut yang didengarkan 

melalui telinga akan langsung masuk ke otak dan 

langsung diolah sehingga menghasilkan efek yang 

sangat baik terhadap kesehatan seseorang. 

Berdasarkan teori musik klasik diatas, penulis pun 

menggunakan 3 jurnal yang menggunakan terapi 

musik klasik dalam upaya menurunkan tekanan 

darah. Jurnal yang pertama oleh Siti Romadonim, 

Aryadi dan Desy Rukiyati dengan judul Pengaruh 

Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Tekanan 

Darah pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit 

Muhamadiyah Palembang menggunakan musik klasik 

oleh Kenny G dan diimplementasikan selama 10 

menit. Rata-rata tekanan darah sistolik sebelum 

diberikan terapi musik adalah 161,47mmHg dan 

setelah diberikan terapi musik, tekanan darah 

menurun menjadi 158,82mmHg. Disini dapat dilihat 

bahwa pemberian terapi musik klasik mampu 

menurunkan tekanan darah namun dengan waktu 

implementasi yang begitu singkat membuat 

penurunan tekanan darah tidak begitu signifikan. 

Dibandingkan dengan jurnal kedua yang ditulis oleh 

Muhammad Fadhil Hidayat, Pepin Nahariani dan Alik 

Septian Mubarrok tentang Pengaruh Terapi Musik 

Klasik Jawa Terhadap Penurunan Tekanan Darah 

Pada Lansia Hipertensi Di Upt Panti Werdha 

Mojopahit Mojokerto, terjadi penurunan tekanan darah 

yang lebih besar dibandingkan dengan jurnal yang 

pertama.  Terapi musik yang diberikan merupakan 

musik klasik Jawa selama 1 minggu dengan durasi 

kurang lebih 30 menit. Sebelum diberikan terapi 

musik, rata rata tekanan darak responden adalah 

153/101 mmHg, dan setelah diberikan terapi musik, 

rata-rata tekanan darah responden menjadi 

146/92mmHg. Jurnal yang ketiga oleh Muhammad 

Nur F. Yeni Rusyani dan Erlina Hermawati tentang 

Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan 

Tekanan Darah pada Lansia di Posyandu Lansia 

Desa Waleng Girimarto Wonogiri, menunjuan bahwa 

perubahan penurunan darah yang terjadi cukup 

signifikan. Data sebelum diberikan terapi yaitu yang 

menderita hipertensi ringan (140-159mmHg) terdapat 

23 orang, hipertensi sedang (160-179mmHg) 5 orang, 

dan hipertensi berat (>180) 2 orang. Setelah diberikan 

terapi musik klasik Mozart selama 30 menit terjadi 
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perubahan yang cukup signifikan. Setelah dikaji, 

tekanan darah responden mengalami penurunan, 

terdapat 20 orang dengan tekanan darah normal 

tinggi(<140mmHg) yang mana sebelumnya tidak ada 

responden dengan tekanan darah <140mmHg. 

Kemudian diikuti dengan 7 orang dengan hipertensi 

ringan, dan 3 orang dengan hipertensi sedang yang 

mana sebelumnya terdapat 23 orang dengan 

hipertensi ringan, dan tidak ada lagi dengan hipertensi 

berat. Hasil dari terapi ini cukup memuaskan 

dikarenakan seluruh responden mengalami 

penurunan tekanan darah setelah diberikan terapi 

musik klasik (Mozart). Menurut Anthony (2009) 

mengenai manfaat musik Mozart bagi orang yang 

mendengarkan adalah untuk menenangkan dan 

menyegarkan pikiran kembali, sedangkan manfaat 

untuk kesehatan yaitu untuk penyakit sroke, dimensia, 

gangguan kemampuan belajar, nyeri, hipertensi dan 

kanker. 

Selain musik klasik, musik instrumental juga 

dapat digunakan dalam upaya menurunkan tekanan 

darah. Terapi musik instrumental merupakan sebuah 

ransangan pendengaran yang terorganisir terdiri atas 

melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk, dan gaya. 

