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Abstract 

• 

.··.:,..,.. 

Most people believe that certain musical genres can enhance students' concentration. This paper 
compares the influence of heavy metal music and Sundanese degung on students' concentration 
when they learn Maths and English. Heavy metal has negative effect, while Sundanese degung has 
variable effect. 
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Pendahuluan 

Musik telah lama dianggap memiliki pengaruh terhadap tubuh maupunjiwa manusia. 

Demikian pula telah berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa musik klasik paling 

membantu dalam perkembangan intelektualitas. Apabila jenis musik tertentu benar-benar 

dapat membantu aktifitas otak, maka hal ini dapat menolong prestasi belajar siswa dan 

selanjutnya dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di tanah air tercinta. 

Artikel ini mengulas basil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui: (1) 

apakah musik berpengaruh terhadap konsentrasi belajar dan (2) apakah musik heavy metal 

dan degung Sunda menolong atau mengganggu konsentrasi belajar. 

Landasan Teori 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa musik berpengaruh terhadap manusia 

secara fisiologis, psikologis, dan spiritual. Musik dapat mempengaruhi kecepatan detak 

jantung pendengamya. Musik pun dapat menenangkan pikiran seseorang. Selain itu, musik 

juga sering dipakai dalam ibadah-ibadah dalam berbagai agama untuk membawa umat 

semakin dekat dengan Khaliknya. Beberapa peneliti bahkan menemukan kemungkinan 

bahwa musik dapat menjadi alat bantu untuk mengembangkan kecerdasan manusia. 

Dengan perkataan lain, musik berpengaruh terhadap otak dan emosi manusia. 

1 Stafpengajar Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 
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Peneliti lain menemukan bahwa musik yang paling berpengarnh terhadap manusia 

adalah musik yang berasal dari akar budaya dimana manusia tersebut dibesarkan. 

Misalnya, bagi orang-orang yang dibesarkan di Jawa Tengah, musik gamelan seharnsnya 

memiliki pengarnh lebih besar ketimbang musik-musik dari Barat. Namun, seiring dengan 

dominasi musik Barat di tanah air, tentunya hasil penelitian tersebut layak dipertanyakan. 

Di lain pihak, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa jenis musik tertentu, 

misalnya rock dan heavy metal memiliki pengarnh negatif terhadap emosi manusia. 

Namun di sisi lain, di pusat-pusat kebugaran musik-musik keras semacam itu dipakai 

untuk memacu semangat peserta latihan untuk berlatih lebih giat. 

Perlakuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMU Kristen 1, Salatiga. Jumlah sampling adalah 29 

orang, yang diambil dari siswa kelas 2 jurnsan bahasa. Mata pelajaran yang diteliti adalah 

Matematika dan Bahasa lnggris. 

Untuk mata pelajaran Matematika, siswa diminta mengerjakan soal perkalian selama 

tiga kali pertemuan. Waktu pengerjaan tiap pertemuan adalah sepuluh menit. Pada 

pertemuan pertama, siswa diminta mengerjakan soal sambil mendengarkan musik heavy 

metal. Pada pertemuan kedua, siswa mengerjakan soal sambil mendengarkan degung 

Sunda. Sedangkan pada pertemuan terakhir, siswa mengerjakan soal tanpa diperdengarkan 

musik. 

Untuk tiap pertemuan mata pelajaran Bahasa lnggris, stswa diminta untuk 

menghapalkan duapuluh kosa kata barn selama sepuluh menit. Setelah itu siswa diminta 

mengerjakan duapuluh soal yang berkaitan dengan semua kosa kata barn tersebut selama 

sepuluh menit. Jadi jumlah waktu yang diperlukan tiap pertemuan adalah duapuluh menit. 

Pada pertemuan pertama dan kedua, saat siswa menghapalkan keduapuluh kosa kata, 

musik diperdengarkan. Sedangkan saat siswa mengerjakan soal, musik dihentikan. 

