
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

[1] Pentatonic merupakan tangga nada dalam musik yang tersusun 

dari lima nada. Pentatonic sering kali digunakan dalam musik rock dan 

blues. Pentatonic Scale atau tangga nada pentatonik adalah skala yang 

mudah digunakan dalam memainkan melodi. Pentatonic ini dibangun 

dengan menghilangkan 2 nada semitone pada skala mayor dan skala 

minornya, sehingga hanya ada 5 nada (five not scale) saja. Karena 

seringkali orang mengalami kesulitan dalam belajar melodi gitar dengan 

benar, diperlukan aplikasi yang memuat pembelajaran pentatonic scale 

pada smartphone. 

Ketika akan belajar pentatonic scale pada gitar, sebaiknya kita juga 

harus memperhatikan bagian penting dari alat musik petik ini yaitu senar 

pada gitar. Pada dasarnya, gitar merupakan alat musik petik yang terdiri 

dari senar - senar dimana tiap senarnya memiliki nada dasar yang berbeda. 

Beragam jumlah senar pada gitar, umumnya berjumlah enam, namun ada 

yang memiliki jumlah kurang dari itu dan lebih. Nada dari tiap - tiap senar 

berfungsi sebagai penentu apakah nada yang dihasilkan oleh keseluruhan 

senar akan false atau tidak. Penyetelan dari tiap - tiap senar gitar yang 

hanya mengandalkan indra pendengaran mengakibatkan terjadinya 

ketepatan nada yang dihasilkan tidak sesuai dengan notasi baku menjadi 

besar. Disinilah diperlukan juga suatu alat yang dapat mengatasi ketepatan 

nada dengan meminimalkan aspek kesalahan manusia atau disebut juga 

human error. 

Seiring berkembangnya teknologi, hadir berbagai alat yang 

memudahkan pengguna dalam menyetel senar gitar secara akurat yang 

disebut dengan Guitar Tuner. Akan tetapi, alat tersebut masih terbilang 

cukup mahal dari harga sebuah smartphone. Pada penulisan tugas akhir ini 

penulis bermaksud mengaplikasikan Guitar Tuner ke dalam aplikasi 

software dan dapat diimplementasikan pada smartphone berbasis Android 
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dengan menerapkan FFT (Fast Fourier Transform) yang berfungsi untuk 

memproses frekuensi yang timbul pada suara senar gitar dan mencocokkan 

dengan frekuensi yang sesuai dengan notasi normalnya. Penulis 

bermaksud mempermudah pengguna dalam menentukan nada dasar baku 

pada tiap senar gitar serta membuat fitur pembelajaran gitar pada tangga 

nada pentatonic yang dikemas dalam satu aplikasi yang akan dibuat. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan sebuah modul pembelajaran atau tutorial 

pentatonic scale pada aplikasi mobile berbasis Android? 

2. Bagaimana menerapkan library FFT (Fast Fourier Transform) dalam 

penyetelan senar gitar pada aplikasi mobile berbasis Android? 

 

1.3 Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Menerapkan sebuah modul pembelajaran atau tutorial pentatonic scale 

pada aplikasi mobile berbasis Android  

2. Menerapkan library FFT (Fast Fourier Transform) dalam penyetelan 

senar gitar pada aplikasi mobile berbasis Android. 

 

1.4 Batasan Masalah  

 Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini yaitu: 

1. Aplikasi ini hanya untuk pembelajaran dasar skala pentatonik pada gitar 

dan penyetelan dalam senar gitar. 

2. Untuk belajar skala pentatonik pada gitar, user harus mengenal dan paham 

letak – letak chord setiap fretnya pada gitar. 

3. Untuk penyetelan gitar, harus menghidari yang namanya kebisingan atau 

noise. Jadi penggunannya hanya satu senar yang dibunyikan berkali – kali 

sampai menunjukkan parameter frekuensinya. 
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4. Metode yang digunakan untuk mencari solusi ketepatan frekuensi senar 

gitar hanya akan menggunakan metode FFT (Fast Fourier Transform) 

dengan tangga nada dasar sebagai acuannya. 

5. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada mobile berbasis Android. 

 

1.5 Metodologi  

1.5.1 Studi Literatur 

Pada Tahap ini bertujuan untuk mempelajari teori - teori dengan 

membaca beberapa buku atau referensi yang berhubungan dengan 

topik permasalahan yang di ambil. Dengan cara mempelajari literatur - 

literatur berupa buku, jurnal dan buku bermusik tentang tangga nada 

(scale) ataupun website yang berhubungan dengan musik dan 

pembelajaran tangga nada pentatonic. Serta memperdalam pemahaman 

tentang sistem operasi mobile yang digunakan. 

 

1.5.2 Analisa Kebutuhan 

Sejalan dengan perencanaan dan implementasi aplikasi 

pembelajaran gitar pada skala pentatonik ini, sistem ini memerlukan 

perlengkapan pendukung supaya dapat berjalan dengan baik. 

Kebutuhan sistem tersebut meliputi kebutuhan peralatan dan 

perlengkapannya seperti smartphone Android. Analisis kebutuhan 

sistem dilakukan bertujuan untuk mengetahui perangkat apa saja yang 

diperlukan sistem tersebut dan siapa saja yang menggunakannya. 

Melalui analisis ini diharapkan sistem dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

1.5.3 Perancangan Aplikasi 

Dari hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya dibuat perancangan 

untuk membuat aplikasi. Rancangan ini terdiri dari desain masukan, 

desain keluaran, proses dan desain fitur – fitur yang digunakan. 
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1.5.4 Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi pembelajaran 

gitar dan gitar tuner pada smartphone Android. Adapun kebutuhan 

pendukung dalam pembuatan tugas akhir ini. 

1. Eclipse Kepler sebagai IDE dan platform emulator Android 3.2 

2. Android smartphone dan gitar sebagai alat untuk pengujian. 

 

1.5.5 Pengujian 

  Setelah pembuatan aplikasi, kemudian dilakukan pengujian untuk 

mengetahui kinerja sistem aplikasi sesuai dengan parameter yang 

sudah ditentukan. 

 

1.5.6 Penyusunan Laporan 

 Pada tahap ini penulis melakukan proses dokumentasi data dan 

segala hal yang terkait dengan pengembangan aplikasi yang nanti 

dokumentasinya dapat dijadikan bahan acuan untuk mempelajari 

aplikasi pembelajaran gitar pada pentatonic scale beserta guitar 

tuner ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi 

pembeleajaran gitar pada pentatonic scale dan guitar tuner pada smartphone 

Android, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada 

pembuatan aplikasi ini serta metodologi dan sistematika penulisan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang akan diuji yaitu dengan cara membaca buku 

pemrograman Android, mencari referensi yang berhubungan dengan 

pentatonic scale dan guitar tuner serta tentang metode Fast Fourier 

Transform baik dari bahan kuliah, jurnal maupun referensi secara online yaitu 

dengan mengunjungi situs – situs website yang menyediakan tutorial 

mengenai pemrograman Android. 

 

BAB III : ANALISA KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini meliputi analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem dengan 

membangun struktur program dari aplikasi guitar tuner pada desktop pada 

mobile berbasis Android. Sedangkan perancangan sistem meliputi pembuatan 

aplikasi pembelajaran pentatonic scale dan guitar tuner. 

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang implementasi sistem aplikasi pembelajaran gitar pada 

pentatonic scale dan guitar tuner yang berbasis Android, lalu penjelasan – 

penjelasan dari hasil implementasi yang dilakukan berdasarkan parameter – 

parameter pengujian. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan serta analisa 

dari aplikasi yang telah dibuat serta berisi tentang saran dari pembuat aplikasi 

dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk pengembangan. 


