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ABSTRAK 

 

PERBEDAAN JUMLAH SEL NEURON CEREBRUM DAN 

CEREBELLUM Rattus Norvegicus  BARU LAHIR ANTARA  

YANG TERPAPAR MUSIK MOZART DENGAN GAMELAN  

JAWA SUNDA DAN BALI SELAMA MASA KEBUNTINGAN 

 

Elfrida Kusuma Putri 

 

Latar Belakang: Menyiapkan SDM yang cerdas ditentukan oleh pertumbahan 

dan perkembangan otak sejak janin dalam  rahim ibu. Memberikan stimulus 

musik dipercaya telah membantu meningkatkan fungsi otak dan kecerdasan 

intelektual. Paparan musik Mozart, Gamelan Jawa, Sunda dan Bali mempengaruhi 

jumlah sel neuron.  Tujuan: menganalisis perbedaan jumlah sel neuron Cerebrum 

dan Cerebellum anak Rattus norvegicus dari induk yang terpapar musik Mozart, 

Gamelan Jawa, Gamelan Sunda, Gamelan Bali dan tidak terpapar musik selama 

kebuntingan. Metode: penelitian ini adalah eksperimen study dengan post test only 

control grup design. kelompok dibagi secara acak menjadi 5 kelompok yaitu kelompok 

tidak diberikan paparan musik, diberikan Paparan Mozart, paparan Gamelan Jawa, 

parparan Gamelan Sunda dan paparan Gamelan Bali. Perlakuan diberikan hari ke-10 

kebuntingan, selama satu jam di ruang kedap suara dengan intensitas 65 dB 

dengan jarak 50 cm dari kandang. Anak Rattus norvegicus dikorbankan pada di 

hari kebuntingan ke-20, dambil otaknya dan dihitung jumlah sel neuronnya 

menggunakan pewarnaan Hematosiklin-Eosin dan dianalisis uji perbandingan 

dengan komparasi p<0,05. Hasil: Penelitian ini perbedaan  bermakna jumlah sel 

neuron cerebrum anak Rattus norvegicus baru lahir antar kelompok dengan nilai 

p=0,001 ( 12,56±0,97 pada kelompok kontrol, 22,08±2,21 pada kelompok musik 

mozart, 18,24±1,49 kelompok musik Jawa, 17,84±3,2 kelompok musik Sunda, 

dan 17,2±4,21 pada kelompok musik Bali) dan begitu pula di cerebellum dengan 

nilai p=0,001 (rerata 8,68±0,72 pada kelompok kontrol, 13,08±1,15 pada 

kelompok musik mozart, 9,16±0,63 kelompok musik Jawa, 10,64±1,99 kelompok 

musik Sunda, dan 10,76±1,73 pada kelompok musik Bali). Kesimpulan: 

Terdapat perbedaan jumlah sel neuron cerebrum dan cerebellum anak Rattus 

norvegicus antara yang tidak dipapar musik dengan yang dipapar musik dan 

musik Mozart lebih tinggi dibandingkan kelompok musik lain.  

 

Kata kunci : Jumlah sel Neuron, Mozart, Gamelan 
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