Demikian halnya pada mata pelajaran Matematika, pada pertemuan pertama siswa 

diperdengarkan musik heavy metal, pada pertemuan kedua degung Sunda, sedangkan pada 

pertemuan ketiga tanpa musik. 
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Hasil Penelitian 

Basil tes Bahasa Inggris dan Matematika dengan musik latar heavy metal, degung 

Sunda, dan tanpa musik adalah sebagai berikut: 

Heavy Metal Degung Sunda TanmtMusik 
Bahasa lnggris 1.63 2.96 2.41 
Matematika 41.17 45.52 54.84 

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk sampling yang diteliti, musik 

heavy metal memiliki pengaruh negatif terhadap konsentrasi belajar siswa. Hal ini terlihat 

dari nilai rata-rata kelas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penggunaan musik 

latar degung Sunda maupun tanpa musik, baik pada hasil tes Bahasa Inggris maupun pada 

hasil tes Matematika. Pada saat diperdengarkan musik heavy metal, sebagian siswa 

menunjukkan ketidaknyamanannya. Bahkan beberapa di antara mereka menutup telinga. 

Setelah tes dengan musik latar heavy metal dilakukan, beberapa siswa berkomentar bahwa 

mereka tidak dapat berkonsentrasi dan cenderung "pusing". 

Pengaruh musik latar degung Sunda terhadap konsentrasi belajar tidak dapat 

disimpulkan secara sederhana seperti pada musik heavy metal. Hal ini dikarenakan hasil 

tes Bahasa Inggris dan Matematika menunjukkan bahwa musik degung Sunda memiliki 

pengaruh yang berlawanan. Pada tes Bahasa Inggris, musik latar degung Sunda menolong 

siswa mencapai hasil yang lebih baik ketimbang tanpa musik latar. Sebaliknya, pada tes 

Matematika, nilai kelas lebih tinggi saat tidak diperdengarkan musik. Dari hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa musik dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap konsentrasi 

belajar siswa. 

Analisis Data 

Beberapa peneliti menemukan bahwa musik tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap konsentrasi belajar siswa. Sigman menemukan bahwa musik latar memiliki 

pengaruh yang dapat diabaikan terhadap konsentrasi siswa. 2 Hal ini berlawanan dengan 

hasil penelitian yang penulis peroleh. Penulis menemukan pengaruh yang cukup kuat dari 

2 Kristin J. Sigman, Using Background Music in the Classroom to Effectively Enhance 
Concentration Within the Learning Environment, Thesis, (Graduate School of Marietta College, 2005), hel. 
17. 
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musik latar terhadap konsentrasi siswa. Hal ini terlihat dari hasil tes yang memiliki 

perbedaan yang signifikan antar perlakuan yang satu dengan yang lain. 

Pengaruh musik terhadap konsentrasi belajar disebabkan oleh paling sedikit tujuh 

faktor, yaitu: (1) emosi tertentu yang dibangkitkan oleh jenis musik tertentu, (2) preferensi 

musik siswa, (3) pengetahuan siswa sebelumnya mengenai topik yang dipelajari, (4) teknik 

berpikir yang dibutuhkan, (5) volume musik, (6) karakter musik, dan (7) waktu pemutaran 

musik. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa musik yang berbeda dapat menghasilkan 

perasaan yang berbeda dalam diri manusia. Zentner, Grandjean dan Scherer menemukan 

bahwa genre musik yang berbeda dapat menyebabkan timbulnya emosi yang berbeda pula. 

Sebenamya kesadaran bahwa musik berpengaruh terhadap emosi bukanlah hal yang baru. 

Sudah berabad-abad yang lampau masyarakat menyadari hal ini. Aristoteles misalnya, 

menyusun pengaruh berbagai modus terhadap emosi. Lebih dari itu, beberapa peneliti telah 

menemukan potensi musik untuk mengubah perasaan, mengubah perilaku konsumen, 

menjadi alat terapi bagi ketidakseimbangan emosi. Bahkan daerah otak yang diaktivasi 

oleh musik emosional secara tentatif sama dengan yang diaktivasi oleh hal-hal yang kuat 

seperti seks, makanan, serta obat-obat terlarang. Walaupun demikian, taksonomi yang 

sistematis terhadap hubungan antara musik dan emosi belum bisa disusun secara pasti. 

