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ABSTRAK

RANCANG BANGUNAPLIKASI PEMBELAJARAN GITAR BERBASIS
ANDROID

Oleh

MUHAMMAD IQBALAGUSTOMI

Gitar adalah instrumen musik yang populer. Banyak orang yang ingin bisa
memainkan gitar tetapi mengalami kesulitan dalam belajar. Kemahiran bergitar
membutuhkan waktu dan latihan serta biaya, terutama ketika mengikuti kursus
bermain gitar. Kunci gitar adalah yang pertama kali dipelajari dalam bermain gitar.
Dengan semakin maraknya penggunaan smartphone android, smartphone dapat
dijadikan solusi dalam mempelajari gitar. Sehingga, pembangunan aplikasi
pembelajaran gitar berbasis android untuk pengguna smartphone android
diperlukan. Metode RAD (Rapid Application Development) digunakan dalam
membangun aplikasi. Metode RAD memiliki siklus iterasi yang cepat. RAD
terdiri dari empat tahapan, yaitu: requirement phase, user design phase,
construction phase, dan cutover phase. Aplikasi pembelajaran gitar dapat
menampilkan kunci gitar minor dan mayor dalam bentuk kunci dasar serta kunci
gantung. Aplikasi tersebut juga memiliki pula fitur latihan yang berisi cara
menyetem gitar, cara memetik serta strumming gitar, lagu latihan (terdiri dari lagu
wajib nasional, lagu daerah serta lagu populer), dan latihan kunci gitar. Pada
latihan kunci gitar, kunci gitar dilengkapi dengan titik-titik yang dapat ditekan.
Pengguna aplikasi dapat mengetahui apakah sudah menekan kunci gitar dengan
benar. Jika ditekan dengan benar, umpan balik berupa suara yang sesuai dengan
tiap titik kunci gitar dibunyikan. Pengembangan aplikasi pembelajaran gitar
berbasis android cukup kompleks dalam membuat aset-aset aplikasi seperti
perekaman suara gitar, desain gambar kunci gitar, dan desain tampilan aplikasi
yang memerlukan dedikasi sumber daya mandiri. Metode RAD membantu dalam
pengembangan aplikasi karena aplikasi pembelajaran gitar berbasis android
memiliki tujuan sederhana. Penggunaan VCS Git untuk pencatatan aktivitas pada
iterasi berguna dalam mengawasi pengembangan aplikasi. Nilai UAT pada tingkat
baik ke atas adalah sebesar 69,6 % yang berarti aplikasi dapat diterima dan bisa
dikembangkan lebih lanjut. Aplikasi pembelajaran gitar berbasis android dianggap
dapat membantu pengguna untuk melatih posisi jari-jari pada kunci gitar dan
mendapatkan umpan balik berupa suara kunci gitar.

Kata kunci : Android, RAD, Gitar.
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ABSTRACT

DESIGN OFANDROID-BASED GUITAR LEARNING APPLICATION

By

MUHAMMAD IQBALAGUSTOMI

Guitar is a popular musical instrument. Many people want to be able to play
guitar but have difficulty learning. Expertise require time, practice, and costs,
especially for taking guitar courses. Guitar keys is the first things learned in
playing guitar. With the increasingly widespread use of Android smartphones,
smartphones can be a solution for learning guitar. Construction of android-based
guitar learning application for android smartphone users is needed. RAD (Rapid
Application Development) method is used in building applications. RAD method
has a fast iteration cycle. RAD consists of four stages: phase requirements, user
design phase, construction phase, and cutover phase. The guitar learning
application can display minor and major guitar keys in the form of basic keys and
hanging keys. The application also has a training feature that includes how to
tune the guitar, how to pick and strumming guitars, practice songs (consisting of
national, regional, and popular songs), and practice guitar keys. In the practice of
guitar key, the guitar key is equipped with points that can be pressed. Users will
know if they have pressed guitar key correctly. Sound feedback that matches each
point the guitar key is applied for correct press of guitar key. The development of
an Android-based guitar learning application is quite complex in creating
application assets such as guitar sound recording, guitar key image design, and
application display design. RAD method is appropriate because the android-
based guitar learning application has a simple goal. VCS Git for documenting
activities is useful in monitoring application development. UAT at a good level
and up is 69.6%, which means the application can be accepted and can be
developed further. Android-based guitar learning application is considered able to
help users to train guitar key fingers position.

