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BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kategorisasi Skor Kooseotrasi Belajar 

Kategorisasi konsentrasi belajar menggunakan skala angka 

yang menyatakan semakin tinggi skor semakin tinggi tingkat 

konsentrasinya. 

Tabel 2 Kategorisasi Kooseotrasi Belajar Usia 18 -19 Tahuo 
dan Usia 20 - 24 Tabuo 

Angka Skala Usia 18 - 19 Tahun Usia 20 - 24 Tahun 
Konsentrasi Belajar 

19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

89-90 

87-88 

82-86 

77-81 

72-76 

69-71 

64-68 

60-63 

56-59 

51-55 

45-50 

41-44 

36-40 

32-35 

27-31 

22-26 

10-21 

6-9 

5 


0-4 


89-90 
82-88 
79-81 
77-78 
72-76 
69-71 
65-68 
61-64 
57-60 
54-56 
49-53 
44-48 
40-43 
32-39 
24-31 
20-23 
13-19 
9-12 
5-8 
0-4 

Tabel di atas memaparkan skor dan skala konsentrasi belajar 

digits symbols test yang disesuaikan dengan usia subjek 
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Tabel 3. Kelompok Usia Subjek 

Usia dan Fakultas Jumlah 
18-19 TahWl 5 
20-24 TahWl 13 

Fakultas Psikologi 13 
Fakultas Hukum dan Komunikasi 1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1 
Fakultas Teknologi Pertanian 2 

Fakultas Arsitektur dan Desain 1 

Usia Jumlah 
18-19 TahWl 5 
20-24 TahWl 13 

Total 18 

Tabel di atas menjelaskan mengenai jumlah subjek yang di 

kategorikan berdasarkan usia yang sesuai dengan skala konsentrasi 

belajar dari digits symbols test. Subjek yang mengikuti penelitian 

mayoritas berasal dari psikologi. 

Tabel 4. Skala Aagka Konsentrasi Belajar 

No Jenis Kategori Skor Skala Skor Skala 
Kelompok Usia Pretest Angka Post test Angka 

1 Kontrol 2()"24 66 13 65 13 
2 Kontrol 20-24 S3 9 69 14 
3 Kontrol 2()"24 56 10 40 7 
4 Kontrol 2()"24 45 8 SO 9 
5 Kontrol 20-24 52 9 48 8 
6 Kontrol 18-19 41 8 45 9 
7 Kontrol 2()"24 66 13 79 17 
8 Kontrol 2()"24 53 9 61 12 
9 Kontrol 2()"24 70 14 59 11 
10 Eksperimen 18-19 71 14 89 19 
11 Eksperimen 2()..24 69 14 65 13 
12 Eksperimen 2()"24 76 IS 80 17 
13 Eksperimen 18-19 63 12 70 14 
14 Eksperimen 18-19 65 13 73 15 
IS Ek.sperimen 18-19 65 13 78 16 
16 Eksperimen 2()"24 74 IS 82 18 
17 Eksperimen 2()"24 72 15 72 15 
18 Ek.sperimen 2()"24 53 9 69 14 
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Tabel di atas merupakan tabel skala angka konsentrasi 

subjek pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

B. Basil Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adaIah untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh musik klasik terhadap konsentrasi belajar siswa 

dengan rentang usia subjek 18 - 22 tahun. Analisa data 

menggunakan t-test terhadap kelompok eksperimen dengan cam 

membandingkan skor sebelum dan sesudah pemberian perlakuan 

(diputarkan musik klasik). Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

19 Iuli 2016 dan tanggal25 Iuli 2016. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh musik 

klasik terhadap konsentrasi belajar siswa. 

HasH perhitungan mean pada kelompok eksperimen di atas 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata (mean) setelah 

diberikan perlakuan. Mean sebelum diberikan perlakuan (kelompok 

kontrol) menunjukkan angka 67.56 (SD = 7.002) dan setelah 

perlakuan (kelompok eksperimen) mean meningkat menjadi 75.33 

(SD = 7.516). 

HasH perhitungan dengan t-test pada kelompok eksperimen 

menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0.05 yakni sebesar 0.012. 

berdasarkan basil ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

sebelum dan sesudah perlakuan (pemberian musik klasik) terhadap 

peningkatan skor konsentrasi belajar siswa usia 18-22 tahun 

dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan 

perlak.uan. Hal tersebut menyatakan bahwa hipotesis dalam 
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penelitian ini yakni adanya pengaruh musik klasik terhadap 

peningkatan konsentrasi belajar di terima. 

Hasil perhitungan t-test dari kelompok kontrol hasil 

perhitungan itu menyatakan taraf signiftkansi kelompok kontrol 

dengan nilai 0.672 atau di atas 0.05 hal itu menyatakan tidak adanya 

perubahan berarti pada kelompok kontrol dalam mengerjakan digits 

symbol test pada pertemuan pertama dan pertemuan ke dua. 

