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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Terapi musik merupakan proses intervensi musik yang telah terbukti secara 

klinis kegunaannya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi 

klien (contoh: kebutuhan emosional, komunikasi dan kognitif) dalam konteks 

hubungan terapeutik yang dipraktikkan oleh terapis musik profesional (AMTA, 

2019). Populasi yang seringkali mendapatkan terapi musik bervariasi dari usia 

anak-anak sampai lansia dengan cacat fisik, pasien pada perawatan paliatif, pasien 

penyakit kronis dan terminal seperti kanker, bahkan pasien dengan trauma, 

gangguan mental/gangguan jiwa. Menurut sebuah penelitian, terapis yang bekerja 

di tempat dengan tekanan pekerjaan yang tinggi seperti di rumah sakit dan yang 

bekerja dengan populasi pasien yang mengalami gangguan kepribadian, siksaan 

dan trauma, lebih rentan terekspos terhadap stres dan permasalahan psikologis 

lainnya (Shapiro et al. 2007). Berdasarkan kondisi terapis musik yang seringkali 

bekerja pada tempat-tempat dan dengan populasi tersebut, terapis musik juga rentan 

terekspos pada tingkat stres yang tinggi dan bahkan burnout.  

Burnout didefinisikan sebagai sindrom yang dialami manusia ketika 

mengalami stres kronis di tempat kerja yang tidak ditangani dengan baik dan 

meliputi tiga dimensi yang berbeda yaitu: berkurangnya kualitas performa kerja 

individu (professional efficacy), kelelahan, dan juga depersonalisasi (WHO, 2019). 

Burnout juga dapat dialami oleh terapis musik karena beberapa faktor, yang dibagi 
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menjadi tiga: faktor pekerjaan, faktor individu, dan faktor sosial (Niven, 2002, 

seperti yang dikutip dari Clements-Cortes, 2013). Jika tidak ditangani, burnout 

dapat memengaruhi aspek kehidupan pribadi maupun profesional seorang terapis 

musik. Sebagai contoh, terapis yang mengalami burnout mungkin akan lebih sering 

merasakan sakit kepala dan punggung, permasalahan dalam mengingat sesuatu, 

merasa tidak berdaya, kesal, cemas, dan memiliki sikap tidak peduli (Clements-

Cortes, 2013).  

Berbagai penelitian telah melakukan studi mengenai fenomena burnout yang 

terjadi pada terapis musik. Penelitian yang dilakukan oleh Clements-Cortes (2013), 

merupakan tinjauan literatur yang menjabarkan hal-hal terkait burnout seperti 

pengertian, deskripsi dan faktor-faktor yang memengaruhi dan memicu terjadinya 

burnout pada terapis musik. Hasil dari tinjauan literatur ini meliputi diskusi 

komprehensif mengenai faktor spesifik yang memengaruhi burnout pada terapis 

musik (faktor individu, pekerjaan dan sosial), dampak dari burnout pada aspek 

fisik, spiritual, emosi/psikologis, dan perilaku, serta intervensi yang sesuai untuk 

menangani burnout pada terapis musik seperti menjaga pola hidup yang sehat, 

meditasi dan membagikan pengalaman mereka sebagai terapis musik dalam suatu 

kelompok/komunitas.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Berry (2017) mengungkapkan bahwa 

berbagai metodologi terapi musik yang digunakan dapat menyebabkan burnout 

pada terapis musik. Data diperoleh dengan pelaksanaan survei menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dan melibatkan skala MBI-HSS serta pertanyaan yang 

dibuat oleh peneliti sendiri. Survei dikirim kepada sebanyak 1635 terapis musik, 
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dan 199 individu setuju untuk menjadi responden penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara metodologi terapi musik yang 

digunakan dengan subskala kelelahan emosi (emotional exhaustion) pada burnout.  

Hills (2000) juga telah melakukan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

membuktikan hipotesis bahwa terapis musik yang bekerja dalam tim multidisipliner 

akan cenderung memiliki tingkat burnout yang lebih rendah dan memiliki perasaan 

akan pencapaian (self-accomplishments) yang lebih besar dibandingkan dengan 

yang bekerja dalam konteks privat. Data penelitian diambil dari survei yang 

dibagikan kepada 221 terapis musik yang terdaftar sebagai anggota dari British 

Association of Professional Music Therapists yang tinggal di Inggris. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terapis musik yang bekerja dengan tim 

multidisipliner memiliki tingkat pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

terapis musik yang bekerja secara privat, namun memiliki tingkat kelelahan 

emosional (emotional exhaustion) dan depersonalisasi yang serupa.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa berbagai penelitian yang 

melakukan investigasi mengenai terapis musik dan risiko burnout telah dilakukan. 

