
 

 

 

 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh musik dengan konsentrasi 

belajar ini akan dilaksanakan di Universitas Katolik Soegijapranata, 

Semarang dengan populasi mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Universitas yang di bawah naungan 

Yayasan Sandjojo ini berdiri resmi pada tanggal 5 Agustus 1982. 

Sekarang Universitas ini bertempat di Jalan Pawiyatan Luhur  IV/1, 

Bendan Duwur, Semarang. Universitas Katolik Seogijapranata atau 

Unika ini memiliki delapan fakultas dan terdapat 18 program studi di 

dalamnya. Pada penelitian ini akan menggunakan jumlah sampel 

sebanyak 20 mahasiswa Unika, yang akan terbagi menjadi dua 

kelompok antara lain terdapat fakultas arsitektur dan design dengan 

program studi arsitektur serta design komunikasi visual, lalu ada 

fakultas hukum dan komunikasi dengan program studi hukum dan 

komunikasi, lalu fakultas teknik terdapat program studi civil 

engineering, electrical engineering, robotic & mechatronic, fakultas 

bahasa dan seni memiliki program studi English literature  serta 

englishpreneurship, fakultas ekonomi dan bisnis dengan program 

studi management, akuntansi, serta perpajakan, fakultas agricultural 

technonolgy memiliki program studi food technonogy, nutrition & 

culinary, serta technology, fakultas psikologi dengan progdinya 

yakni psikologi, fakultas ilmu computer dengan program studi 



 

 

 

informatics engineering, mobile computing, information system, 

serta game technology yakni kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol masing-masing sebanyak 10 orang mahasiswa yang berasal 

dari faculty of agricultural technology, faculty of psychology, faculty 

of architecture & design, faculty of law, and faculty of economics 

and business. Kondisi subjek yang ikut dalam penelitian ini adalah 

yang berusia 18-22 tahun. Pengukuran konsentrasi belajar akan 

menggunakan sebuah alat test yang dikembangkan oleh Weschler 

yakni digits symbols test. 

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data mengenai pengaruh musik 

klasik terhadap konsentrasi ini bertempat di gedung fakultas 

psikologi unika soegijapranata. Terdapat dua pertemuan pada dua 

hari yang berbeda yakni pertemuan pertama pada hari Selasa 19 Juli 

2016 pukul 10:00 dan pertemuan kedua di jatuh pada hari Senin 25 

Juli 2016 pukul 10:00 lamanya pengambilan data kurang lebih 30 

menit. Jumlah subjek yang mengikuti penelitian ini hanya 18 orang 

dikarenakan terdapat satu subjek yang telat hadir dan satu subjek 

tidak hadir pada saat pengambilan data di mulai mahasiswa yang 

berusia 18-22 tahun, dengan metode pengambilan sampel 

menggunakan random sampling dari populasi yakni Universitas 

Katolik Soegijapranata, Semarang dan mayoritas peserta penelitian 

ini berasal dari fakultas psikologi. Pengambilan data dalam 

penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri. Pembagian kelompok 

eksperimen dan kontrol menggunakan random assignment, subjek 



 

 

 

 

yang mengikuti penelitian ini terbagi menjadi 11 orang laki-laki dan 

delapan orang perempuan. 

Hambatan yang dihadapi yakni masalah ketepatan waktu 

hadir subjek yang berbeda-beda, ada sebagian subjek yang tepat 

waktu bahkan hadir sebelum pukul 10:00 namun ada juga yang 

terlambat sekitar 15 sampai 20 menit, oleh karena itu waktu 

pengambilan data menjadi terlambat hingga pukul 10:30.  