Lebih jauh, Zentner dkk. menemukan bahwa tidak semua individu bereaksi secara 

emosional terhadap musik.3 Oleh karena itu pengaruh musik terhadap emosi tidak dapat 

dimutlakkan sebab efeknya tergantung pada berbagai faktor misalnya karakter musik, 

karakter pendengar, karakter penyajian, serta karakter kontekstual. Dalam kaitannya 

dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, kenyataan bahwa banyak siswa yang tidak 

menyukai musik heavy metal sangat mungkin menyebabkan emosi negatif saat musik 

tersebut diperdengarkan. Emosi negatif inilah yang menghalangi proses belajar serta 

menurunkan konsentrasi belajar siswa sehingga hasil tesnya lebih buruk dibanding dengan 

kedua perlakuan lainnya. Kini mari kita telaah pengaruh preferensi musik siswa terhadap 

efektifitas belajar menggunakan musik latar. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa belajar sambil 

mendengarkan musik favorit akan meningkatkan konsentrasi belajar sebagian siswa. 

Wiebe menemukan bahwa dengan mendengarkan musik kesukaannya, seorang remaja 

3 Marcel Zentner, Didier Grandjean, and Klaus R. Scherer, Emotions Evoked by the Sound of 
Music: Characterization, Classification, and Measurement, Emotion, vol. 8, no.4, 2008, hal. 494. 

26 
, 



JURNAL MUSIK VOL. 2. No.1 AGUSTUS 201 0 

yang didiagnosa mengidap Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), sebuah 

gejala kurang perhatian yang disertai hiperaktifitas, mampu meningkatkan konsentrasi 

belajar di sekolah maupun saat mengerjakan pekerjaan rumah, meningkatkan kemampuan 

mengingat informasi, menumbuhkan sikap positif terhadap tugas sekolah.4 Canadian 

Association for Music Therapy juga menemukan bahwa musik dapat meningkatkan 

memori dan perhatian.5 Namun hal ini kemungkinan besar tidak berlaku bagi semua siswa. 

Siswa yang "fanatik" dengan jenis musik atau lagu tertentu perhatiannya akan lebih 

terfokus pada musiknya ketimbang pelajarannya. Di dalam kelas yang penulis teliti, siswa 

yang menyukai musik yang "relatif tenang" seperti pop, klasik, dan easy listening lebih 

banyak daripada yang menggemari musik "hingar-bingar" seperti hard rock dan heavy 

metal. Kemungkinan besar hal inilah yang menyebabkan basil tes siswa saat 

diperdengarkan musik degung lebih baik daripada saat diperdengarkan musik heavy metal 

karena degung memiliki karakter yang relatif lebih tenang daripada heavy metal. Faktor 

lain yang mempengaruhi efektifitas musik latar adalah pengetahuan siswa sebelumnya 

mengenai topik yang dipelajari atau didalami. 

Hal ini nampak dalam basil penelitian yang dilakukan oleh Bieger, Ohrmann dan 

Wiegel. Mereka menemukan bahwa siswa yang telah mendapatkan penjelasan mengenai 

AIDS dapat lebih mendalami topik mengenai HIV melalui animasi komputer yang 

dilengkapi dengan musik latar. Sebaliknya siswa yang belum mendapatkan penjelasan 

mengenai AIDS dapat lebih efektif mendalami topik mengenai HIV melalui animasi 

komputer yang tidak dilengkapi musik latar.6 Mereka juga berpendapat bahwa musik latar 

memiliki pengaruh yang menambah sekaligus mengurangi efektifitas pembelajaran. Efek 

positifnya adalah musik latar meningkatkan mood dan semangat belajar. Namun di lain 

pihak, musik latar menyebabkan bertambahnya beban kognitif serta berpotensi 

mengganggu penyampaian materi, terutama jika materi tersebut merupakan sesuatu yang 

baru.7 Hal ini juga terlihat pada penelitian yang penulis lakukan. Pada penggunaan musik 

latar heavy metal dalam tes Matematika, walaupun siswa sudah sangat menguasai teknik 

perkalian, namun bilangan-bilangan yang muncul adalah bilangan baru yang tidak ada 

4 Joni Erin Wiebe, ADHD, the Classroom and Music: A Case Study, Thesis, (University of 
Saskatchewan, Saskatoon, 2007), hal. ii. 