Terapi musik instrumental memiliki kekuatan untuk 

mengobati penyakit. Ketika musik instrumental 

diaplikasikan menjadi sebuah terapi, musik 

instrumental dapat meningkatkan, memulihkan, dan 

memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, 

sosial, dan spiritual individu. Hal ini dikarenakan musik 

instrumental memiliki beberapa kelebihan seperti 

bersifat universal, nyaman dan menyenangkan. Musik 

instumental adalah musik yang melantun tanpa vocal, 

dan hanya instrumen atau alat  musik dan backing 

vocal saja yang melantun. Harmoninya mengalun 

indah seakan  menyentuh hati, menenangkan dan 

menghipnotis para pendengarnya. Musik instrumental 

dapat memberikan ransangan yang nantinya akan 

menghasilkan efek mental dan fisik, antara lain dapat 

menutupi bunyi dan perasaan yang tidak 

menyenangkan musik instrumental dapat 

memperlambat dan menyeimbangkan gelombang 

otak, mempengaruhi pernafasan, denyut jantung, nadi 

dan tekanan darah (Susilaningsih, 2019). 

Berdasarkan teori diatas, penulis mengambil 3 jurnal 

mengenai terapi musik instrumental dalam 

menurunkan terkanan darah. Jurnal yang pertama 

ditulis oleh Mike Yevie Nafilasari, Suhadi, dan Mamat 

Supriyono  tentang Perbedaan Tekanan Darah pada 

Lansia Hipertensi sebelum dan sesudah Diberikan 

Terapi Musik Instrumental di Panti Wedra 

Pengayoman Pelkis Kota Semarang melakukan 

implementasi selama 7 hari. Rata-rata tekanan darah 

responden sebelum diberikan terapi musik adalah 

145/92mmHg dengan tekanan darah paling rendah 

130/70mmHg dan tertinggi 180/110mmHg. Setelah 

diberi terapi musik instrumental selama 7 hari, rata-

rata tekanan  darah responden menjadi 142/79mmHg 

dengan tekanan darah terendah 120/70mmHg dan 

tertinggi 178/110mmHg. Dibandikan dengan jurnal 

yang ditulis oleh Sahrir Sillehu tentang Pemberian 

Terapi Musik Instumental untuk Menurunkan Tekanan 

Darah Lansia di Negeri Herlauw Pauni Seram Utara 

Barat Kabupaten Maluku Tengah yang mana 

mendapatkan hasil 9 dari 10 responden (90%) 

mengalami penurunan darah dalam kisaran 100-

140mmHg dan hanya 1 responden (10%) yang 

tekanan darahnya masih diatas 140mmHg, jurnal yg 

ditulis oleh Mike Yevie Nafilasari, Suhadi, dan Mamat 

Supriyono kurang mendapatkan hasil yang signifikan. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahrir 

Sillehu, dapat dilihat bahwa penurunan yang terjadi 

begitu signifikan hanya saja uraian tentang data 

pemeriksaan tekanan darah tidaklah jelas sehingga 

sulit untuk melihat hasil penurunan yang terjadi. 

Walaupun kedua jurnal ini menujukkan penurunan 

tekanan darah, kedua artikel ini juga kurang memberi 

penjelasan tentang proses pemberian terapi musik. 

Dibandingkan dengan jurnal yang ketiga oleh Dewi 

Susilaningsih tentang Pengaruh Terapi Musik 

Instrumental Terhadap Penurunan Tekanan Darah 

pada Penderita Hipertensi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Nanggalo Padang Tahun 2019, jurnal ini 

dengan jelas menjelaskan proses pemberian terapi 

musik yang mana dilakukan dengan cara 

mendengarkan musik instrumental selama 15-30 

menit sehari selama 14 hari, karena dengan waktu 

selama 15- 30 menit mampu membantu responden 

beristirahat dan memberikan manfaat terapeutik. Data 

yang diperoleh, tekanan darah rata-rata sebelum 

melakukan terapi musik instrumental adalah 157/93 

mmHg, sedangkan tekanan darah rata-rata setelah 

melakukan terapi musik instrumental 136/82 mmHg. 

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 

penurunan tekanan darah yang signifikan setelah 

diberikan terapi musik instrumental.  

Selain musik klasik dan instrumental, musik 5 

oktav juga berpengaruh terhadap penurunan tekanan 

darah. Terapi musik dengan 5 oktav merupakan musik 

dengan frekuensi sedang yaitu 750-3000 herzt yang 

mana secara signifikan mampu mengendalikan 

tekanan darah penderita hipertensi. Terapi musik 

dengan 5 oktav dapat digunakan sebagai salah satu 

terapi alternatif, karena terapi musik dapat dilakukan 

secara mandiri oleh penderita hipertensi dan relatif 

mudah. Selaras dengan teori diatas, jurnal yang ditulis 

oleh Erwin Puji Astuti, Heru Suwardianto, dan Novi 

Yuliantin tentang 5 Th Octave  Musik Therapy Is 

Decrease Blood Pressure To Patients With 

Hypertension yang mana menunjukkan tekanan darah 

hari pertama lansia dengan hipertensi rata-rata nilai 

sistolik yaitu 157,50 mmHg dengan tekanan darah 

sistolik antara 150-170 mmHg. Tekanan darah 

diastolik dengan rata-rata 93,75 mmHg dengan 

tekanan darah diastolik rata-rata 90-100 mmHg. 