Hasil perhitungan post test dengan metode analisis t-test 

dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen menunjukkan 

perbedaan mean yakni pada kelompok kontrol mean sebesar 57.33 

sedangkan mean pada kelompok eksperimen memiliki peningkatan 

yakni sebesar 75.33 dan memiliki taraf signifikansi 0.005. Hal 

tersebut menyatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yakni 

adanya pengaruh yang musik klasik terhadap konsentrasi belajar di 

terima dengan taraf sangat signifikan. 

C. Pembahasan 

Hasil analisa dari penelitian mengenai pengaruh musik 

terhadap konsentrasi belajar ini diperoleh hasil bahwa ada pengaruh 

musik terhadap peningkatan konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar 

menurut Surya (2010) adalah pemusatan daya atau pikiran pada 

suatu objek dengan cara menghalau atau menyisikan kegiatan lain di 

luar objek yang dipelajari, sedangkan menurut Olivia (2007) 

konsentrasi adalah pemberian perhatian terhadap informasi yang 
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diterima melalui sensori motorik selama waktu atau periode belajar 

tertentu. 

Konsentrasi belajar menurut Nugroho (Dirgantoro, 2012), 

Olivia (2010), dan Surya (2009) memiliki beberapa faktor yang 

memengaruhi seperti kondisi fisik, motivasi atau minat belajar, 

lingkungan (cahaya, temperatur, kondisi ruangan, aksesoris dalam 

ruangan), keaktifan siswa di kelas, pikiran yang bercabang serta 

musik. Pernyataan ini di dukung berdasarkan basil penelitian yang 

dilakukan oleh Salim (2010) yang berjudul "Pengaruh Musik 

Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Kelas 2 SMUK 1 Salatiga" 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh musik terhadap konsentrasi 

bela jar. Penelitian lain mengenai konsentrasi belajar. 

Perbuahan konsentrasi belajar dapat terlihat berdasarkan 

perubahan skor konsentrasi yang diperoleh berdasarkan basil 

perhitungan digits symbol test. Hasil analisa data statistic kelompok 

eksperimen menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata skor 

konsentrasi belajar yakni pada saat pre test memiliki skor sebesar 

67.56 dan setelah adanya perlakukan (post test) skor meningkat 

menjadi 75.33 serta diperoleh perbedaan dengan taraf signiflkansi di 

bawah 0.05 yakni sebesar 0.012. HasH perhitungan t-test pada post 

eksperimen kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

menunjukkan taraf yang sangat signiftkan yakni sebesar 0.OO5.Hal 

ini memiliki arti adanya pengaruh musik klasik terhadap peningkatan 

konsentrasi belajar yang sangat signifikan. 
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Berdasarkan basil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis dalam penelitian yang mengatakan "adanya pengaruh 

musik terhadap konsentrasi belajar" diterima. Pemyataan ini sesuai 

dengan pendapat Djohan (2009, h. 173) musik dapat meningkatkan 

dimensi kreatif yang identik dengan proses belajar dan salah satunya 

adaJah konsentrasi. Selaras dengan pemyataan di atas penelitian 

yang dilakukan oleh Salim (201 0) yang berjudul "Pengaruh Musik 

Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Kelas 2 SMUK 1 Salatiga" 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh musik terhadap konsentrasi 

bela jar. Penelitian lain mengenai musik dan konsentrasi belajar di 

teliti oleh ~~ (2009) dengan subjek berjumlah 30 orang 

mahasiswa yang akan mengerjakan sebuah alat tes yakni jhonson 

pascal test dengan diiringi musik instrument Mozart "Andante, 

Piano Concerto No. 21 In C Major, KV. 465" dan memiliki basil saat 

mengerjakan tes dengan mendengarkan musik klasik mendapat 

waktu mengerjakan 111,37 detik lebih cepat 22,03 dengan yang 

tidak di dengarkan musik klasik. 

Berdasarkan basil penelitian ini beserta penelitian-penelitian 

lain yang mendukung dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh 

musik klasik terhadaP peningkatan konsentrasi belajar mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang dengan rentang usia 

18-22 tabun dengan tarafyang sangat signiftkan lebih keeil dari 0.01 

yakni 0.005 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah dalam pencatatan 

lamanya waktu mengerjakan alat test dan lamanya waktu 
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mendengarkan musik. Kelemahan tersebut disebabkan karena 

pencatatan waktu tidak dimasukkan ke dalam prosedur penelitian, 

sehingga hal tersebut terlewat untuk diperhatikan oleh peneliti, selain 

itu peserta penelitian ini mayoritas berasal dari Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata, Semarang, hal tersebut merupakan suatu 

kelemahan, karena sampel yang diambil tidak terlalu kuat untuk 

mencerminkan populasi, yakni mahasiswa Unika Soegijapranata, 

Semarang. 
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