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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit Parkinson atau Parkinson’s Disease yang selanjutnya akan 

disingkat ‘PD’ merupakan suatu penyakit kelainan neurologis yang berpengaruh 

terhadap kemampuan motorik seseorang. Penyakit ini disebabkan oleh proses 

degenerasi dopaminergik pada otak. Dopaminergik atau dopamin merupakan 

hormon yang berfungsi untuk mengontrol fungsi motorik, memengaruhi kinerja 

memori, dan mengatur perasaan senang. Oleh sebab itu, pasien PD memiliki 

kesulitan atau gangguan terhadap organ motorik sehingga menimbulkan gejala 

seperti tremor, bradikinesia (lambatnya gerakan), dan kekakuan otot (Raglio, 2015). 

Pasien PD umumnya ditangani menggunakan metode seperti pemberian obat-

obatan, fisioterapi, atau dengan melakukan prosedur bedah. Namun, metode 

penanganan tersebut dapat menimbulkan efek samping seperti menimbulkan 

gangguan atau gejala lain yang dapat memengaruhi fungsi motorik maupun aspek 

psikologis pasien. 

Terapi musik adalah penggunaan musik beserta elemen-elemennya seperti 

melodi, ritme, timbre, dan harmoni sebagai media terapeutik dalam penanganan 

terhadap individu maupun kelompok. Penanganan terapi musik bertujuan untuk 

meningkatkan atau mengoptimalkan kemampuan serta aspek dalam kehidupan 

individu maupun kelompok yang meliputi fisik, sosial, mental, emosional, serta 

aspek lain berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh terapis musik. 

Penanganan terapi musik hanya dapat dilakukan oleh tenaga terapis musik 
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profesional yang terlatih atau yang telah melalui pendidikan terapi musik. Segala 

bentuk penelitian, praktikum, pendidikan, maupun pelatihan dalam terapi musik 

dilakukan berdasarkan standar profesional yang disesuaikan dengan konteks 

budaya, sosial, dan politik (WFMT, 2011). Terapi musik dapat diaplikasikan dalam 

lingkungan medis, pendidikan, maupun komunitas sosial. Dalam lingkungan medis, 

terapi musik dapat diaplikasikan terhadap pasien yang mengalami penyakit atau 

kelainan neurologis seperti PD. Terapi musik dapat membantu pasien PD untuk 

meningkatkan kemampuan motorik, seperti kemampuan berjalan atau 

menggerakkan organ motorik lainnya yang terganggu karena penyakit yang dialami.  

Di negara-negara maju seperti di Amerika dan Eropa, penggunaan metode 

terapi musik telah diterapkan dalam penanganan terhadap pasien PD. Gejala 

motorik terkait gait adalah yang paling umum ditangani dengan terapi musik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pacchetti., et al (2000) tentang ‘Active 

Music Therapy in Parkinson’s Disease: An Integrative Method for Motor and 

Emotional Rehabilitation’, terapi musik terbukti efektif dalam menangani gejala 

bradikinesia serta meningkatkan kualitas hidup dan fungsi emosional pada pasien 

PD. Penelitian ini dilakukan terhadap 32 pasien PD yang dibagi menjadi dua grup, 

masing-masing 16 pasien. Para pasien menjalani sesi terapi musik dan fisioterapi 

setiap minggu selama tiga bulan. Asesmen dalam penelitian ini menggunakan alat 

ukur Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, Happiness Measure, dan 

Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire. Penelitian juga dilakukan oleh 

Ashoori., et al (2015) mengenai “Effects of Auditory Rhythm and Music on Gait 

Disturbances in Parkinson’s Disease”. Intervensi dalam penelitian ini 

menggunakan teknik NMT (Neurologic Music Therapy), yaitu RAS (Rhythmic 
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Auditory Stimulation) dengan alat bantu seperti metronom, aplikasi Listenmee, 

WalkMate, dan D-Jogger untuk mengukur kecepatan dan keseimbangan pasien PD 

dalam berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen ritme dalam musik 

mampu meningkatkan kemampuan dan kecepatan berjalan pada pasien PD. 

Di Indonesia, sejauh ini belum terdapat penelitian yang secara khusus 

meneliti tentang penanganan pasien PD menggunakan terapi musik. Penanganan 

pasien PD di Indonesia umumnya masih menggunakan metode penanganan seperti 

pemberian obat-obatan, fisioterapi, dan prosedur bedah. Beberapa dari metode 

penanganan tersebut dapat menimbulkan efek samping terhadap pasien, seperti 

yang terbukti dalam beberapa studi atau penelitian. Salah satunya adalah melalui 

studi yang dilakukan oleh Poewe., et al (2010) mengenai ‘Levodopa in the 

treatment of Parkinson’s Disease: an old drug still going strong’. Studi ini 

dilakukan dengan mengkaji hasil dari beberapa penelitian terhadap penggunaan 

Levodopa (salah satu obat untuk PD) pada pasien PD. Hasil studi menunjukkan 

bahwa penggunaan Levodopa masih menjadi standar dalam penanganan terhadap 

pasien PD walaupun dapat menimbulkan efek samping diskinesia (gerakan yang 

tidak terkontrol). Hasil studi juga menunjukkan bahwa perlu adanya pertimbangan 

dalam penggunaan Levodopa terhadap risiko selain diskinesia, seperti efek samping 

seperti mengantuk di siang hari, gangguan kontrol-impuls, dan efek samping 

lainnya yang berpotensi mengancam jiwa. Jika penanganan seperti ini terus 

dilakukan, pasien-pasien PD mungkin tidak akan mengalami perubahan atau 

peningkatan yang optimal terhadap gejala yang dialami.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan 

menjelaskan dampak dari penggunaan terapi musik dalam menangani masalah gait 
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yang dialami oleh pasien PD. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode 

penelitian mikroanalisis, yaitu metode analisis mendetail terhadap setiap sesi yang 

dilakukan pada pasien PD untuk mengidentifikasi dampak dari intervensi musik 

terhadap gejala yang dialami pasien. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apa dampak terapi musik terhadap gangguan gait pada pasien PD?  

2. Apa perbedaan kemampuan gait pada pasien PD sebelum diberikan 

intervensi musik dengan setelah diberikan intervensi musik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendetail sesi terapi 

musik yang dilakukan terhadap seorang pasien PD dengan gangguan gait serta 

mengidentifikasi dampak dari pemberian intervensi musik terhadap gangguan atau 

gejala yang dialami pasien.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

• Bagi pasien PD, hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam 

mengatasi masalah gait yang dialami.   

• Bagi terapis musik, hasil penelitian diharapkan dapat membantu para terapis 

musik dalam mengaplikasikan teknik terapi musik yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menangani masalah gait pada pasien PD atau pasien lain 

dengan gejala yang sama.  
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• Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan peneliti dalam penggunaan teknik terapi musik untuk 

menangani pasien PD atau pasien dengan diagnosis lain yang memiliki 

gejala motorik, khususnya gait. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini mengeksplorasi sesi terapi musik yang dilakukan terhadap 

seorang pasien PD laki-laki berusia 55 tahun yang memiliki gejala atau dengan 

kondisi: 

1. Memiliki risiko jatuh yang tinggi  

2. Kaki diseret saat berbalik arah  

3. Berhenti dan membutuhkan waktu untuk berbelok arah ketika berjalan 

4. Postur tubuh bungkuk 

5. Merasa lemah pada sisi kiri tubuh 

6. Telapak kaki kiri miring saat menapak ke lantai 

yang dirujuk oleh pihak Departemen Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Siloam 

Lippo Village, Tangerang. 

  