Keywords: android, RAD, guitar



IV

RANCANG BANGUNAPLIKASI PEMBELAJARAN GITAR BERBASIS
ANDROID

Oleh

MUHAMMAD IQBALAGUSTOMI

Skripsi
Sebagai salah satu syarat mencapai gelar

SARJANATEKNIK

Pada

Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Lampung

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2019



V



VI



VII

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : R. Arum S.P, S. Si., M. T.

Sekretaris : Meizano Ardhi M, S. T., M. T.

Penguji
Bukan Pembimbing : Yessi Mulyani, S. T., M. T

2. Dekan Fakultas Teknik

Prof. Suharno, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19620717 198703 1 002

Tanngal Lulus Ujian Skripsi : 8 Maret 2019



VIII

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jambi pada tanggal 20 Agustus 1996,

anak dari bapak Wahyudi dan ibu Meirinasari, anak ke

pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan formal penulis

dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Islam Ibnu

Rusyd. Meneruskan pendidikan di SMP Negeri 3 Kotabumi

dilanjutkan ke SMANegeri 1 Kotabumi.

Pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung dengan jalur

SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) 2013. Selama

menimba ilmu di Universitas Lampung penulis aktif dalam organisasi kegiatan

kemahasiswaan seperti HIMATRO Unila.

Penulis pernah melakukan kerja praktik di UPT Perpustakaan Universitas

Lampung pada tahun 2016 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Gaya

Baru 1, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi

Lampung pada tahun 2017.



IX

Karya ini Dipersembahkan untuk

Ayah dan Bunda Terkasih
Wahyudi dan Meirinasari

Saudara Tercinta
Riyadi Jaya

Aini Alfisyahri

Keluarga Besar, Dosen, Teman, dan
Almamater



X

Motto
“Ilmu Pengetahuan Itu Bukanlah Yang Dihafal,
Melainkan Yang Memberi Manfaat ” (Imam
Syafi’i)

“ Allah Tidak Membebani Seseorang
Melainkan Sesuai Kesanggupannya ” (QS Al-
Baqarah 286)

“ Selesaikan Yang Sudah Kau Mulai. Kalau
Belum Selesai Juga Walau Sudah Usaha
Setengah Mati, Lanjutkan Saja. Itu Artinya
Kamu Masih Hidup” (Anonim)



XI

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala atas

limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat serta hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa

tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Sallam sang penutup Nabi

dan Rasul, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir

zaman.

Tugas akhir berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Gitar Berbasis

Android” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung. Masa

perkuliahan dan penelitian, penulis mendapatkan banyak hal-hal baik berupa

dukungan, semangat, motivasi dan banyak hal lainnya. Maka penulis

mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas

Lampung.

2. Bapak Prof. Suharno, M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas

Lampung.

3. Bapak Dr. Herman H. Sinaga, S.T., M.T. selaku ketua Jurusan Teknik Elektro,

Universitas Lampung.



I

4. Bapak R. Arum S.P, S. Si., M. T. selaku pembimbing utama skripsi yang telah

dengan sabar membimbing, memberikan ilmunya, motivasi dalam hidup dan

arahannya dalam menyusun penelitan.

5. Bapak Meizano Ardhi M, S.T., M.T. selaku pembimbing pendamping yang

telah membimbing, memberi ilmunya, semangat serta pemahaman ketelitian

dalam menyusun penelitian ini.

