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Abstract 

 

Complementary-Alternative Medicine (CAM) is one of the health care systems that are not presently 

considered to be part of conventional medicine. Globally, up to now the use of this method is still being 

developed and continues to increase. One of CAM type that more popular is music therapy. Music 

therapy is a form of therapy by using music as a medium of therapy that aims to maintain, repair, and 

optimize physical, psychological, spiritual, cognitive, and social needs of the individual that performed by 

professionals through systematic assessment and plan of care. This study aims to compare knowledge and 

attitude toward the music therapy between psychologists and physicians in Surabaya. The instrument that 

used was modified from a previous study, which is Psychologists Attitudes towards Complementary and 

Alternative Therapies (PATCAT) Questionnaire. In general, data from 19 respondents, with average age 

is 44 years old, showed that knowledge level about music therapy of psychologists was higher (mean = 

5,5) than physicians (mean = 4,6). Psychologists’ attitude towards music therapy also was more positive 

(mean = 39,4) compare with physicians’ attitude (mean = 35,8). However from Mann-Whitney U test 

found that those differences did not significant (U = 17, p>0,05; U = 26, p>0,05). Level of music 

therapy knowledge among psychologists and physicians was correlated positively with attitude toward 

music therapy (r = 0,25). But that correlation did not significantly proofed when tested with Spearman’s 

rho test (p>0,05). Discussion of the results can be viewed in this article. 
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Abstrak  

 

Pengobatan komplementer-alternatif (PKA) merupakan salah satu metode pengobatan selain pengobatan 

medis konvensional. Secara global, hingga saat ini penggunaan metode ini masih terus dikembangkan dan 

terus meningkat penggunaannya. Salah satu jenis PKA yang semakin dikenal adalah terapi musik. Terapi 

musik merupakan bentuk terapi dengan memanfaatkan musik sebagai media terapi yang bertujuan untuk 

menjaga, memperbaiki, dan mengoptimalkan kondisi fisik, psikologis, spiritual, kognitif, serta kebutuhan 

sosial individu yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui asesmen dan rencana perawatan 

sistematis. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengetahuan dan sikap terhadap PKA terapi 

musik antara psikolog dan dokter di Surabaya. Instrumen yang digunakan merupakan modifikasi dari 

penelitian sebelumnya, yaitu Psychologists Attitudes Towards Complementary and Alternative Therapies 

(PATCAT) Quesionnaire. Secara umum data dari 19 responden dengan rerata usia 44 tahun menunjukkan 

tingkat pengetahuan tentang PKA terapi musik pada psikolog (rerata = 5,5) lebih tinggi dibanding dokter 

(rerata = 4,6). Sikap psikolog terhadap PKA terapi musik (rerata = 39,4) juga cenderung lebih positif 

dibanding sikap dokter (rerata = 35,8). Akan tetapi dari uji Mann-Whitney U yang dilakukan ditemukan 

bahwa perbedaan pengetahuan dan sikap tersebut tidak signifikan (U = 17, p>0,05; U = 26, p>0,05). 

Tingkat pengetahuan PKA terapi musik yang dimiliki psikolog dan dokter memiliki korelasi positif 

dengan sikap terhadap PKA terapi musik (r = 0,25). Akan tetapi hubungan tersebut tidak terbukti 

signifikan ketika diuji menggunakan uji Spearman’s rho (p>0,05). Pembahasan dari hasil temuan tersebut 

dapat dilihat dalam artikel ini. 

 

Kata kunci: Pengobatan komplementer-alternatif, sikap, terapi musik, psikolog klinis, dokter 
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PENDAHULUAN 

 

Pengobatan komplementer-alternatif (PKA) merupakan salah satu metode pengobatan selain 

pengobatan medis konvensional. Secara ringkas PKA dapat diartikan sebagai salah satu sistem 

pengobatan dan perawatan kesehatan, praktik, dan produk yang secara umum tidak menjadi bagian dari 

pengobatan konvensional (National Institute of Health dalam Kamaluddin, 2010). National Center for 

Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) (dalam Clark, Will, Moravek, Xu, & Fisseha, 2013) 

menekankan pentingnya mempelajari beragam jenis PKA, khususnya bagi para tenaga kesehatan. Dengan 

keterbukaan dan pengetahuan yang dimiliki para tenaga kesehatan tentang PKA maka metode 

penyembuhan terintegrasi antara metode konvensional dengan PKA dapat tercipta. 

