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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

            Teknologi mobile merupakan teknologi baru yang sangat praktis. 

Teknologi ini mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna perangkat 

mobile. Kemudahan inilah yang membuat teknologi mobile semakin banyak 

diminati, sehingga perkembangannya semakin pesat. Sekarang ini smartphone 

yang tersedia dipasar cukup banyak,  salah satunya yaitu smartphone berbasis 

android. 

            Perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi, khususnya teknologi 

mobile tersebut juga dialami oleh dunia musik. Dunia musik zaman sekarang tidak 

kalah canggih dari dunia teknologi. Saat ini belajar musik tidak harus selalu 

mengikuti kursus-kursus musik yang ada, melainkan bisa belajar melalui media 

seperti computer, bahkan bisa langsung live melalui video streaming. Saat ini para 

vendor aplikasi mobile pun mulai banyak mengembangkan aplikasi musik 

berbasis mobile.  

           Aplikasi ini merupakan aplikasi pembelajaran dalam mecocokkan tampilan 

chord gitar  yang diperuntukkan bagi para pemula yang ingin belajar bermain gitar 

dengan praktis dan dapat mempermudah dalam menemukan kunci gitar dari 

sebuah lagu. Selama ini jika ingin belajar bermain gitar dan mencari kunci gitar 

dari sebuah lagu, kita kesulitan dalam mengetahui kunci-kunci dari gitar tersebut, 

tapi dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa belajar gitar dengan praktis, 

terutama dapat mempermudah dalam mencari kunci-kunci gitar dari lagu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul, 

“APLIKASI PEMBELAJARAN GITAR MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 

ANDROID”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari permasahan diatas, maka dapat di identifikasikan 

permasalahan-permasalahan yang akan timbul yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi gitar untuk hiburan sekaligus 

pembelajaran yang  dapat dimainkan secara menyenangkan? 

2. Bagaimana cara membuat aplikasi gitar agar terlihat menarik?  

3. Bagaimana implementasi aplikasi gitar ini menggunakan teknologi 

android? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi pembelajaran gitar menggunakan suara accoustic. 

2. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak eclipse 

berbasis aplikasi mobile. 

3. Penentuan tingkat akurasi hasil chord yang muncul menggunakan 

potongan dari lagu. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang suatu aplikasi pembelajaran gitar yang baik.  

2. Membuat aplikasi hiburan sekaligus pembelajaran yang bisa 

mengasah dan menambah daya ingat pengguna aplikasi.  

3. Menambahkan variasi kunci gitar agar aplikasi ini menantang bagi 

user yang memainkan, sehingga dapat menarik minat user untuk 

memainkan aplikasi ini. 
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1.5  Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

ada beberapa metode yang harus dipelajari meliputi: 

1. Studi Literatur 

Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai literatur 

yang berkaitan dengan penelitian sebagai pedoman dalam kepustakaan. 

Sumber literatur yang digunakan berasal dari buku, jurnal, internet, 

maupun berbagai penelitian yang sudah ada. 

2. Analisis Sistem 

Pada tahapan ini penulis menganalisa kebutuhan yang terkait dalam 

pembangunan sistem dalam tugas akhir ini. 

3. Perancangan dan Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini penulis mulai melakukan perancangan dan 

implementasi sistem berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

4. Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengujian dan evaluasi terhadap 

kinerja sistem yang telah dibuat. 

5. Pembuatan Laporan  

Tahapan ini merupakan hasil dari semua kegiatan Tugas Akhir berupa 

laporan analisis mengenai “Aplikasi Pembelajaran Gitar Menggunakan 

Teknologi Android”. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai tugas akhir ini, maka penulis 

akan menyajikannya dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  Bagian Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan  

BAB II Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori yang digunakan yaitu 

teori tentang android khususnya teori Aplikasi Android. Teori 

tentang gitar, frekuensi, resonansi, file audio wav, Fast Fourir 

Transform dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembuatan 

sistem ini 

BAB III Bagian Analisa dan Perancangan Sistem menjelaskan tentang cara 

kerja beserta analisa perencanaan sistem sesuai dengan teori-teori 

dasar yang ada 

BAB IV Bagian Implementasi dan Pengujian Sistem berisi tentang hasil 

implementasi, pengujian, dan analisa hasil dari aplikasi yang telah 

dibuat 

BAB V Bagian Penutup berisi kesimpulan dan saran mengenai Tugas Akhir 