6. Ibu Yessi Mulyani, S.T., M.T selaku dosen penguji skripsi yang telah

memberikan saran serta kritikan yang sangat membangun dalam pengusungan

skripsi.

7. Segenap dosen dan pegawai di Jurusan Teknik Elektro yang telah memberi

ilmu dan wawasan yang selalu teringat oleh penulis.

8. Ayah dan bunda tercinta, Wahyudi dan Meirinasari yang tak terhingga jasa

yang telah diberikan. Hanya doa dan sedikit usaha meraih prestasi sekarang

dan kedepannya serta menyelesaikan kewajiban agar terpancar senyum

bangga di wajah kalian yang sangat saya impikan.

9. Adik-adikku, Riyadi Jaya dan Aini Alfisyahri yang selama ini telah

memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan, nasehat dan do’a

dalam segala aspek agar istiqomah dalam menuntut ilmu.

10.Terimakasih kepada Rizki, Andika, Agung teman-teman paling dekat selama

perkuliahan yang sangat banyak membantu sampai saaat ini.

11.Keluarga besar Teknik Elektro Angkatan 2013 terimakasih atas segala yang

telah diberikan.

12.Teman-teman kontrakan Paip, Bagus, Mail, Reza, Agus, Hanip, Amir, Hardi,

Rido dan Hisyam terimakasih atas dukungan, keceriaan, dan saran yang telah



II

diberikan. Teman-teman kosan lama Kak Supri, Kak Prima, Kak Rodi, Amin,

Indra, Yogi, dll yang sudah menemani perjalanan selama masa awal kuliah.

13.Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (Himatro) atas pengalaman,

pembelajaran, dan segala rasa yang telah lahir tidak akan terlupakan.

14.Semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dari awal kuliah

hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga kebersamaan ini membawa kebaikan, keberkahan, kemurahan hati serta

bantuan doa yang telah diberikan seluruh pihak akan mendapat balasan yang

setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dan semoga kita menjadi manusia yang

berguna dan berkembang. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak

kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran

yang membangun dari semua pihak demi kemajuan bersama. Penulis berharap

sekripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 27 Mei 2019
Penulis,

Muhammad Iqbal Agustomi



III

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI........................................................................................................xiv

DAFTAR GAMBAR...........................................................................................xvi

DAFTAR TABEL..............................................................................................xviii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.............................................................................................. 1
1.2 Tujuan Skripsi .............................................................................................. 2
1.3Rumusan Masalah..........................................................................................2
1.4 Batasan Masalah............................................................................................2
1.5 Sistematika Penulisan....................................................................................2

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Gitar...............................................................................................................4
2.2 Kunci Gitar....................................................................................................7
2.2.1 Kunci Gitar Mayor ................................................................................7
2.2.2 Kunci Gitar Minor..................................................................................8

2.3 Android..........................................................................................................8
2.3.1 Sejarah Android.......................................................................................8
2.3.2 Pengenalan Android................................................................................9
2.3.3 Arsitektur Android.............................................................................. ...10
2.3.4 Struktur Aplikasi Android.....................................................................11
2.3.5 Versi Android.........................................................................................12
2.3.6 AndroidMenurut API Level.................................................................13

2.4 Android Studio.............................................................................................14
2.5 Java .............................................................................................................17
2.6 XML............................................................................................................18
2.7 Aplikasi Sejenis...........................................................................................19

2.7.1 Gchord.................................................................................................19
2.7.2 Guitar Tuner Free................................................................................20

2.8 Model Pengembangan Sistem.....................................................................20
2.9 Penelitian Terkait.........................................................................................22

2.9.1 Rancang Bangun Aplikasi Penyelaras Nada Gitar Pada Platform
Android....................................................................................... .....22

2.9.2 Perangkat Ajar Musik Dan Lagu Tradisional Indonesia Untuk
Pendidikan Anak Sekolah Dasar Berbasis
Multimedia.......................................................................................22



