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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang komputer saat ini 

baik dalam perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software), 

hampir sebagian besar pekerjaan manusia kini diselesaikan menggunakan 

komputer. Dengan demikian, komputer dapat dikatakan sebagai salah satu alat 

bantu manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pemakaian komputer sering 

digunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan pemrosesan data (data 

processing) dan pengolahan kata (word processing). Salah satu alasan mengapa 

komputer cenderung digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan, karena pekerjaan yang dilakukan menggunakan komputer memiliki 

kecepatan proses yang lebih dapat diandalkan.  

Teknologi komputer berkembang pesat, dan berpengaruh pada semua 

bidang. Salah satu bidang yang terpengaruh adanya perkembangan teknologi 

komputer adalah musik, baik dalam proses pembelajaran maupun teknik-teknik 

dalam bermain musik. 

Teknik memainkan alat musik sangat penting untuk dipelajari, sehingga 

akan mendukung dalam kegiatan bermusik nantinya. Teknik memainkan drum 

sangatlah berpengaruh dalam tatanan musik, lagu, tempo dan pembancaan not 

balok perkusi. Drum berfungsi mengatur cepat lambatnya (tempo) suatu lagu. 

Banyak drumer pemula yang kesulitan memainkan teknik-teknik untuk lagu 

bertempo cepat dan lambat dan juga pembacaan not balok perkusi dikarenakan 

kurangnya keterampilan memainkan teknik-teknik tersebut.  

Hal ini terjadi di klinik drum dan organisasi drummer  yang ada di 

Malang. Para drummer pemula kesulitan dalam belajar teknik bermain drum 

untuk berbagai jenis musik dan pelatihan pembacaan not balok perkusi 

dikarenakan kurang tersedianya media pembelajaran yang baik atau seorang 

pembimbing yang dapat membimbing secara terarah.  
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Berdasarkan masalah tersebut, penulis mencoba memanfaatkan komputer 

dan multimedia untuk membantu pembelajaran bermain drum dengan membuat 

dan merancang “Aplikasi Game Pembelajaran Drum dan Perkusi Berbasis 

Java”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan 

dibahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Membuat Suatu Aplikasi Game Pembelajaran Drum dan 

Perkusi Berbasis Java ? 

2. Bagaimana dapat membantu para user dalam belajar alat musik drum dan 

perkusi melalui suatu media pembelajaran ? 

  

1.3 Tujuan 

1. Membuat suatu Aplikasi Game Pembelajaran Drum dan Perkusi Berbasis 

Java. 

2. Membantu user dalam belajar alat music drum dan perkusi melalui suatu 

media pembelajaran. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang didefinisikan dalam pelaksanaan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Aplikasi Game Pembelajaran Drum dan Perkusi Berbasis Java dibuat 

menggunakan bahasa pemograman JAVA. 

2. Menggunakan netbeans 6.9 sebagai Integrated development Environtment 

(IDE). 

3. Tingkat pelatihan teknik bermain drum ini adalah untuk pemula sampai 

menengah. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa 

bagian sebagai berikut: 
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1.5.1 Kajian Pustaka 

Eksplorasi dan Studi Pustaka, dilakukan dengan cara mempelajari 

Literatur baik yang berupa buku (textbook), jurnal dan artikel ilmiah, 

maupun website yang berkaitan dengan Drum, Perkusi, JAVA, representasi 

dokumen teks. 

1.5.2 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menganalisis karakteristik permainan 

berbagai jenis permainan drum dan perkusi di berbagai jenis aliran music 

yang terdapat di perangkat lunak Aplikasi Game Pembelajaran Drum dan 

Perkusi Berbasis Java apakah berjalan sesuai dengan perintah yang 

dimaksud apakah juga perintah itu diproses benar oleh perangkat lunak 

Aplikasi Game Pembelajaran Drum dan Perkusi Berbasis Java. 

1.5.3 Perancangan Aplikasi 

Dari hasil analisis yang dilakukan selajutnya dibuat rancangan untuk 

membangun aplikasi. Rancangan ini meliputi deskripsi dan spesifikasi 

perangkat lunak berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Aplikasi Game 

Pembelajaran Drum dan Perkusi Berbasis Java. 

1.5.4 Implementasi 

Implementasi dengan hasil teknologi JAVA, dilakukan dengan cara 

menjalankan perangkat lunak di berbagai system operasi dan memainkan 

game untuk mencoba dari kemampuan perangkat lunak tersebut 

memproses perintah yang diingkan. 

1.5.5 Pengujian dan Evaluasi 

Setelah aplikasi selesai dibuat selanjutnya dilakukan pengujian untuk 

mengetahui kinerja sistem serta kemungkinan terjadinya kesalahan untuk 

selanjutnya bisa diperbaiki. 

1.5.6 Penyusunan Laporan 

Setelah semua tahapan di atas selesai, hal terakhir yang dilakukan adalah 

penyusunan laporan sebagai dokumentasi serta selanjutnya bisa dijadikan 

acuan untuk melakukan pengembangan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir berisi dari lima bab yang masing-masing dijelaskan   

sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan 

definisi dari tugas akhir. 

 

2. BAB II Landasan Teori 

Landasan Teori menjelaskan teori-teori dasar yang dimanfaatkan dalam 

melakukan analisis masalah, analisis dan perancangan perangkat lunak 

serta implementasi dari Tugas Akhir. 

 

3. BAB III Analisis dan Perancangan 

Bagian ini berisi analisis domain masalah tugas akhir dengan mengacu 

pada bab II serta rancangan dari sistem edukasi yang akan dibangun. 

 

4. BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Bab ini membahas implementasi sistem berdasarkan perancangan sistem 

yang telah dibuat sebelumnya serta berisi rincian pengujian yang 

dilakukan terhadap sistem yang dikembangkan. 

 

5. BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan – kesimpulan yang didapat dari hasil uji coba 

pada bab sebelumnya, serta saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut. 


