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Produktivitas kerja adalah salah satu ukuran perusahaan dalam 
mencapai tujuannya. Lingkungan kerja dan beberapa faktor seperti 
faktor kebosanan dan kelelahan dikarenakan sifat pekerjaan yang 
monoton dapat menurunkan produktivitas kerja. Musik sebagai salah 
satu upaya perbaikan lingkungan kerja karena musik dapat 
memberikan suasana baru bagi lingkungan kerja sehingga dapat 
meningkatkan semangat kerja dan juga produktivitas kerja.  
Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk 
menganalisis perbedaan produktivitas kerja sebelum dan sesudah 
pemutaran musik dangdut pada pekerja pengrajin sepatu di CV. X 
Kota Semarang. Rancangan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah rancangan penelitian Quasi Experiment atau 
penelitian Eksperimental Semu. Jumlah sampel adalah total populasi 
sampel yaitu sebanyak 12 responden. Uji kenormalan data 
menggunakan Saphiro-Wilk, analisis data menggunakan uji paired T 
Test jika data berdistribusi normal dan uji Wilcoxon jika data 
berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian di CV. X Kota Semarang 
menunjukkan 83,3 % responden menyukai jenis musik yang diputar 
dan 75 % merasakan semangat kerja meningkat. Terdapat 
perbedaaan produktivitas kerja sebelum dan sesudah intervensi 
berupa pemutaran musik dangdut dengan signifikasi (2-arah) 
sebesar 0,018 (p ≤ 0,05). Terdapat perbedaaan jumlah sepatu 
sebelum dan sesudah intervensi berupa pemutaran musik dangdut 
dengan signifikasi (2-arah) sebesar 0,000 (p ≤ 0,05). Perusahaan 
dapat memproduksi satu pasang sepatu dengan waktu rata-rata 
sebesar 1296,016 detik, waktu normal sebesar 1270,09 detik, dan 
waktu standar sebesar 2618,74 detik. Setelah diberi intervensi total 
waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memproduksi satu pasang 
sepatu adalah selama 959,048 detik, waktu normal sebesar 939,87 
detik, dan waktu standar sebesar 1937,91 detik. Berdasarkan hasil 
penelitian, diharapkan CV. X mengadakan program pemutaran musik 
pengiring kerja pada pekerja pengrajin sepatu CV. X Kota 
Semarang.  
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