
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Musik merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Musik dapat 

mempengaruhi aktivitas yang dilakukan seseorang ketika mendengarkannya. 

Selain itu, penggunaan musik juga memiliki tujuan dan manfaat tersendiri dalam 

berbagai aspek kehidupan. Manfaat musik dalam kehidupan sering 

diperbincangkan dalam masyarakat. Berbagai penelitian dilakukan untuk mencari 

tahu apa saja manfaat mendengarkan musik dalam kehidupan sehari-hari serta 

pada penggunaan tertentu. 

 Menurut Linnemann, Ditzen, Strahler, Doerr, dan Nater (2015), musik 

dapat menurunkan tingkat stress, khususnya jika didengarkan dengan tujuan untuk 

relaksasi dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, jenis musik yang berbeda juga 

memiliki mekanisme penurunan tingkat stress yang berbeda. Terlebih dengan 

mendengarkan musik sebagai sarana relaksasi mengakibatkan penurunan tingkat 

stress yang lebih besar. Selain itu, pemilihan musik yang benar dapat 

menenangkan otak pendengar (Moriya, Tadokoro, & Suzuki, 2015). 

 Musik dapat juga digunakan sebagai media terapi, terutama pada anak-

anak. Sebuah terapi musik yang dilakukan oleh seorang ahli dapat meningkatkan 

kondisi fisiologis, psikologis, emosional serta kesehatan anak. Terapi musik dapat 

berupa pengobatan tambahan non farmakologis yang efektif bagi anak-anak dan 

orang dewasa (Cirik & Efe, 2018). Selain itu, percobaan terapi musik pada pasien 

pengidap kanker juga menunjukkan bahwa musik mampu mengurangi rasa sakit 

yang diderita pasien yang menjalankan terapi paliatif standar seperti melakukan 
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percakapan biasa. Terapi yang diiringi dengan musik memberikan efek yang lebih 

baik daripada melakukan percakapan biasa dengan pasien (Krishnaswamy & Nair, 

2016). 

 Tempo pada musik dapat mempengaruhi performa pada aktivitas manusia. 

Mendengarkan musik bertempo cepat ketika berolahraga menyebabkan 

pendengarnya dapat berolahraga lebih lama (Thakare, Mehrotra, & Singh, 2017). 

Ini dikarenakan musik dapat menurunkan tingkat stress dan memiliki efek untuk 

mengalihkan perhatian pendengarnya, terutama musik yang dipilih sendiri oleh 

pendengarnya. Ini menunjukkan bahwa musik memiliki manfaat yang 

menguntungkan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. 

 Menurut Klimmt et al. (2018), musik yang sesuai dengan tema game 

memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik. Pada penelitian yang 

dilakukan, pemain lebih senang memainkan game dengan musik daripada kondisi 

sunyi. Pada uji coba game horor, musik yang memberikan nuansa horor 

memberikan kesan yang lebih menakutkan. Selain itu, musik dapat memberikan 

kesenangan pada pemain dan membuat mereka bertahan lebih lama pada 

permainan yang repetitif, susah, maupun membosankan. Ini menunjukkan bahwa 

musik merupakan satu elemen yang dapat memberikan pengalaman tambahan 

pada game. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan sebuah 

penelitian untuk mencari tahu pengaruh musik terhadap performa seseorang ketika 

bermain game. Oleh karena itu, penulis membuat penelitian sebagai tugas akhir 

dengan judul “Eksperimen Pengaruh Musik terhadap Performa Pemain 

Game”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.  Bagaimana musik mempengaruhi performa seseorang dalam bermain 

game? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk menemukan bagaimana pengaruh dari musik terhadap performa 

dari pemain game. 

2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana S-1. 

3. Sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang telah didapat selama menempuh pendidikan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

Untuk masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh musik 

terhadap performa ketika bermain game. 

Untuk akademisi 

Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai pengaruh 

musik terhadap performa ketika bermain game. 

Untuk penulis: 

Menambah pengetahuan mengenai pengaruh musik terhadap performa 

pemain game dan menyelesaikan mata kuliah tugas akhir perkuliahan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Keseluruhan dari penulisan laporan kerja praktek ini disusun dengan 

sistematis dalam lima bab yaitu: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum penulisan laporan metodologi 

penelitian, yaitu berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

yang berupa penjelasan singkat dari isi setiap bab 

 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi hasil-haril penelitian yang pernah dilakukan oleh 

penelitian lainnya untuk meyakinkan pembaca tentang kelayakan 

(worthiness) penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul penelitian dan mendasarai pembahasan secara 

detail. Landasan teori berupa definisi-definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

 

  BAB III METODOLOGI 

Bab ini menguraikan desain, metode, atau pendekatan yang akan 

digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian atau studi untuk 

mencapai tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara rinci, singkat 

dan jelas. Bagian bab ini memuat rancangan penelitian serta metode 

eksperimen. 
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 BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, pengolahan data, 

serta pembahasan mengenai hasil pengolahan data. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi laporan, yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran.  
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