Secara global, hingga saat ini penggunaan metode ini masih terus dikembangkan dan terus 

meningkat penggunaannya. Prosentase masyarakat yang menggunakan PKA adalah sebesar 52-69% di 

Australia, 59-60% di Kanada, 62% di Amerika, 76% di Singapura, dan 50% di Jepang. Masyarakat di 

negara-negara maju tersebut setidaknya menggunakan PKA dalam satu tahun terakhir (Leach, 2013). 

Menurut Kayne, Spencer, dan Jacobs (dalam Tiran, 2009) salah satu alasan masyarakat lebih memilih 

PKA adalah karena metode ini bukan hanya berfokus pada gejala penyakit yang timbul tetapi juga 

menggunakan pendekatan pikiran-tubuh-jiwa. 

Salah satu jenis PKA yang semakin dikenal adalah terapi musik. Terapi musik merupakan bentuk 

terapi dengan memanfaatkan musik sebagai media terapi yang bertujuan untuk menjaga, memperbaiki, 

dan mengoptimalkan kondisi fisik, psikologis, spiritual, kognitif, serta kebutuhan sosial individu yang 

dilakukan oleh tenaga profesional melalui asesmen dan rencana perawatan sistematis (AMTA, 2014; 

Music Therapy at University Hospitals of Cleveland, 2014b; WFMT, 2011). Sejak 1980 terapi musik 

berkembang menjadi pengetahuan baru dan diakui sebagai bagian dari profesi di bidang kesehatan 

(Djohan, 2006). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terapi musik terbukti efektif dalam membantu 

rehabilitasi gangguan fisik, peningkatan motivasi dalam menjalani perawatan, memberikan dorongan 

emosional untuk klien dan keluarga, mengekspresikan perasaan, dan dalam berbagai proses psikoterapi. 

Oleh karena itu, terapi musik terus berkembang, baik di rumah sakit, klinik, lembaga kesehatan, sekolah-

sekolah, pusat kesehatan mental, pusat rehabilitasi ketergantungan obat, serta tempat-tempat perawatan 

lainnya (Djohan, 2006). 

Selain memberikan manfaat bagi kondisi psikologis yang dikaji dalam bidang ilmu Psikologi, 

terapi musik juga dimanfaatkan oleh kalangan medis dan kedokteran. Salah satu contohnya adalah 

Complementary Care Center di Columbia Presbyterian yang telah memadukan terapi musik dengan 

pengobatan medis konvensional dalam proses pengobatan pasien. Hal ini dilakukan dengan cara 

mendorong pasien untuk mendengarkan rekaman musik yang diberikan oleh tenaga medis melalui 

headphones. Ada bukti yang kuat bahwa penggabungan metode konvensional dan terapi musik ini dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap kesembuhan pasien (Oz, Arias, Oz, & Nio, 2011). 

Menurut Djohan (2006) terapi musik memiliki peranan yang besar di bidang kesehatan tetapi 

belum banyak yang meneliti dan mengekplorasi penggunaan terapi musik di Indonesia. Hal tersebut 

sangat disayangkan karena terapi musik ini memiliki potensi yang besar untuk kesehatan fisik maupun 

psikologis masyarakat Indonesia. Baugniet dkk. (dalam Frass et al., 2012) menegaskan bahwa wawasan 

tentang PKA memiliki korelasi dengan sikap terhadap PKA. Oleh karena itu dengan semakin berkembang 

dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap metode PKA maka para tenaga kesehatan harus 

meningkatkan wawasan tentang metode PKA. 

