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ABSTRAK 
Hipertensi merupakan salah satu penyakit mematikan di dunia.Hipertensi sering 
disebut juga sebagai “silent killer” (pembunuh diam-diam), sebab seseorang dapat 
mengidap hipertensi selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya sampai terjadi 
kerusakan organ vital yang cukup berat.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
pengaruh terapi musik terhadap tekanan darah pada pasien hipertensi yang dirawat 
di RS Sobirin Lubuk Linggau.Metode penelitian Quasi Eksperimental menggunakan 
The One Group Pretest Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pasien hipertensi yang dirawat di ruang Nusa Indah RS Sobirin Lubuk 
Linggau sebanyak 38 orang.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan Total Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
data primer yaitu data yang didapat melalui pengukuran langsung tekanan darah 
menggunakan Sfigmomanometer pada pasien hipertensi di ruang Nusa Indah RS 
Sobirin Lubuk Linggau.Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji 
statistic Chi-Square.Hasil penelitian didapatkan: (1) Dari 38 pasien hipertensi yang 
dirawat di ruang Nusa Indah RS Sobirin Lubuk Linggau sebelum dilakukan 
pemberian terapi musik didapatkan tekanan darah sistole dengan nilai minimum 130 
mmHg, nilai maksimum 160 mmHg, nilai rata-rata 142,63 mmHg dan tekanan 
darah diastole dengan nilai minimum 80 mmHg, nilai maksimum 100 mmHg, nilai 
rata-rata 92,37 mmHg; (2) Dari dari 38 pasien hipertensi yang dirawat di ruang 
Nusa Indah RS Sobirin Lubuk Linggau setelah dilakukan pemberian terapi musik 
didapatkan tekanan darah dengan nilai minimum 120 mmHg, nilai maksimum 150 
mmHg, nilai rata-rata 135,79 mmHg dan tekanan darah sistole dengan nilai 
minimum 80 mmHg, nilai maksimum 90 mmHg, nilai rata-rata 83,42 mmHg; (3)Ada 
pengaruh terapi musik terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi 
yang dirawat di RS Sobirin Lubuk Linggau. Hasil penelitian ini dapat menjadi 
masukan bagi RS Sobirin Lubuk Linggau untuk dapat menerapkan terapi non 
farmakologi seperti terapi musik untuk membantu mempercepat penurunan tekanan 
darah selain obat-obatan. 
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