Tekanan darah lansia dengan hipertensi setelah tiga 
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hari perlakuan dengan rata-rata tekanan darah sistolik 

145,42 mmHg dengan tekanan darah sistolik antara 

130- 170 mmHg. Tekanan darah setelah perlakuan 

rata-rata diastolik 84,58 mmHg dengan tekanan darah 

diastolik antara 70- 90 mmHg. dari hasil ini dapat 

dilihat bahwa terapi musik menggunakan musik 5 

oktav berpengaruh dalam penurunan tekanan darah.  

Jenis musik yang juga berpengaruh terhadap 

penurunan tekanan darah adalah musik degung 

sunda dan musik tradisional kecapi suling sunda. 

Musik degung sunda atau merupakan salah satu ciri 

khas dan merupakan identitas masyarakat sunda. 

Degung sunda sering diperdengarkan terutama pada 

acara-acara seperti resepsi pernikahan, khitanan 

ataupun acara resmi lainnya. Musikalitas dari gamelan 

degung sunda sangatlah lembut sehingga jika 

mendengarnya fikiran menjadi lebih rileks. 

Berdasarkan teori diatas, dilakukan penelitian oleh Lia 

Mulyati dan Rany Muliany Sudirman tentang 

Efektivitas Terapi Musik Degung Sunda Terhadap 

Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita 

Hipertensi. Penelitian ini mengambil sampel dari 30 

responden dengan hipertensi dengan rentang usia 45- 

50 tahun. Responden dibagi menjadi 2 kelompok, 15 

responden sebagai kelompok perlakuan dan 15 

responden dalam kelompok kontrol. Terapi musik 

yang digunakan ada musik degung Sunda. Pada 

kelompok perlakuan, rata rata tekanan darah 

responden sebelum diberikan terapi musik adalah 

161/92mmHg dan pada kelompok kontrol 

164/92mmHg. Setelah diberikan terapi musik, rata 

rata tekanan darah pada kelompok perlakuan adalah 

150/90mmHg dan pada kelompok kontrol 

166/93mmHg. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat 

bahwa terjadi penurunan tekanan darah pada 

kelompok perlakuan setelah diberikan terapi musik 

dan terjadi sedikit peningkatan tekanan darah pada 

kelompok kontrol. Dibandingkan dengan penelitian 

oleh Dedi Supriadi, Evangeline Hutabarat, dan Vera 

Monica tentang Pengaruh Terapi Musik Tradisional 

Kecapi Suling Sunda Terhadap Tekanan Darah pada 

Lansia dengan Hipertensi, hasil yang didapatkan 

sedikit berbeda. Penelitian dilakukan pada 13 

responden dengan hipertensi dengan menggunakan 

musik tradisional kecapi suling sunda selama 5 hari. 

Terapi musik yang digunakan bertempo lambat dan 

tidak asing bagi masyarakat. Rata rata tekanan darah  

responden sebelum diberikan terapi musik adalah 

152/83mmHg dan setelah diberikan terapi musik 

kecapi suling sunda selama 5 hari, rata rata tekanan 

darah responden menjadi 130/72mmHg. Walaupun 

menggunakan terapi musik tradisional sunda yang 

sama namun  hasil yang didapatkan berbeda. Hasil 

dari penerapan terapi musik kecapi suling sunda lebih 

signifikan dibandingkan dengan terapi musik degung 

sunda.  

