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BAB I

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. (Ariyus, 2009).

Teknologi komputer berkembang pesat, dan berpengaruh pada semua

bidang. Salah satu bidang yang terpengaruh adanya perkembangan teknologi

komputer adalah perkembangan media pembelajaran musik, baik dalam proses

pembelajaran dasar maupun teknik-teknik dalam bermain musik.

Musik  memiliki  peran  penting  bagi  pertumbuhan  anak  karena  dapat

memberikan manfaat seperti merangsang pikiran, memperbaiki konsenstrasi dan

ingatan, meningkatkan aspek  kognitif,  membangun  kecerdasan  emosional.

Musik  juga  dapat  menyeimbangkan fungsi  otak  kanan  dan  otak  kiri,  yang

berarti  menyeimbangkan  perkembangan  aspek intelektual  dan  emosional  anak.

Oleh  karena  itu  pengenalan  dan  pembelajaran  musik memiliki peran penting

untuk pertumbuhan anak. (Utomo, 2013)

Dengan berkembangnya Perkembangan  media  pembelajaran yang kini

sudah  kian  maju  dan  berkembang secara  teknologi  pembuatan,  teknologi

penyampaian,  maupun  teknologi medianya. Pembelajaran  musik  pada  anak

juga  perlu  ditingkatkan  baik  cara, intensitas  dan  medianya. Hal  paling

penting  yang perlu dilakukan dalam pembelajaran musik adalah merangsang

musikalitasnya beberapa diantaranya dapat menggunakan pendekatan  nada  dan

ritmis.
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Untuk  meningkatkan  intensitas  dan efesiensi penyampaian perlu media

pembantu yang dikemas secara santai, menarik dan interaktif salah satu caranya

adalah  mengemasnya  dengan  format game. Dengan  kemasan  permainan  akan

memicu  rasa  penasaran,  daya  saing,  dan  rasa senang  saat  belajar. Oleh

karena itu game ini  dapat  sangat  membantu  pengajar maupun orang tua untuk

memberi pembelajaran musik dengan format yang santai, menarik dan menghibur.

(Daryanto, 2010)

Menurut salah satu paper (Sufiyatin, 2012) juga menerangkan bahwa game

adalah salah satu metode mengajar yang baik, karena sektor seperti ekonomi,

penelitian dan kebutuhan sosial lainnya perlu lebih efektif dan memotivasi

pengembangan media untuk belajar. Dengan  menggunakan  metode

Pengembangan  Multimedia, game ini  dibuat untuk  membantu  guru,  pengajar

dan  orang  tua  untuk  merangsang  dan menumbuhkan  musikalitas  sang  buah

hati  dengan  kemasan  yang  menyenangkan, menghibur,  efisien  serta  hemat

biaya  dan  waktu. Game ini  juga  dikemas sangat interaktif  karena  didalam

game ini  terdapat  pembelajaran  yang  melibatkan  otak, motorik  (seperti

tangan dan  jari),  dan  rasa  (hati). Game ini  juga  dapat  melatih feeling,

solfeggio, dan keseimbangan otak kiri dan kanan.

Ditinjau  dari  sisi  psikologis  anak  yang  senang  bermain, game adalah

salah satu media yang tepat untuk dijadikan sebagai media pembelajaran musik..

Berdasarkan masalah tersebut, penulis mencoba memanfaatkan komputer dan

multimedia untuk membantu pembelajaran dan mengatasi permasalahan yang

muncul dalam proses pembelajaran pelajaran kesenian dengan membuat dan

merancang “Aplikasi game tebak nada not balok sebagai media pembelajaran

kesenian siswa SD”. Dari pembuatan aplikasi ini diharapkan bisa menjadi

hiburan sekaligus pendidikan untuk mempermudah siswa belajar kesenian melalui

latihan soal yang menyenangkan dan menarik sehingga minat belajar siswa

menjadi semakin meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan

dibahas dalam tugas akhir ini terlampir dihalaman berikutnya :
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1. Bagaimana membuat game yang dapat membantu memudahkan siswa

SD dalam belajar pelajaran kesenian musik?

2. Bagaimana membuat game tebak nada not balok menggunakan

pemograman JAVA?

3. Bagaimana membuat game yang menarik dan edukatif sehingga dapat

melatih konsentrasi, kemampuan daya ingat dan kecepatan berfikir

serta sebagai hiburan dalam mengisi waktu luang?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan  dan manfaat yang ingin di capai dalam pembuatan tugas

akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Membuat game tebak nada not balok sebagai media pembelajaran

kesenian musik siswa SD menggunakan bahasa pemograman java.

2. Membuat game hiburan sekaligus pendidikan untuk membantu

mempermudah siswa SD belajar pelajaran kesenian musik melalui

latihan – latihan soal yang menyenangkan.

3. Membuat game yang menarik dan edukatif sehingga dapat melatih

konsentrasi, kemampuan daya ingat dan kecepatan berfikir serta

sebagai hiburan dalam mengisi waktu luang.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang didefinisikan dalam pelaksanaan tugas akhir ini

adalah :

1. Game dibuat menggunakan bahasa pemograman JAVA

2. Materi game berupa materi pelajaran kesenian musik khususnya untuk

pelajaran materi notasi balok tingkat SD

3. Game terdiri atas level sesuai dengan tingkat kesulitannya yang

semakin meningkat setiap soal yang di keluarkan oleh sistem, masing

– masing soal keluar secara acak.

1.5 Metodologi

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan Tugas

Akhir ini dituliskaan dihalaman berikutnya :
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1.5.1 Studi literature

Mempelajari literature - literatur yang berhubungan dengan rancang

bangun game tebak nada not balok, berupa materi tentang bahasa

pemograman java dan sistem pembuatan game yang edukatif dan menarik

untuk meningkatkan prestasi dan daya ingat siswa.

1.5.2 Analisis masalah

Dilakukan beberapa analisa permasalahan sebelum perancangan dan

pembuatan game sebagai berikut :

a. Menganalisa bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar siswa salah

satunya dengan dilakukan melakukan pelatihan – pelatihan.

b. Menganalisa pembuatan sebuah game edukatif dan menarik minat

siswa.

c. Menganalisa fungsi game yang akan dibuat sesuai dengan perancangan

yang diinginkan dan menganalisa apakah rancangan game dapat

berjalan diberbagai macam sistem operasi yang mendukung JAVA.

1.5.2 Implementasi sistem

a. Menentukan spesifikasi perangkat lunak berdasarkan hasil identifikasi

kebutuhan dalam penbuatan game.

b. Membuat pemodelan perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang

telah dibuat sebelumnya.

c. Implementasi perangkat lunak dilakukan berdasarkan hasil perancangan

yang dibuat sebelumnya.

d. Melakukan pengujian fungsionalitas dari perangkat lunak.

1.5.4 Pengujian

Pengujian hasil dilakukan dengan cara menjalankan game yang dibuat

untuk mencoba dari kemampuan fungsionalitas game tersebut dalam

memproses perintah yang dinginkan.

1.6 Sistematika Penulisan

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

sebagai berikut dihalaman selanjutnya :



5

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 Analisa dan Perancangan sistem

Bagian ini berisi analisis domain masalah tugas akhir dengan mengacu pada

bab II serta rancangan dari game 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.