Berkaitan dengan penggunaan metode PKA secara menyeluruh, dokter sebagai tenaga kesehatan 

medis memegang peranan penting karena berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan yang langsung 

berhadapan dengan masyarakat, termasuk penggunaan masyarakat akan PKA. Walau demikian, 

pengobatan konvensional masih mendominasi sehingga PKA kurang dapat berkembang meskipun telah 

terbukti efektifitasnya (Depkes RI, 2013). Fenomena ini juga dipicu oleh kurangnya wawasan dari para 

tenaga kesehatan tentang PKA. Kurangnya wawasan yang dimiliki oleh para tenaga kesehatan mendorong 

munculnya sikap negatif terhadap metode PKA. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Baugniet et al. 

(dalam Frass et al., 2012) yang menyatakan bahwa pembelajaran atau wawasan tentang PKA memiliki 

korelasi dengan sikap terhadap PKA. 

Sikap negatif dari para tenaga kesehatan dapat membatasi keterbukaan diri pasien terhadap 

tenaga kesehatan (Tiran, 2009). Tidak adanya konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat menimbulkan 
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risiko bagi kesehatan pasien tersebut karena adanya reaksi yang kontradiktif atau efek samping pada 

penggabungan obat-obatan medis dan PKA yang sedang digunakan. Menurut Tiran (2009) fenomena 

yang saat ini berkembang adalah banyak pasien yang menanyakan tentang kemungkinan penggunaan 

PKA dalam proses penyembuhan. Dengan demikian, para tenaga kesehatan konvensional tidak punya 

pilihan selain memfasilitasi hal ini. Tenaga kesehatan yang memiliki wawasan tentang PKA yang terbatas 

tidak boleh menjadi hambatan bagi upaya pasien dalam mengupayakan kesembuhan dan kesehatan yang 

optimal. 

Ketersediaan dokter di pelayanan kesehatan primer memang telah berlangsung sejak dulu. Akan 

tetapi dengan munculnya kebutuhan bahwa tidak hanya pasien dengan gangguan fisik saja yang 

membutuhan penanganan tetapi juga pasien dengan gangguan psikologis maka sejak 2001 WHO 

mencanangkan ketersediaan tenaga kesehatan mental dalam pelayanan kesehatan primer. Lalu pada tahun 

2009 WHO menghimbau kepada setiap negara anggotanya untuk menyediakan tenaga kesehatan mental 

dalam pelayanan kesehatan primer (Retnowati, 2011). Ketersediaan dokter dan psikolog pada layanan 

kesehatan juga sejalan dengan definisi sehat dari WHO yang menyatakan bahwa individu dikatakan sehat 

bukan hanya dilihat dari kondisi fisik saja, melainkan juga kondisi mental, sosial, dan spiritual (Üstün & 

Jakob, 2005).  

Selain dokter sebagai tenaga kesehatan konvensional, menurut Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog 

Klinis dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa psikolog juga memiliki jabatan, tanggung jawab, dan 

wewenang untuk mengupayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, psikolog juga merupakan salah 

satu tenaga kesehatan yang harus dilibatkan dalam perkembangan metode PKA. Berdasarkan sumber 

literatur yang peneliti dapatkan, masih belum banyak penelitian tentang sikap psikolog klinis terhadap 

penggunaan Pengobatan Komplementer-Alternatif (PKA).  

Barnett dan Shale (2012) menekankan pentingnya integrasi antara PKA dengan praktik psikologi. 

Hal ini merupakan visi yang penting untuk kemajuan praktik psikologi. Oleh karena itu, keterlibatan dan 

pengetahuan tentang PKA juga harus dimiliki oleh tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktik 

psikologi, khususnya psikolog klinis. Integrasi ini bukan berarti bahwa seorang psikolog harus memiliki 

sertifikasi untuk dapat melakukan metode PKA. Akan tetapi setidaknya seorang psikolog klinis yang 

melakukan praktik psikologi memiliki wawasan tentang penggunaan, manfaat, keterbatasan, serta 

kontraindikasi dari jenis PKA dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi tersebut. 