IV

2.9.3 Pembelajaran Notasi Musik Berbasis Teknologi Informasi Dan
Komunikasi......................................................................................23

2.9.4 Virtual INMUINS (Indonesian Musical Instruments) Aplikasi
Interaktif Berbasis Realitas Campuran Untuk Memperkenalkan Alat
musik Daerah Indonesia............................................................. .....23

2.9.5 Penggunaan Multimedia Pembelajaran Musik Keroncong Berbasis
Adobe Flash Sebagai Upaya Peningkatan Apresiasi Siswa.............24

III. METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan .................................................................25
3.2 Alat dan Bahan............................................................................................25
3.3 Tahap Penelitian..........................................................................................26

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil.............................................................................................................33
4.1.1 Construction Phase..............................................................................33

4.1.2 Pengujian Fitur Aplikasi................................................................................39
4.1.2.1 Black Box Testing......................................................................39

4.1.3 Iterasi.....................................................................................................41
4.1.4 Cutover Phase.......................................................................................44

4.2 Pembahasan.........................................................................................46

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan...............................................................................................52
5.2 Saran.........................................................................................................53

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



V

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Sehtar ...............................................................................................4

Gambar 2.1.2 Tanbur ............................................................................................5

Gambar 2.1.3 Guitarra Morisca ...........................................................................5

Gambar 2.1.4 Guitarra Latina...............................................................................5

Gambar 2.1.5 Al-ud...............................................................................................6

Gambar 2.1.6 Vihuela............................................................................................6

Gambar 2.1.7 Lute.................................................................................................7

Gambar 2.3.3 Arsitektur Android.........................................................................11

Gambar 2.4.1 File proyek di Android.................................................................15

Gambar 2.4.2 Tampilan Utama Android Studio...................................................16

Gambar 2.7.1.1 Tampilan Chord .........................................................................19

Gambar 2.7.1.2 Mode Left-Handed......................................................................19

Gambar 2.7.2.1 Tampilan Tuner...........................................................................20

Gambar 2.7.2.2 Tampilan Chord..........................................................................20

Gambar 2.5 Siklus Pengembangan dalam RAD..................................................22

Gambar 3.3 Tahapan penelitian...........................................................................26

Gambar 3.4 Use Case Diagram...........................................................................28

Gambar 4.1.1.1 Tampilan Splash Screen..............................................................33

Gambar 4.1.1.2 Tampilan Menu Utama..............................................................34

Gambar 4.1.1.3 Tampilan Menu Kunci Gitar......................................................35



VI

Gambar 4.1.1.4 Tampilan Menu Latihan Tab Menyetem Gitar..........................36

Gambar 4.1.1.5 Tampilan Menu Latihan Tab Strumming/Petikan......................37

Gambar 4.1.1.6 Tampilan Menu Latihan Tab Lagu............................................38

Gambar 4.1.1.7 Tampilan Menu Latihan Chord.................................................39

Gambar 4.1.4 Chart Hasil UAT..........................................................................45



VII

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Alat dan Bahan ....................................................................................25

Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional........................................28

Tabel 4.1.2 Tabel Spesifikasi Alat Uji Black Box Testing....................................39

Tabel 4.1.2.1 Mengakses Kunci Gitar.................................................................40

Tabel 4.1.2.2 Mengakses Latihan........................................................................40

Tabel 4.1.2.3 Mengakses Latihan Chord............................................................40

Tabel 4.1.2.4 Tabel Pengujian Aplikasi.............................................................41

Tabel 4.1.3 Tabel Iterasi.....................................................................................41

Tabel 4.1.4 Tabel Pertanyaan UAT....................................................................44

Tabel 4.1.4.1 Tabel Hasil UAT..........................................................................45



1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gitar adalah instrumen bermusik yang dikenal luas dalam kehidupan manusia.

