
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Smartphone menjadi kebutuhan sehari-hari setiap orang, kenyamanan 

penggunaan sistem operasi Android membuat penggunanya cukup tinggi 

(Muhammad et al., 2016). Dalam pendidikan musik teknologi komputer semakin 

hari semakin meningkat. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kemajuan 

teknologi untuk memperkenalkan alat musik. Lembaga kursus musik menjadi 

salah satu sarana untuk melatih dan mempelajari alat-alat musik yang diminati. 

Gitar adalah instrumen musik yang sangat umum dimainkan diberbagai 

kalangan masyarakat. Gitar terdiri dari dua macam dari segi sumber suaranya, 

yang pertama adalah gitar bolong yang sumber suaranya berasal dari resonansi 

tabung gitar tersebut, dan yang kedua adalah gitar elektrik yang sumber suaranya 

berasal dari getaran senar yang disalurkan melalui kayu gitar, lalu diterima 

komponen elektronik pada gitar, kemudian disalurkan kepengeras suara atau 

amplifier(Pamungkas, 2017). 

Dalam bermain gitar, pengetahuan akan kunci gitar atau dikenal dengan 

chord sangat diperlukan. Bagi orang yang masih awam atau pemula, berlatih dan 

mempelajari gitar khususnya chord gitar yang bersifat belajar sendiri tidaklah 

mudah. Minimnya pengetahuan dan pengalaman menyulitkan pemula dalam 

mengetahui benar atau tidaknya chord yang dimainkan pada saat pemula berlatih 

sendiri (Herdayandi, 2011). Sedangkan jumlah chord gitar yang harus diingat 
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cukup banyak dan bermacam-macam sehingga murid atau seorang pemain gitar 

pemula sangat sulit dalam mengingatnya. 

Pondok Daud Musik adalah studio musik berdedikasi dalam bidang music. 

Pondok Daud Musik menawarkan banyak kursus music kelas Vocal, 

Piano/Keyboard, Drum, Gitar Akustik/Elektrik, Gitar Bass, Biola, dan MC, Sound 

System and Recording diantaranya gitar yang paling banyak diminati. Kursus gitar 

ini dilakukan secara privat dengan buku yang berjudul Gitar Akustik Basic yang 

di sediakan di Pondok Daud Musik sebagai media pembelajarannya. Dengan 

waktu yang terbatas 45 menit dalam pengajarannya membuat murid harus banyak 

berlatih sendiri diluar jam kursus dari data wawancara penelitian yang peneliti 

lakukan yang terdiri dari 10 pertanyaan tentang chord gitar dan bagian - bagian 

gitar dengan jumlah 10 siswa pemula hanya 40% siswa pemula yang menjawab 

iya dan 60% menjawab tidak. Bagi murid yang masih pemula, bukanlah hal yang 

mudah untuk mereka yang belum pernah mempelajari cara membaca kunci kunci 

gitar sebelumnya, karena pada jari mana yang harus diletakkan pada bagian 

tersebut, dan belum terdapat contoh suara dari chord tersebut. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini dibutuhkan 

sebuah aplikasi yang dapat membantu murid untuk mempelajari chord dasar gitar 

yang bersifat movable. Aplikasi pembelajaran chord dasar gitar berbasis Android 

adalah solusinya. Aplikasi ini berbasis mobile dan menggunakan sistem operasi 

Android. Berdasarkan uraian diatas, Maka penulis mengangkat judul: “Aplikasi 

Pembelajaran Pengenalan Kunci Dasar Gitar Akustik Menggunakan 

Construct 2”. 
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1.1 1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penilitian ini yaitu: 

1. Bagaimana membangun aplikasi pembelajaran pengenalan chord 

dasar gitar berbasis android? 

2. Apakah aplikasi pembelajaran pengenalan chord dasar gitar yang akan 

dibangun bisa membantu siswa dalam belajar gitar?  

1.2 1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya menampilkan pembelajaran pengenalan komponen – 

komponen gitar dan tentang chord dasar gitar untuk tahap pemula 

khususnya untuk siswa Pondok Daud Musik Bandar Lampung. 

2. Sistem ini akan menampilkan game tebak gambar dan tebak suara 

chord dasar mayor dan minor mengunakan gitar bolong akustik yang 

bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan aplikasi pengenalan dan pembelajaran chord dasar gitar 

dengan menggunakan tools Construct 2 yang akan diterapkan di sistem 

operasi android. 
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2. Menghasilkan media pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Visual dan Audio dalam pembelajaran pengenlan chord dasar gitar. 

1.3 1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi siswa: 

Membantu siswa untuk lebih mudah mengetahui nama – nama bagian 

gitar dan chord dasar gitar yang sesuai dengan buku pelajaran ditempat 

kursus. 

2. Manfaat bagi perusahaan (Pondok Daud Musik): 

Membantu perusahaan dalam memberikan pelajaran tambahan kepada 

siswa guna menjadikan siswa lebih aktif dalam belajar bermain gitar 

dengan ditambahkan evaluasi pembelajaran. 

3. Manfaat Bagi Penulis: 

Dapat menambah wawasan dan keahlian dalam mengimplementasikan 

media pembelajaran berbasis android menggunakan Construct.



 

 

 


