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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

6.1.1 Kinerja Pekerja pada saat Bekerja tanpa Mendengarkan Musik 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

kinerja pekerja pada saat bekerja dengan mendengarkan musik lebih baik 

dibandingkan dengan pada saat pekerja bekerja tanpa mendengarkan 

musik. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.1 (Halaman 5-6) dan 5.14 

(Halaman 5-35).  

 

6.1.2 Pengaruh Variasi Jenis Musik dan Variasi Lama Waktu Jenis Musik 

Diperdengarkan terhadap Kinerja Pekerja 

Variasi jenis musik dan  variasi lama waktu jenis musik 

diperdengarkan mempengaruhi pencapaian jumlah huruf dan angka, 

namun tidak mempengaruhi jumlah kesalahan mengetik huruf maupun 

angka. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan hasil uji ANOVA 3 arah 

baik pada huruf maupun angka. (Halaman 5-3 dan 5-31) 

 

6.1.3 Pengaruh Variasi Jenis Musik dan Variasi Tingkat Kebisingan pada 

saat Musik Diperdengarkan terhadap Kinerja Pekerja 

Variasi jenis musik dan tingkat kebisingan pada saat musik 

diperdengarkan berpengaruh terhadap pencapaian jumlah huruf dan juga 

angka, namun tidak berpengaruh terhadap eror jumlah huruf maupun 

angka. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan hasil uji ANOVA 3 arah 

baik pada huruf maupun angka. (Halaman 5-3, 5-5, 5-32 dan 5-34)  

Selain itu, dengan mengacu pada regresi, dapat disimpulkan bahwa 

tingkat kebisingan berpengaruh terhadap kinerja pekerja dan tingkat 

kebisingan yang baik untuk kinerja pengetikan huruf yaitu dengan tingkat 

kebisingan 65 dB, sedangkan tingkat kebisingan yang baik untuk kinerja 
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pengetikan angka yaitu dengan tingkat kebisingan 55 dB. Hal ini dapat 

dilihat pada pembahasan analisis pengaruh tingkat kebisingan angka dan 

huruf. (Halaman 5-30 dan 5-58) 

 

6.1.4 Pengaruh Lama Waktu Jenis Musik diperdengarkan terhadap 

kinerja pekerja 

 Dari hasil grafik, semakin lama waktu mendengarkan musik pada 

saat bekerja, maka pencapaiannya juga semakin baik. Hal ini dapat dilihat 

pada pembahasan analisis pengaruh musik terhadap kecepatan dan 

ketepatan mengetik. (Halaman 5-56 dan 5-35) 

 

6.1.5 Kebiasaan Seseorang dalam Memilih Jenis Musik 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

kebiasaan untuk menentukan jenis musik di jam pertama yaitu dengan 

urutan jenis musik pop, klasik, jazz dan yang terakhir yaitu musik rock. 

Hal ini dapat dilihat pada pembahasan analisis pemilihan jenis musik. 

(Halaman 5-61 s/d 5-63) 

 

6.1.6 Usulan yang Baik untuk Pekerjaan Mengetik dengan Mendengarkan 

Musik 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan usulan yang baik 

untuk pekerjaan mengetik dengan mendengarkan musik : 

 Mengetik huruf 

  Jenis musik : Pop 

  Tingkat Kebisingan : 65 Db  

Hal ini dapat dilihat pada pembahasan analisis pemilihan jenis musik 

dan tingkat kebisingan terbaik. (Halaman 5-59 s/d 5-60) 

 Mengetik angka 

  Jenis musik : Klasik 

  Tingkat Kebisingan : 55 Db 
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Hal ini dapat dilihat pada pembahasan analisis pemilihan jenis musik 

dan tingkat kebisingan terbaik. (Halaman 5-60 s/d 5-61) 

 

Variasi jenis musik yang baik, dengan proporsi : 

Tabel 6.1 

Kesimpulan Rata-rata Proporsi Segmentasi  Pemilihan Jenis Musik 

Jenis Musik Proporsi (%) 

Pop 40 

Jazz 21 

Klasik 22 

Rock 15 

 

6.2 Saran 

 Saran yang diberikan untuk pekerja administrasi yaitu sebaiknya jika ingin 

mendengarkan musik pada saat bekerja yaitu dengan musik yang paling baik 

untuk mendukung kinerja pada saat bekerja mengetik.  

 Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian 

pengaruh jenis musik dilakukan terhadap kegiatan lainnya seperti kegiatan 

mengkoreksi atau kegiatan menghafal. 