5 Canadian Association for Music Therapy, Specific applications of musical techniques in music 
therapy, online, diakses pada 10 September 2010, ditulis pada tahun 2006. 

6 Silvia Bieger, Silvia Ohrmann, dan Beate Wiegel, Computer Animations in Science Education: Is 
Background Music Beneficial or Detrimental?, Proceedings of ED-MEDIA, 2004, hal. 4227. 

7 Ibid., hal. 4228. 
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kaitannya dengan pembelajaran siswa sebelumnya. Dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, 

kosa kata yang diujikan adalah kosa kata yang sama sekali baru bagi siswa, yang boleh 

dibilang hampir tidak ada kaitannya dengan pengetahuan siswa sebelumnya. Hal ini 

diperburuk dengan kenyataan bahwa banyak siswa yang tidak menyukai musik heavy 

metal. Jadi dapat dikatakan bahwa musik heavy metal bagi kelas yang diteliti memiliki 

efek negatif berganda, yakni tidak meningkatkan mood dan semangat bela jar serta menjadi 

penghalang bagi proses pembelajaran. Bagaimana dengan pengaruh musik degung Sunda? 

Penulis berasumsi bahwa basil tes yang bervariasi saat siswa diperdengarkan degung 

Sunda disebabkan oleh teknik berpikir yang berbeda yang dilakukan oleh siswa. 

Tes Matematika membutuhkan keterampilan berhitung, sedangkan tes Bahasa Inggris 

memerlukan keterampilan menghapal dan menganalisis. Perbedaan keterampilan berpikir 

pada masing-masing mata pelajaran sangat mungkin menjadikan basil tes menggunakan 

degung Sunda menjadi bervariasi. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa musik latar 

degung Sunda meningkatkan kemampuan menghapal dan menganalisis dalam tes Bahasa 

Inggris. Sebaliknya degung Sunda justru menjadi penghalang dalam menyelesaikan soal 

Matematika yang membutuhkan keterampilan berhitung. Mengapa perbedaan basil ini 

tidak ditemui saat heavy metal diperdengarkan? Penulis berpendapat bahwa heavy metal 

telah dipersepsikan semenjak awal sebagai musik "pengganggu" oleh sebagian besar siswa 

yang diteliti. Sedangkan degung yang belum dikenal dengan baik oleh sebagian besar 

siswa tidak dianggap sebagai "pengganggu", melainkan hanya dianggap musik kuno yang 

netral. Lebih jauh Isen, Daubman, dan Nowicki menemukan bahwa perasaan memiliki 

pengaruh pada kreatifitas dalam pemecahan masalah.8 Sangat mungkin ini menjadi salah 

satu penyebab bervariasinya basil tes saat musik degung diperdengarkan. Tes Bahasa 

Inggris membutuhkan kreatifitas dalam pemecahan masalah (yakni siswa harus dapat 

menempatkan kosa kata di dalam kalimat secara kreatif). Oleh karenanya, musik degung 

menolong proses kreatif ini. Sedangkan tes Matematika tidak terlalu membutuhkan 

kreatifitas, karena penyelesaian perkalian cenderung mekanistik. Kemungkinan hal ini 

menyebabkan musik degung tidak menolong siswa dalam tes Matematika. Hal ini tentunya 

dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut. Selain karakter dari jenis keterampilan berpikir 

yang diperlukan, volume musik juga ikut menentukan keberhasilan musik latar dalam 

mendukung keberhasilan belajar siswa. 

