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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) pada tahun 2018 menjelaskan bahwa 

depresi merupakan gangguan kesehatan psikis paling umum yang terjadi pada 

masyarakat. WHO juga menjelaskan bahwa gangguan depresi dapat menyebabkan 

penderita kehilangan fungsi dalam kehidupan sosial, lingkungan sekitarnya 

(menutup diri, kesulitan dalam bersosialisasi dan meregulasi emosi), dan yang 

paling buruk, depresi daApat menyebabkan bunuh diri.  

Hasil data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 

menunjukkan bahwa sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk di 

Indonesia mengalami gejala-gejala depresi dan kecemasan. Sedangkan WHO 

(2018) mencatat bahwa jumlah penderita depresi diseluruh dunia sudah mencapai 

300 juta jiwa. Hampir 800.000 orang meninggal setiap tahun karena bunuh diri 

dan WHO memprediksikan pada tahun 2020, depresi akan menjadi salah satu 

gangguan mental yang paling banyak dialami, dan depresi berat akan menjadi 

penyebab kematian kedua terbesar setelah serangan jantung. Permasalahan ini 

harus sesegera mungkin ditangani guna mencegah situasi yang lebih parah di 

kemudian hari.  

Mckhann dan Albert (2010) mengatakan bahwa hingga saat ini 

penanganan depresi masih dilakukan dengan cara konvensional seperti 

psikoterapi, konseling, terapi interpersonal, terapi kognitif (CBT) yang sifatnya 
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emosional dan psikologis. Surilena (2014) dalam Damianus Journal of Medicine 

menjelaskan bahwa penanganan-penanganan konvensional membuahkan hasil 

yang positif, seperti berkurangnya gejala-gejala depresi, namun penanganan-

penanganan tersebut juga dapat menimbulkan efek samping yang negatif bagi 

penderita. Penanganan-penanganan tersebut didampingi dengan obat-obatan 

antidepresan, sehingga mengakibatkan penderita memiliki ketergantungan 

terhadap obat-obatan tersebut, baik ketergantungan fisik (demam, susah tidur, 

konstipasi, dan gangguan ingatan) maupun ketergantungan psikis (mudah cemas, 

mudah tersinggung, perubahan suasana hati yang drastis). Dampak negatif 

tersebut juga kemudian diatasi lebih lanjut dengan penggunaan obat-obatan 

seperti obat tidur, dan obat penenang yang membuat penderita menjadi lebih 

depresif dan semakin bergantung pada obat-obatan. 

Musik adalah salah satu media yang memiliki peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Kemper dan Danhauer (2005) menjelaskan bahwa 

mendengarkan musik dapat meningkatkan kesehatan seseorang, meringankan rasa 

sakit, mengurangi perasaan-perasaan dan pikiran yang kurang menyenangkan, 

serta membantu meningkatkan suasana hati. Schlaug (2015) juga melaporkan 

bahwa mendengarkan dan merenungkan musik tidak hanya berfungsi untuk 

meningkatkan kesehatan psikis seseorang, namun juga dapat berguna untuk 

meningkatkan komunikasi, hubungan sosial, serta reaksi jasmani. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa musik itu sendiri adalah sebuah media yang dapat 

digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlaug%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19673811
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Maratos et. al (2009) menyatakan bahwa salah satu terapi yang dapat 

digunakan untuk mengatasi depresi adalah terapi musik. Berbagai jenis terapi 

musik telah digunakan untuk mengobati depresi dan kecemasan. Sebuah 

penemuan meta-analisis dari Gold et. al menunjukkan bahwa intervensi terapi 

musik dapat memberikan dampak yang sama dengan obat penenang dan anti-

kecemasan (menenangkan dan menurunkan kecemasan pada orang dengan 

depresi), sehingga intervensi musik dapat digunakan sebagai pengganti obat-

obatan tanpa adanya efek samping yang negatif. 

Dalam terapi musik sendiri ada berbagai macam teknik yang dapat 

digunakan untuk menangani gangguan depresi, salah satunya adalah teknik 

Guided Imagery and Music (GIM). Grocke & Wigram (2007) menjelaskan bahwa 

kegiatan GIM berupa pemutaraan musik intrumental yang digabungkan dengan 

pembacaan narasi yang dirancang khusus untuk klien oleh terapis dan biasanya 

berlangsung selama satu setengah hingga dua jam. Teknik yang dikembangkan 

oleh Helen L. Bonny pada tahun 1970 ini digunakan untuk mengeksplorasi alam 

bawah sadar seseorang, merangsang citra, kenangan, perasaan dan berguna untuk 

memunculkan masalah terdalam yang selama ini tidak disadari, sehingga 

seseorang dapat mengatasi masalah yang mengganggu kehidupannya seperti, 

trauma, dan emosi yang belum tersampaikan. Karena depresi menyebabkan 

kehidupan seseorang jadi terganggu, teknik ini sangat cocok untuk menangani 

seseorang yang sedang mengalami depresi. 

Penelitian dan praktik terapi musik di Indonesia masih minim, sehingga 

banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu terapi musik. Menurut 
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Subiantoro (2015), Indonesia memiliki banyak kesenian dan fungsi rekreatif 

musik yang telah diterima dengan baik oleh masyarakat, namun sayangnya 

praktek terapi musik di Indonesia masih sangat minim atau bahkan sulit 

ditemukan. Fokus masyarakat masih tertuju pada kebutuhan dasar sehingga 

kesehatan belum mendapat perhatian yang cukup. Terapi musik hanya akan dapat 

diterima oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk intervensi, apabila terdapat 

peningkatan kesadaran tentang potensi penggunaan musik sebagai sarana 

peningkatan kualitas hidup manusia. 

Minimnya penelitian di Indonesia mengenai terapi musik untuk depresi, 

serta belum adanya penelitian secara khusus mengenai teknik GIM dalam terapi 

musik untuk menangani depresi di Indonesia, membuat peneliti ingin meneliti 

bidang ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas metode 

GIM dalam terapi musik untuk menangani gamgguan depresi. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pre-test post-test design, yang 

kemudian akan dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan 

memverifikasi data dengan teknik Triangulasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti menyajikan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah teknik GIM efektif dalam menangani gangguan depresi pada 

seseorang? 
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2. Aspek depresi apa saja yang memberikan respon baik terhadap teknik 

GIM? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas metode 

GIM dalam terapi musik untuk menangani gamgguan depresi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis: 

1. Sebagai sumber penelitian untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan masyarakat Indonesia terhadap praktek terapi musik. 

2. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut. 

Manfaat Praktis: 

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 

masukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

eksistensi praktek terapi musik di Indonesia. 

2. Bagi penderita depresi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 

dasar pertimbangan untuk mencoba mengikuti terapi musik GIM. 

3. Bagi institusi kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sebuah acuan untuk mempertimbangkan penerapan terapi musik 

dengan menggunakan GIM. 
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1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh teknik GIM 

dalam terapi musik, dan tidak termasuk teknik-teknik terapi musik lainnya. 

Penelitian ini juga hanya diperuntukkan bagi penderita gangguan depresi pada 

dewasa muda (24-30 tahun) dengan jenis depresi unipolar (Major Depressive), 

tidak termasuk depresi jenis bipolar (manic depression), dan jenis gangguan psikis 

lainnya, seperti skizofrenia, anxiety disorder, dan personality disorder. 

 


