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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik adalah hal yang paling banyak digemari dan disukai oleh banyak

orang, baik dari kalangan orang tua, dewasa maupun anak-anak. Ada berbagai

aliran musik tersebar diseluruh dunia, termasuk Indonesia seperti musik

tradosional yang hanya dimainkan dengan alat musik yang terbuat dari alat

seadanya, musik pop, musik rock, sampai musik modern yang dimaikan dengan

alat yang mewah.

Dewasa ini perkembangan musik telah merajai dunia dimana musik

menjadi aktivitas utama, ada yang menjadikannya sebagai mata pencaharian

ada pula hanya sebagai penikmat, musik itu terdiri dari notasi yang disusun

sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah musik yang menghasilkan irama

yang enak didengar.

Notasi merupakan salah satu komponen penting dalam seni musik, notasi

musik merupakan media agar hasil karya musik seseorang dapat dimainkan

kembali, not itu seringkali disebut notasi balok, ada dua notasi musik ada notasi

angka dan nada notasi balok, tetapi penulis hanya akan berbicara tentang notasi

balok, notasi balok ialah penulisan musik standar karena notasi balok sering

digunakan saat menciptakan sebuah lagu atau saat mengiringi.

Seorang pencipta lagu, diharuskan memiliki kemampuan dalam memahami

dan menulis notasi balok. Sehingga notasi balok ini merupakan suatu hal yang

sangat penting. Sebetulnya notasi balok ini dipelajari bukan hanya oleh

pencipta musik saja, seharusnya kalangan anak-anak pun harus

mempelajarinya. Supaya kreatifitas anak tentang musik berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa anak

dilingkungan penulis kurang begitu memahami notasi balok karena kurang

menarik sehingga notasi balok tidak begitu diminati oleh anak-anak, oleh

karena itu penulis berinisiatif membuat suatu aplikasi pembelajaran multimedia

notasi balok dasar yang mudah dimengerti dan menarik adapun pembelajaran



2

yang nantinya akan disusun diantaranya: mengenal notasi balok yaitu

pengenalan tentang notasi balok, mengenal kunci pada garis birama, mengenal

bentuk not dan nilai dari bentuk not itu sendiri, belajar pengurutan tangga nada.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut maka penulis

ingin membuat suatu “APLIKASI PEMBELAJARAN NOTASI BALOK”

yang mudah digunakan, diaplikasikan dan tentunya bermanfaat bagi pemakai.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar lelakang penelitian diatas, maka dapat

diidentifakasikan masalahnya sebagai berikut:

1. Kurangnya minat belajar anak tentang notasi balok.

2. Kurang menariknya belajar notasi balok sehingga membuat anak jenuh dan

bosan

3. Tidak banyaknya media pembelajaran alternative yang membahas tentang

notasi balok sehingga jika anak ingin belajar notasi balok akan

mendapatkan kesulitan.

1.3 TujuanPenelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini

antara lain:

1. Membuat suatu perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai alat bantu

pembelajaran

2. Membuat suatu perangkat lunak yang dapat menarik perhatian anak – anak

sehingga dapat belajar notasi balok dengan mudah

3. Mempermudah dalam mempelajari notasi balok.

4. Membuat aplikasi yang menarik sehingga menambah minat belajar notasi balok

1.4 Batasan Masalah Penelitian

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari tujuan penulisan tugas

akhir, maka berikut adalah beberapa batasan yang perlu dibuat, yaitu :

1. Perangkat Lunak ini di operasikan dalam lingkungan sistem operasi Windows
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dan android

2. Multimedia yang digunakan yaitu : gambar, teks, suara.

3. Pembahasan notasi yang dibuat hanya mengenalkan notasi balok dasar.

1.5 Sistematis Penulisan Laporan

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab

adalah sebagai berikut

1) BAB I PENDAHULUAN

Membahas Latarbelakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan

Penelitian, Batasan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Laporan.

2) BAB II LANDASAN TEORI

Memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang releven

untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tenetang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil analisis

sistem yang akan dijadilan sebagai petunjuk untuk perancangan pada tahapan

berikutnya.

4) BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Menjelaskan Tentang Tatacara Analisi dan Perancangan pembuatan

program.

5) BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Menjelaskan tentang program yang telah dibuat seperti gambar dari

program dan pengujian program.

6) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Memberikan kesimpulan serta saran tentang program yang telah dibuat