8 A.M. Isen, K. A. Daubman, dan G. P. Nowicki, Positive affect facilitates creative problem 
solving, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 52, hal. 1122-1131. 
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Pada penelitian yang penulis lakukan, musik heavy metal diperdengarkan dengan 

volume yang lebih keras daripada musik degung. Hal ini penulis lakukan untuk 

mendapatkan nuansa asli 
. . 

masmg-masmg genre musik. Namun sangat besar 

kemungkinannya bahwa volume musik sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar 

siswa. Volume musik yang terlalu besar kemungkinan akan membuat siswa tidak nyaman 

dalam belajar. Sebaliknya volume musik yang terlalu kecil menyebabkan musik tersebut 

tidak berpengaruh karena diabaikan oleh sistem pendengaran siswa. Seidman menemukan 

bahwa volume musik latar hams cukup keras untuk membentuk atmosfir musikal namun 

tidak terlalu keras sehingga mengganggu pembelajaran.9 Namun persepsi terhadap volume 

musik ini bukanlah sesuatu yang obyektif. Persepsi ini dipengaruhi oleh sistem 

pendengaran masing-masing siswa serta preferensi musik siswa. Sistem pendengaran yang 

masih sehat tentu akan berbeda tanggapannya dengan sistem pendengaran yang sudah 

mulai mengalami penurunan fungsi pendengaran. Sedangkan penulis berasumsi bahwa 

preferensi musik yang dimiliki siswa menyebabkan siswa tersebut memiliki daya tahan 

yang lebih kuat terhadap volume musik yang disukainya. Tentunya hal ini membutuhkan 

penelitian lebih lanjut. 

Chou menemukan bahwa musik selalu mengganggu konsentrasi belajar. Baik musik 

hip-hop maupun klasik yang dipakainya sama-sama mengganggu konsentrasi membaca, 

walaupun intensitas gangguan pada hip-hop lebih besar daripada pada musik klasik. Chou 

berhipotesa bahwa musik klasik mengganggu karena melodinya yang menarik perhatian, 

sedangkan hip-hop karena temponya yang cepat serta beatnya yang menghentak. 10 Jadi apa 

pun genrenya, selama ada aspek musikal yang secara kuat menarik perhatian, maka akan 

mempengaruhi konsentrasi belajar seseorang. Namun penulis beranggapan bahwa 

sesungguhnya faktor volume musiklah yang menyebabkan hasil penelitian Chou 

menunjukkan pengaruh negatif musik terhadap konsentrasi belajar. Dalam penelitiannya 

Chou menggunakan volume musik yang noticeable (terdengar dengan jelas). 11 Walaupun 

tidak disebutkan dengan pasti level volume yang dipakai, sangat besar kemungkinan 

bahwa volume yang dipakai Chou terlalu keras sehingga menimbulkan efek mengganggu. 

9 S. Seidman, On the contributions of music to media productions, Educational Communication & 
Technology Journal, vol. 19, 1981. 

10 Peter Tze-Ming Chou, Attention drainage effect: How background musik effects concentration in 
Taiwanese college students, Journal of the Scholarship ofTeaching and Learning, Vol. 10, No. 1, January 
2010. 

11 Ibid., hal. 41. 
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Selain volume, karakter musik juga menentukan apakah musik tersebut akan menolong 

ataukah malah mengganggu proses belajar. 

Setiap genre musik punya karakter tersendiri. Meskipun setiap musik di dalam suatu 

genre memiliki variasi karaktemya masing-masing, namun tentunya ada karakter umum 

yang dimiliki oleh musik dalam suatu genre. Karakter suatu genre musik dapat 

diidentifikasi dari berbagai aspek musikal yang dimilikinya, misalnya bentuk musikal, 

tekstur, tonalitas, ritme, melodi, harmoni, wama suara, dan sebagainya. Berikut ini kita 

akan menganalisis dua aspek musikal, yakni tekstur dan wama suara. 

Tekstur musikal merupakan unsur horisontal dan vertikal dari musik serta 

menentUkan "kepadatan" suatu lagu. Heavy metal biasanya memiliki tekstur homofonik 

yang bercirikan permainan akor yang mengiringi suatu melodi, sedangkan degung 

biasanya memiliki tekstur heterofonik yang terdiri dari beberapa garis melodi yang 

independen namun saling berkaitan satu sama lain. 