Namun, penelitian mengenai burnout yang dialami terapis musik dan hubungannya 

dengan praktik klinis terapi musik masih sangat sedikit dibandingkan dengan 

penelitian mengenai burnout pada profesi kesehatan lainnya seperti pekerja sosial 

dan perawat (Clements-Cortes, 2013). Selain itu penelitian mengenai topik ini 

belum pernah dilakukan dengan terapis musik profesional di Indonesia sebelumnya. 

Studi awal penelitian turut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

burnout pada terapis musik yang melaksanakan praktik di daerah 
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JABODETABEK. Data dikumpulkan melalui metode survei daring yang diisi pada 

platform Google Form dan dibagikan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp. 

Sembilan terapis musik profesional yang melakukan praktik di daerah 

JABODETABEK dan memiliki rentang pengalaman selama 0-6 tahun mengisi 

survei tersebut. Hasil dari studi awal mengungkapkan bahwa tujuh dari sembilan 

responden (77.8%) menunjukkan risiko burnout pada satu atau lebih dari ketiga 

dimensi yaitu kelelahan emosional (emotional exhaustion), depersonalisasi dan 

pencapaian pribadi (personal achievement).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena burnout yang dialami 

oleh terapis musik yang melakukan praktik klinis terapi musik di daerah 

JABODETABEK. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, dengan metode fenomenologi. Penelitian dimulai dengan 

melakukan studi awal dalam bentuk pembagian survei daring kepada seluruh 

terapis musik profesional yang bekerja di JABODETABEK. Kemudian, 

wawancara dengan terapis musik dilakukan untuk mengetahui berbagai sudut 

pandang terapis musik mengenai hal ini secara mendalam, dan dianalisis 

menggunakan proses coding. Jumlah responden yang diwawancara bergantung 

pada jumlah terapis musik yang mengalami burnout tingkat sedang (moderate) dan 

tinggi (high-level) dari hasil Maslach Burnout Inventory (MBI) yang diisi pada 

survei yang dibagikan pada studi awal. 
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1.2. Rumusan Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah burnout yang dialami terapis musik memengaruhi praktik klinisnya? 

Jika iya, bagaimana? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memicu burnout pada terapis musik yang bekerja 

di daerah JABODETABEK? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi fenomena burnout yang dialami 

oleh terapis musik yang melakukan praktik klinis terapi musik di daerah 

JABODETABEK dari berbagai aspek seperti pengertian, pemicu, dampak, dan 

solusi yang dilakukan para terapis musik. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Adapun beberapa batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Responden survei dan wawancara merupakan terapis musik profesional (telah 

melakukan pendidikan formal terapi musik) 

2. Responden survei dan wawancara merupakan terapis musik profesional yang 

melaksanakan praktik klinisnya di daerah JABODETABEK 

3. Responden wawancara merupakan terapis musik yang menunjukkan gejala-

gejala burnout pada tingkat sedang sebanyak minimal dua subskala burnout 

dan/atau pada satu subskala burnout dengan tingkat tinggi dari survei yang 

telah diisi 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat penelitian yang didapatkan melalui penelitian ini 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

i. Menjadi penelitian pertama yang memberikan data mengenai tingkat burnout 

di antara terapis musik di daerah JABODETABEK, Indonesia 

ii. Memberikan informasi yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman 

terapis musik dengan burnout  

iii. Memberikan referensi teoritis bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang 

burnout pada terapis musik profesional di Indonesia  

 

2. Manfaat Praktis 

i. Meningkatkan kesadaran terapis musik dan calon  terapis musik profesional di 

Indonesia mengenai informasi-informasi penting terkait burnout seperti gejala, 

risiko dan dampak yang disebabkan oleh burnout pada terapis musik 

ii. Memberikan pemaparan ilmiah akan cara-cara konkret yang dapat dilakukan 

oleh terapis musik untuk mencegah burnout dan meningkatkan kualitas praktik 

klinis terapi musik 

 
 

 

 

 

 

 