Usaha mewujudkan kesehatan dengan pendekatan holistik tidak dapat dilepaskan dari hubungan 

antara psikolog klinis dan dokter dalam melakukan praktiknya. Terdapat kendala-kendala bagi dokter dan 

psikolog klinis dalam menjalani praktik untuk dapat mewujudkan kesehatan holistik, misalnya  kendala 

klinis terkait perbedaan filosofi dalam melakukan penanganan terhadap pasien sehingga mempersulit 

kedua belah pihak untuk dapat saling merujuk. 

Hasil penelitian sebelumnya dari negara-negara lain tentang sikap tenaga kesehatan medis 

terhadap penggunaan PKA menunjukkan keragu-raguan dokter dan psikolog atas penggunaan PKA serta 

tidak ada perbedaan sikap antara mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa psikologi. Melalui hasil 

penelitian ini, dapat diasumsikan bahwa responden yang berasal dari ilmu kedokteran dan psikologi 

memiliki kecenderungan untuk memiliki sikap negatif terhadap penggunaan PKA dalam menjalani 

profesi sebagai dokter maupun psikolog (Ditte, Schulz, Ernst, & Schmid-Ott, 2011). Oleh karena adanya 

sikap negatif dari tenaga kesehatan terhadap PKA yang dapat berdampak bagi kondisi pasien dan sangat 

terbatasnya hasil penelitian tentang sikap tenaga kesehatan terhadap PKA ―terapi musik‖, maka peneliti 

merasa perlu melakukan penelitian untuk membandingkan pengetahuan dan sikap terhadap PKA terapi 

musik antara psikolog dan dokter di Surabaya.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Desain yang digunakan adalah penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan responden 

psikolog dan dokter di Surabaya. Penelitian non eksperimental adalah metode penelitian yang tidak 

menggunakan eksperimen atau percobaan (Saam & Wahyuni, 2013). Data pengetahuan dikumpulkan 

melalui adaptasi tes pengetahuan tentang PKA (Cooke, Mitchell, Tiralongo, & Murfield, 2012). Data 

tentang sikap dikumpulkan dengan modifikasi dari Psychologists Attitudes Towards Complementary and 

Alternative Therapies (PATCAT) Quesionnaire (Wilson & White, 2007). Uji reliabilitas terhadap skala 

sikap terhadap PKA menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,85. 
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HASIL DAN DISKUSI 

 

Rata-rata lamanya para responden menjalani profesi mereka adalah 15 tahun. Dari 19 responden, 

hanya enam yang bekerja di instansi kesehatan dengan layanan PKA. Secara umum data dari 19 

responden (14 psikolog dan 5 dokter) dengan rerata usia 44 tahun menunjukkan tingkat pengetahuan 

tentang PKA terapi musik pada psikolog (rerata = 5,5) lebih tinggi dibanding dokter (rerata = 4,6). Sikap 

psikolog terhadap PKA terapi musik (rerata = 39,4) juga cenderung lebih positif dibanding sikap dokter 

(rerata = 35,8). Akan tetapi dari uji Mann-Whitney U yang dilakukan ditemukan bahwa perbedaan 

pengetahuan dan sikap tersebut tidak signifikan (U = 17, p>0,05; U = 26, p>0,05). Tingkat pengetahuan 

PKA terapi musik yang dimiliki psikolog dan dokter memiliki korelasi positif dengan sikap terhadap 

PKA terapi musik (r = 0,25). Akan tetapi hubungan tersebut tidak terbukti signifikan ketika diuji 

menggunakan uji Spearman’s rho (p>0,05).  

Pengetahuan tentang PKA terapi musik lebih tinggi pada psikolog dibanding dokter. Hal tersebut 

diasumsikan karena manfaat terapi musik lebih kepada psikologis individu. Djohan (2009) menyebutkan 

bahwa terapi musik merupakan sebuah aktifitas terapiutik yang menggunakan musik sebagai media untuk 

memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, kesehatan emosi, dan fisik (Djohan, 2009). Fokus 

dari terapi musik adalah perubahan perilaku pada pasien dan dilakukan oleh terapis musik bersertifikat 

melalui asesmen sistematis dan rencana perawatan (Music Therapy at University Hospitals of Cleveland, 

2014b). 

