
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian bertujuan untuk mempelajari bagaimana musik mempengaruhi 

performa seseorang ketika bermain game.  

2. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

metode eksperimental.  

3. Ada 3 game yang digunakan dalam penelitian. Ketiga game tersebut 

adalah Agar.Io, Dots, dan Typing Test. Eksperimen untuk setiap game 

dilakukan dengan empat perlakuan; tanpa musik, dengan musik bertempo 

lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. 

4. Setiap responden dalam pengujian Agar.Io diminta untuk bermain tiga kali 

dengan perlakuan yang sesuai dengan kategori musiknya. Score berupa 

nilai massa akhir setiap permainan diambil sebagai data untuk 

dibandingkan.  

5. Setiap responden dalam pengujian Dots diminta untuk bermain Timed 

Mode sebanyak tiga kali dengan perlakuan yang sesuai dengan kategori 

musiknya. Score dari akhir setiap permainan diambil sebagai data. 

6. Setiap responden dalam pengujian Typing Test diminta untuk melakukan 

tiga sesi mengetik pada TypingTest.com. Setiap sesi menggunakan 

transkrip yang berbeda dan berdurasi satu menit. Hasil data yang diambil 

berupa adjusted speed pada akhir setiap sesi. 
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7. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penggunaan musik dalam 

bermain dapat mempengaruhi performa mereka yang sedang bermain baik 

secara positif maupun negatif. Pada penelitian ini, penggunaan musik 

bertempo cepat memberikan hasil negatif pada salah satu percobaan. 

8. Selain itu dapat diperhatikan bahwa responden yang menggunakan musik 

menyesuaikan kecepatan gerak mereka dengan beat dari musik yang 

didengar sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan.  

9. Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian lain yang menunjukkan 

bahwa musik yang berbeda memberikan efek yang beragam terhadap 

aktivitas pendengarnya.  

10. Dari penelitian ini, dapat disarankan untuk memilih musik yang sesuai 

dengan game yang akan dimainkan untuk mendapatkan performa bermain 

yang terbaik. 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat digunakan dari penelitian ini untuk ke depannya antara 

lain sebagai berikut: 

1. Masyarakat dapat memilih musik yang sesuai dengan game yang akan 

dimainkan untuk meningkatkan performa dalam bermain. 

2. Dapat dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan metode kualitatif 

untuk meneliti apakah genre musik dan genre game yang berbeda 

memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi performa bermain, terutama 

pada game yang berjenis Musical Rhythm. 
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3. Dapat dilakukan penelitian bagaimana tempo musik yang berbeda 

mempengaruhi aktivitas lainnya seperti belajar, berolahraga serta 

kecepatan reaksi tubuh. 

4. Dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk menjawab pertanyaan yang 

belum bisa dijawab dalam penelitian ini. 
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