Wama suara sangat menentukan karakter musik. Lagu dengan notasi yang sama akan 

memiliki karakter berbeda apabila menggunakan wama suara berbeda. Heavy metal 

biasanya menggunakan wama suara yang relatif kasar, berat, dan terdistorsi sedangkan 

degung menggunakan wama suara perkusif. Kombinasi tekstur dan wama suara serta 

beberapa aspek musikal lainnya seperti ritme dan tempo akan menentukan intensitas dari 

suatu karya musik. Heavy metal memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

degung Sunda. Semakin tinggi intensitas suatu musik, semakin tinggi pula potensinya 

untuk mengganggu berlangsungnya proses belajar. Hal ini senada dengan penemuan oleh 

Chou bahwa musik berintensitas tinggi lebih mengganggu konsentrasi ketimbang musik 

berintensitas rendah karena musik berintensitas tinggi lebih berpotensi menguras kapasitas 

perhatian yang dibutuhkan dalam belajar. 12 Faktor berikut yang akan menjadi perhatian 

kita yakni waktu pemutaran musik. 

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, ada dua jenis perlakuan yang berbeda di 

dalam faktor waktu pemutaran musik. Pada penyelenggaraan tes Matematika, musik 

diperdengarkan selama tes berlangsung. Sedangkan pada tes Bahasa lnggris, musik 

diperdengarkan sebelum tes berlangsung. Hal ini dapat menjelaskan hasil yang bervariasi 

pada saat musik degung dipakai. Musik degung yang diperdengarkan sebelum tes 

kemungkinan berfungsi menata bagian otak yang digunakan untuk mengerjakan tes. 

Namun musik degung yang diperdengarkan pada saat tes berlangsung justru membebani 

12 Ibid., hal. 36. 
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kemampuan berpikir siswa. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Shih, Huang, dan Chiang. Mereka menemukan bahwa musik yang diperdengarkan sebelum 

tes berhasil meningkatkan prestasi siswa, sedangkan musik yang diperdengarkan saat tes 

berlangsung memunculkan hasil yang beragam. 13 Kemungkinan besar hal ini hanya 

berlaku bagi musik yang disukai maupun yang netral bagi siswa. Musik yang tidak disukai 

siswa cenderung berakibat negatif, terlepas dari waktu pemutarannya. 

Tentunya ketujuh faktor yang penulis sajikan di sini belum mencakup seluruh faktor 

yang mempengaruhi efektifitas pemakaian musik latar dalam proses belajar. Penulis 

percaya masih banyak faktor yang belum penulis singgung yang mungkin memiliki 

pengaruh signifikan terhadap hal ini. 

Kesimpulan 

Penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa musik latar yang dipakai dalam 

proses pembelajaran memiliki pengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Pengaruh ini 

bisa bersifat positif atau negatif, tergantung dari berbagai faktor yang telah dipaparkan di 

atas. Musik heavy metal berpengaruh negatif terhadap proses pembelajaran di kelas yang 

penulis teliti. Musik degung Sunda berpengaruh positif pada tes Bahasa Inggris, mungkin 

disebabkan oleh waktu pemutaran yang dilakukan sebelum tes dan karena model tes yang 

membutuhkan kreatifitas dalam menganalisis. Degung Sunda berpengaruh negatif pada tes 

Matematika, kemungkinan karena waktu pemutarannya dilakukan saat tes berlangsung dan 

karena model tes yang kurang membutuhkan kreatifitas dalam menganalisis (hanya 

keterampilan mekanistik dalam berhitung). 

Saran Pengembangan 

Apabila pembaca berminat mengembangkan penelitian m1 lebih dalam, penulis 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemakaian sampling yang lebih banyak. Hal m1 akan meningkatkan keabsahan 

hasil penelitian 

2. Beberapa bidang yang dapat diteliti lebih dalam: 

a. Pengaruh volume musik terhadap konsentrasi belajar siswa 

13 Yi-Nuo Shih, Rong-Hwa Huang, dan Han-sun Chiang, Correlation between work concentration 
level and background music: A pilot study, Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, 
Vol. 33, No.3, 2009, hal. 329-333. 
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b. Pengaruh preferensi musik terhadap konsentrasi belajar siswa 

c. Pengaruh karakter musik (misalnya bentuk, tekstur, dan harmoni) terhadap 

konsentrasi belajar siswa 
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