
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Eksperimental. Metode Eksperimental 

Menurut Solso & Johnson (Setyorini & Wibhowo, 2008, H. 31) 

adalah suatu jenis metode penelitian yang melibatkan minimal satu 

variabel yang dimanipulasi untuk mengetahui adanya hubungan 

sebab dan akibat. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rancangan eksperimen murni (true experiment). 

Eksperimen murni adalah suatu rancangan penelitian dengan cara 

mengkontrol secara ketat variabel yang tidak dikehendaki terhadap 

variabel yang akan di ukur, yang menjadi ciri khusus dalam 

eksperimen murni yang membedakannya dengan eksperimen semu 

adalah terdapat random assignment dan karakteristik lain ialah 

eksperimen murni menyertakan kelompok sebelum eksperimen 

dilaksanakan atau tepatnya sebelum perlakuan diberikan kepada 

kelompok eksperimen (Setyorini & Wibhowo, 2008, h. 63) 

Design eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pre and posttest with control group design. pre and posttest 

with control group design merupakan salah satu jenis dari rancangan 

eksperimen murni dengan hanya memiliki satu variabel bebas, dalam 

design eksperimen ini menggunakan dua kelompok yakni kelompok 

eksperimen (yang diberi perlakuan) dan kelompok control (tidak 



 

 

 

 

diberikan perlakuan) kedua kelompok tersebut melakukan penilaian 

pada variable konsentrasi yang akan di ukur sebelum dan sesudah 

perlakukan diberikan (Setyorini & Wibhowo, 2008). 

Tabel 1. Design Penelitian 

KONTROL KELOMPOK PRETEST PERLAKUAN POSTTEST 

Ra KE H1 P H2 

Ra KL H1 P- H2 

Keterangan: 

Ra = Random Assignment 

KE = Kelompok Eksperimen 

KL = Kelompok Kontrol 

H1 = Hasil Prestest 

H2 = Hasil Posttest 

P = Permberian Perlakuan 

P- = Tanpa Pemberian Perlakuan 

 

B. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel penelitian adalah suatu langkah untuk 

menetapkan variabel-variabel utama yang menjadi fokus penelitian. 

Menurut Suryabrata (2010), variabel suatu penelitian ditentukan oleh 

landasan teori dan hipotesis penelitian, maka yang menjadi variabel 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas / Perlakuan :Musik klasik 

2. Variabel Tergantung  :Konsentrasi belajar 

3. Variabel kontrol  :Kebisingan, usia, temperatur, 

pencahayaan 



 

 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel – variabel yang akan diteliti 

sebagai berikut: 

1. Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi Belajar adalah upaya untuk memperoleh 

informasi dengan cara memfokuskan pada suatu hal dan 

menyampingkan sementara kegiatan atau kepentingan lain. 

Pengukuran pengaruh musik terhadap konsentrasi belajar pada 

penelitian ini menggunakan alat ukur digit symbol test. Tes ini 

terdiri dari sembilan kotak di atas dan sembilan kotak di bawah, 

kotak di atas terdiri dari sembilan angka, dan kotak di bawah 

terdiri dari sembilan simbol, yang akan digunakan sebagai contoh 

untuk dapat mengisi pada kotak simbol yang masih kosong serta 

menyesuaikan dengan kotak angka di atasnya. Skor tertinggi 

pada alat tes ini adalah 90, dan waktu untuk mengerjakan 90 

detik. Pengukuran konsentrasi belajar di lihat berdasarkan tinggi 

rendahnya skor, semakin tinggi skor semakin tinggi tingkat 

konsentrasi belajarnya. 

2. Musik 

Musik yang akan diberikan pada penelitian ini adalah 

jenis musik klasik karya Mozart yakni “Wolfgang Amadeus 

Mozart 1999”. Pada pengukuran pengaruh musik terhadap 

konsentrasi belajar, musik tersebut akan didengarkan pada subjek 

melalui speaker aktif merk advance tipe m10  selama subjek 

mengerjakan digits symbols test yang diberikan.  



 

 

 

 

3. Kebisingan 

Suara yang tidak teratur atau suara yang tidak diharapkan 

yang dapat mengganggu kegiatan belajar. Pada penelitian ini 

kebisingan diatasi dengan mengkondisikan lingkungan sekitar 

ruangan tersebut tidak berisik atau gaduh. 

4. Usia 

Suatu ukuran yang mengukur waktu keberadaan benda 

atau makhluk hidup. Subjek yang akan terlibat pada penelitian ini 

berusia berkisar 18-22 tahun. 

5. Temperatur 

Suatu kondisi suhu udara dalam ruangan. Suhu udara pada 

ruangan yang akan digunakan untuk penelitian berkisar 20-23 

derajat celcius yang terukur berdasarkan suhu yang tercantum 

pada remote air conditioner 

6. Pencahayaan 

Penerangan dalam ruangan yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan belajar yang terlihat berdasarkan sumber 

cahaya, jenis cahaya dan jumlah cahaya. 

Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

ruang kelas fakultas psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

ruang 403. Dasar memilih ruangan tersebut karena, pencahayaan 

pada ruang menggunakan cahaya dari lampu pijar, dan terdapat 

cahaya dari sinar matahari yang masuk, selain itu kondisi lingkungan 

sekitar yang memadai (tidak bising), dan pada ruangan tersebut 



 

 

 

terdapat beberapa AC yang mempermudah untuk mengatur kondisi 

suhu ruangan menjadi 20-23 derajat celcius. 

D. Populasi & Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan individu atau objek yang 

memiliki beberapa karakteristik yang sama berupa usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, tempat tinggal (Latipun, 2015, h. 29). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan 

random sampling. Random sampling merupakan suatu pengambilan 

sampel secara acak, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi 

subjek dalam populasi yang sudah memenuhi persyaratan penelitian 

(Latipun, 2015, h. 34). Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 30 orang, yang terbagi dalam dua kelompok, 

yakni kelompok eksperimen 15 orang dan kelompok kontrol 15 

orang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada 

penelitian mengenai pengaruh musik terhadap konsentrasi belajar  

ini menggunakan metode pengumpulan data jenis test. Test adalah 

sekumpulan pertanyaan dan atau latihan serta alat lain yang 

bertujuan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto, 2003) 

 



 

 

 

 

F. Uji Instrumen Penelitian 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah kesesuaian hasil penelitian dengan 

keadaan yang sebenarnya atau kesesuaian alat ukur dengan hal 

yang seharusnya diukur (Azwar, 2000). Uji validitas 

menggunakan validitas konstruk. Validitas konstruk adalah 

validitas yang berkaitan dengan kualitas aspek psikologis yang 

diukur dengan suatu pengukuran (Azwar, 2000). Validitas alat 

ukur dari digits symbol sebesar 0.50 yang artinya alat digits 

symbols test dianggap valid untuk dapat mengukur konsentrasi 

belajar. (Anastasi, 1982) 

2. Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas (keandalan) adalah adanya suatu kesamaan 

atau konsistensi hasil apabila penelitian dilakukan oleh orang 

yang berbeda maupun pada waktu yang berbeda (Neuman, 2013).  

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan relibalitas teknik paralel dengan cara 

mengkorelasikan digits simbol pada WAIS dengan digits simbol 

pada WBIS dengan tingkat reliabilitas antara 0,90 yang artinya 

alat digits symbol test memiliki reliabilitas atau keajegan yang 

tinggi dapat dikatakan alat tersebut apabila digunakan pada 

waktu dan lokasi yang berbeda hasilnya akan tetap sama. 

(Anastasi, 1982) 

 



 

 

 

G. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Design eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pre and posttest with control group design. pre and posttest 

with control group design merupakan salah satu jenis dari rancangan 

eksperimen murni dengan hanya memiliki satu variabel bebas, dalam 

design eksperimen ini menggunakan dua kelompok yakni kelompok 

eksperimen (yang diberi perlakuan) dan kelompok kontrol (tidak 

diberikan perlakuan) kedua kelompok tersebut melakukan penilaian 

pada variable konsentrasi yang akan di ukur sebelum dan sesudah 

perlakukan diberikan. 

Pemilihan subjek dilakukan secara random. Jumlah subjek 

yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang, yang terbagi 

dalam dua kelompok, yakni kelompok eksperimen 10 orang dan 

kelompok kontrol 10 orang. 

Pengukuran mengenai pengaruh musik terhadap konsentrasi 

dilakukan berdasarkan dua tahapan, yakni: 

1. Prestest 

Pretest diberikan kepada kedua kelompok yakni 

kelompok eksperimen (KE) terdiri dari 15 orang dan kelompok 

control (KK) terdiri dari 15 orang. Tujuan dari hasil pretest ini 

adalah untuk mengetahui skor sebelum perlakuan diberikan. Pada 

pengukuran pretest kedua kelompok tidak diberikan musik 

“Wolfgang Amadeus Mozart 1999”. Waktu pelaksanaan 

pengukuran awal ini selama kurang lebih satu setengah jam 



 

 

 

 

Pengukuran ini akan dilakukan di ruang kelas fakultas psikologi 

Unika 403 

2. Posttest  

Pengukuran kedua yakni posttest dilakukan setelah 

pengukuran pertama atau prestest yang berjarak waktu selama 

tujuh hari atau satu minggu, hal ini dilakukan guna 

mengantisipasi adanya pengaruh proses belajar yang 

memengaruhi hasil yang tidak disebabkan oleh variabel bebas. 

“Wolfgang Amadeus Mozart 1999” alunan musik tersebut telah 

diputar pada ruangan subjek yang terdiri dari kelompok 

eksperimen, musik tersebut akan diputar selama subjek 

mengerjakan digits symbol test. Pada kelompok control subjek 

akan mengerjakan alat test yang sama yakni digits symbol test 

tetapi tidak diperdengarkan musik. 

H. Metode Analisis Data 

Hasil dari pengumpulan data akan dianalisis untuk 

mendapatkan jawaban dari pengaruh musik klasik dengan 

konsentrasi belajar. Analisis data pada penelitian ini menggunakan t-

test. 


