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ABSTRAK 

Tujuan : Menganalisis perbedaan kepadatan dendrit cerebrum dan cerebellum 
Rattus Novergicus baru lahir yang mendapat paparan komposisi musik Mozart 
urutan baku, urutan terbalik dan tanpa paparan dalam rahim. 

Metode : Penelitian analitik eksperimental laboratoris dengan desain randomized 
post test only control group design menggunakan hewan coba Rattus Norvegicus 
sebagai model perlakuan. Kelompok hewan coba dibagi tiga kelompok yaitu  
kelompok kontrol, kelompok paparan Mozart Urutan baku, kelompok paparan 
Mozart urutan terbalik.baru lahir. Kemudian dilakukan uji komparasi dalam 
analisis kepadatan dendrit. 

Hasil  Penelitian: Pada cerebrum didapatkan perbedaan bermakna pada 
kelompok Mozart urutan terbalik  dengan Mozart urutan baku dan pada kelompok  
Mozart  baku dengan kelompok tanpa paparan, dengan nilai p=0,003 dan p=0,000. 
Pada cerebellum didapatkan perbedaan bermakna pada kelompok Mozart urutan 
terbalik  dengan Mozart baku dan pada kelompok  Mozart  baku dengan kelompok 
kontrol, dengan nilai p=0,000 dan p=0,000. Namun tidak didapatkan  perbedaan 
bermakna antara kelompok kontrol dengan  kelompok Mozart terbalik di 
cerebrum dan cerebellum dengan nilai p=0,109 dan p=0,077. 

Kesimpulan : Kepadatan dendrit di cerebrum dan cerebellum Rattus norvegicus 
baru lahir yang mendapatkan paparan musik Mozart selama kebuntingan dengan 
urutan baku lebih tinggi dibanding dengan  urutan terbalik dan tanpa paparan. 
Tidak didapatkan perbedaan bermakna dari kepadatan dendrit cerebrum dan 
cerebellum antara kelompok paparan musik Mozart urutan terbalik dan tanpa 
paparan 
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