Masyarakat Yunani kuno percaya bahwa musik dapat berperan sebagai metode pengobatan 

kuratif dalam menyembuhkan gangguan mental. Para filsuf Barat percaya bahwa musik memiliki 

kekuatan untuk menyembuhkan karena musik dapat membawa keseimbangan dan harmoni (Wigram et al. 

dalam Solanki, Zafar, & Rastogi, 2013). Aristoteles juga berkeyakinan bahwa individu yang mengalami 

emosi yang tidak terkendali dapat kembali tenang  setelah mendengarkan musik yang menenangkan (Chiu 

& Kumar, Klein & Winkelstein dalam Solanki, Zafar, & Rastogi, 2013). Manfaat PKA terapi musik yang 

berkaitan erat dengan psikologis individu adalah mengekspresikan emosi, meningkatkan kepercayaan 

diri, memfasilitasi relaksasi, mengatasi kehilangan, dan meningkatkan konsentrasi (AMTA, 2007). 

Pengetahuan yang tinggi tercermin juga dari sikap yang lebih positif pada psikolog dibanding 

dokter. Temuan tersebut serupa dengan hasil penelitian Hunter, Corcoran, Phelps, dan Leeder (2012) serta 

Shorofi dan Arbon (2010), yaitu pengetahuan tentang PKA berkorelasi dengan sikap tenaga kesehatan 

terhadap PKA. Beberapa hasil penelitian lainnya (Chung et al., 2011; Vlieger, Vliet, & Jong. 2011) juga 

menunjukkan bahwa pengetahuan tenaga kesehatan tentang PKA juga berhubungan dengan perilaku 

mereka dalam mendiskusikan dan merujuk pasien kepada praktisi PKA yang terpercaya dan memiliki 

bukti ilmiah. Walau demikian dalam penelitian kali ini korelasi positif antara pengetahuan dan sikap 

terhadap PKA tidak terbukti signifikan. Kondisi tersebut dapat disebabkan berbagai hal karena faktor 

pembentuk sikap bukan hanya pengetahuan semata.  

Salah satu asumsi mengapa tidak ada korelasi yang signifikan antara pengetahuan dan sikap 

terhadap PKA terapi musik adalah masih rendahnya tingkat penggunaan terapi musik di Indonesia. 

Menurut Djohan (2006) terapi musik memiliki peranan yang besar di bidang kesehatan namun belum 

banyak yang meneliti dan mengeksplorasi penggunaannya di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan 

mengingat bahwa terapi musik ini memiliki potensi yang besar untuk kesehatan masyarakat Indonesia. 

Sebaliknya, di luar Indonesia telah dikembangkan penggunaan metode terapi musik  bersamaan dengan 

pengobatan konvensional. 

Sikap positif psikolog yang lebih tinggi dibanding dokter diduga dari manfaat dan model PKA 

terapi musik yang berhubungan dengan fungsi psikologis individu. Berdasarkan hasil Kongres Terapi 

Musik Dunia ke-9 disepakati lima jenis terapi musik yang telah dikenal oleh dunia internasional. Berikut 

ini adalah penjelasan mengenai kelima model terapi musik tersebut: 

1. Guided Imagery and Music (GIM) 

Model terapi musik ini dicetuskan oleh Helen Lindquist Bonny. Menurut Bonny (dalam Solanki, 

Zafar, & Rastogi, 2013), GIM adalah proses yang terjadi ketika imajinasi ditimbulkan selama 

mendengarkan musik. Selama proses terapi, klien diajak untuk mendengarkan musik klasik dan 

terapis akan membimbing klien untuk masuk dalam eksplorasi yang mendalam. Proses terapi ini 

berlangsung salama 90-120 menit yang terdiri dari empat tahap, yaitu prelude, induksi, music travel, 

serta postlude (Wigram et al., dalam Solanki, Zafar, & Rastogi, 2013) 