Selain beberapa terapi musik diatas, ada 

juga jenis musik yang berpengaruh dalam penurunan 

tekanan darah yaitu relaxing music atau musik 

relaksasi. Musik relaksasi merupakan musik dengan 

tempo yang lambat dan instrumental melodik. Musik 

relaksasi dipercaya menjadi salah satu cara yang 

ampuh untuk menenangkan pikiran dan membuat 

tidur lebih cepat. Dengan tempo yang lambat, musik 

jenis ini mampu menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi. Penelitian oleh Mir, Imtiyaz Ali, 

Chowdhury, Moniruddin, Islam, Rabiul Md, Ling, Goh 

Yee, Chowdhury, Alauddin A.B.M, Hasan, Zobaer Md, 

dan Higashi, Yukihito tentang Relaxing Music 

Reduces Blood Pressure And Heart Rate Among Pre-

Hypertensives Young Adults : A Randomized Control 

Trial menunjukkan hasil yang signifikan dalam 

menurunkan tekanan darah. Penelitian ini dilakukan 

pada 30 responden dengan usia 18-25 tahun dengan 

tekanan darah sistolik 120-139mmHg dan diastolik 80-

89mmHg (pre-hipertensi). Penelitian ini dilakukan 

dikarenakan saat ini hipertensi tak hanya menyerang 

orang-orang dengan usia lanjut, tetapi juga 

menyerang orang muda. Responden dibagi menjadi 2 

(dua) kelompok; kelompok musik dan kelompok 

kontrol. Pada kelompok musik diberikan terapi musik 

relaksasi piano dan suling selama 30 menit selama 4 

minggu dibarengi dengan DASH atau Diatery 

Approaches to Stop Hypertension yaitu 

mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-

buahan, susu rendah lemak, serta membatasi 

konsumsi sodium kurang dari 100mmol/hari, 

sedangkan untuk kelompok kontrol hanya diberikan 

diet DASH dan pembatasan konsumsi sodium. Rata-

rata tekanan darah sebelum diberikan terapi musik 

pada kelompok musik adalah 128/73 mmHg dan 

kelompok kontrol 127/73mmHg. Setelah diberikan 

terapi musik, terjadi penurunan yang signifikan pada 

kelompok musik dengan rata- rata 120/71 mmHg 

sedangkan pada kelompok kontrol tidak terjadi 

penurunan yang signifikan dengan rata-rata 

127/73mmHg. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa terapi musik relaksasi berpengaruh terhadap 

penurunan tekanan darah. 

Menurut Turana (2011), rangsangan musik 

dapat mengaktivasi jalur-jalur spesifik di dalam 

beberapa area otak, seperti sistem Limbik yang 

berhubungan dengan perilaku emosional. Dengan 

mendengarkan musik, sistem Limbik ini teraktivasi 

dan individu tersebut pun menjadi rileks. Saat 

keadaan rileks inilah tekanan darah menurun. Jadi 

tidak hanya obat Prozak (antidepresi) saja, yang 

dapat bekerja di sistem Limbik, namun juga terapi 

musik. Selain itu pula alunan musik dapat 

menstimulasi tubuh untukmemproduksi molekul yang 

disebut nitric oxide (NO). Molekul ini bekerja pada 

tonus pembuluh darah sehingga dapat mengurangi 

tekanan darah. Dengan begitu, maka akan sangat 

bermanfaat jika musik dapat digunakan untuk 

penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi 

(Romadoni et al., 2013). 
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Bunyi dari musik juga membentuk pola dan 

menciptakan medan energi resonansi dan gerakan di 

ruang sekitarnya. Musik tidak dibatasi oleh fungsi 

intelektual maupun pikiran, musik masuk melalui saraf 

pendengaran kemudian diterima oleh otak, musik 

mengaktivikasi pada system pembuluh darah 

sehingga dapat mengurangi tekanan darah.  

Terapi musik juga dapat dijadikan alternatif 

terapi pengganti latihan fisik bagi lansia dengan 

hipertensi yang memiliki keterbatasan fisik dan tidak 

memungkinkan untuk melakukan aktivitas fisik. 

. 
SIMPULAN 

 Setelah menelaah berbagai pustaka, dapat 

disimpulkan bahwa terapi musik seperti terapi musik 

klasik, terapi musik instrumental, dan terapi musik 

tradisional serta terapi musik berpengaruh terhadap 

penurunan tekanan darah. 

 
a. Saran 

         1.Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan  hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk menambah literatur bagi calon 

tenaga Kesehatan, bahwa disamping 

penggunaan obat-obatan,  terapi musik juga 

dapat digunakan untuk menurunkan tekanan 

darah.  

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Disarankan kepada para tenaga kesehatan 

agar bisa mengimplementasikan terapi musik 

dalam rangka menurunkan tekanan darah dan 

juga menginformasikan kepada  masyarakat 

yang mengalami hipertensi tentang manfaat dari 

pemberian terapi musik yang mana dapat 

menurunkan tekanan darah.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Pengembangan penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan terapi-terapi non farmakologis yang 

lain seperti terapi pijat, aromaterapi, atau pun 

terapi senam aerobik yoga.  
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