2. Analytical Music Therapy 
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Terapi musik analitis dikembangkan oleh Mary Priestley sehingga biasa disebut sebagai Model 

Priestley. Aktifitas yang berlangsung dalam terapi ini adalah mengajak klien untuk terlibat aktif 

dengan melakukan improvisasi musik. Melalui improvisasi ini, terapis kemudian memahami dan 

menginterpretasikan tentang kondisi alam bawah sadar klien (Bruscia & Wigram et al. dalam 

Solanki, Zafar, & Rastogi, 2013). Fokus dari terapi ini adalah menggali sebanyak mungkin 

perasaan, ide, fantasi, ingatan, dan kejadian yang dialami klien baik melalui pertukaran verbal 

maupun permainan musik (Bruscia dalam Djohan, 2006).    

3. Creative Music Therapy 

Model terapi musik ini dikembangkan oleh Paul Nordoff dan Clive Robbins. Sesuai dengan 

namanya, bermain musik merupakan fokus pokok dalam sesi terapi ini. Pada proses terapi, terapis 

membuat sebuah kerangka alunan musik yang kemudian akan diimprovisasi oleh ide kreatif dan 

ekspresi dari klien. Oleh karena itu, dalam terapi ini musik menjadi media terapiutik, komunikasi, 

ekspresi, serta realisasi potensi. Model terapi ini banyak diaplikasikan untuk anak-anak yang 

memiliki keterbatasan serta gangguan emosi (Etkin & Wigram et al., dalam Solanki, Zafar, & 

Rastogi, 2013)  

4. Benenzon Music Therapy 

Model terapi ini dikembangkan oleh Rolando Benenzon. Penyusunan model terapi ini  berakar 

dari pola pikir psikoanalitik yang kemudian digabungkan dengan berbagai pengaruh seperti, filsafat, 

pelatihan musik dan setting budaya di mana terapi ini dipraktikkan. Fokus utama dalam model terapi 

yang berpusat pada interaksi musik dan suara dalam kerangka nonverbal ini adalah untuk 

meningkatkan komunikasi interpersonal yang kemudian diduga dapat meningkatkan kualitas hidup 

dan kesejahteraan (Benenzon dalam Solanki, Zafar, & Rastogi, 2013). 

5. Behavioral Music Therapy 

Model terapi ini dicetuskan oleh Cliford Madsen bersama Vance Cotter. Behavioral music 

therapy merupakan penggunaan musik sebagai kesatuan kekuatan atau isyarat stimulus untuk 

meningkatkan atau memodifikasi perilaku adaptif dan menghilangkan perilaku maladaptif (Bruscia 

dalam Solanki, Zafar, & Rastogi, 2013). Model terapi ini merupakan bentuk dari modifkasi perilaku 

dan kognitif yang menggunakan analisis perilaku. Konsep dasarnya adalah musik digunakan dalam 

proses terapi sebagai bentuk isyarat, struktur waktu, dan gerakan tubuh, fokus perhatian, serta 

pengondisian perilaku (Djohan, 2006). 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil uji statistik menunjukkan pengetahuan tentang PKA terapi musik dan sikap positif terhadap 

PKA terapi musik pada psikolog lebih tinggi dibanding dokter di Surabaya. Akan tetapi perbandingan 

tersebut tidak terbukti signifikan. Korelasi positif antara pengetahuan dan sikap juga terbukti tidak 

signifikan. Salah satu asumsi mengapa hal tersebut dapat terjadi adalah masih rendahnya tingkat 

penggunaan PKA terapi musik di Indonesia sehingga psikolog dan dokter kurang familiar dengan PKA 

terapi musik. Pada penelitian selanjutnya perlu jumlah responden yang lebih besar agar data yang 

diperoleh dapat lebih representatif. 
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