Orang-orang ingin bisa memainkan gitar, tetapi mengalami kesulitan dalam

mempelajari gitar. Kunci gitar adalah yang pertama kali dipelajari dalam bermain

gitar. Kemahiran bermain gitar membutuhkan waktu dan latihan, serta instruktur

yang dapat mengajarkan memainkan gitar . Jika memiliki kerabat yang bisa

mengajari memainkan gitar akan membantu. Tetapi jika tidak punya, solusinya

yaitu mengikuti kursus. Kursus membuat mengerti mempelajari gitar tetapi akan

menguras biaya karena untuk mengikuti kelas dalam kursus gitar biayanya cukup

mahal.

Pada masa kini smartphone android bukan barang yang mewah lagi seperti

beberapa yang ke belakang. Dengan smartphone banyak kegiatan bisa

dilaksanakan karena pengguna bisa memasukkan beragam aplikasi ke smartphone

contohnya aplikasi permainan, pengolah kata, pengedit gambar, dll. Oleh karena

itu, smartphone bisa menjadi solusi dalam mempelajari gitar, dengan

menciptakan sebuah aplikasi pembelajaran gitar untuk pengguna smartphone

android yang dapat membantu mereka mempelajari teknik dasar bermain gitar.

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu para user yang ingin belajar bermain
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gitar, sehingga user dapat belajar di mana pun, kapan pun mereka inginkan agar

bisa bermain gitar dengan semestinya.

1.2 Tujuan Skripsi

Tujuan dari penelitian skripsi adalah untuk studi membangun aplikasi

pembelajaran gitar berbasis android yang ditujukan kepada para pengguna

smartphone android agar dapat mempelajari teknik dasar bermain gitar serta

membantu pengguna dalam melatih permainan gitar.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu bagaimana membangun aplikasi pembelajaran gitar

berbasis android dengan Android Studio dan Android SDK menggunakan metode

RAD.

1.4 Batasan Masalah

Apliksi tidak memberikan fitur gitar virtual. Aplikasi dciptakant untuk membantu

user mempelajari dasar permainan gitar dan meningkatkan ketertarikan untuk

mempelajari permainan gitar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas lima bab, antara lain:
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I. PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah dan

sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori pendukung dalam penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai langkah-langkah dalam penelitian di antaranya:

waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan berisi tentang hasil perancangan aplikasi

pembelajaran gitar, pengujian aplikasi serta pembahasan dalam studi

membangun aplikasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gitar

Gitar merupakan alat musik yang dipetik sehingga menghasilkan suara. Pada

awalnya gitar berasal dari alat musik petik zaman dahulu di wilayah Persia yang

ditemukan tahun 1500 SM yang disebut dengan citar atau sehtar. Sehtar

berkembang menjadi instrumen tanbur atau gitar kuno. Bentuk sehtar dengan

tanbur hampir serupa, tidak banyak perbedaan secara fisik antara keduanya.

Bangsa Yunani mengembangkan tanbur persia pada tahun 300 SM[4].

Gambar 2.1 Sehtar
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2.1.2 Tanbur

Bangsa Romawi pada tahun 476 M membawa alat musik ini ke Spanyol sehingga

banyak perubahan pada alat musik. Guitarra morisca dan guitarra latina adalah

dua jenis gitar yang dikenal pada tahun 476 M.

2.1.3 Guitarra Morisca

2.1.4 Guitarra Latina

Adapun gitar pertama digunakan untuk memainkan melodi dan yang kedua

membawakan iringan rhythm. Pada tiga abad setelahnya bangsa Arab membawa
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alat musik al-ud yang mirip gitar gambus ke Spanyol lalu setelah bangsa Spanyol

mengenal tiga macam gitar tersebut mereka membuat sebuah instrumen bernama

vihuela yang menjadikannya banyak digunakan di Spanyol daripada gitar

pendahulunya dan terus berkembang hingga menjadi gitar klasik yang dikenal

pada masa sekarang.

2.1.5 Al-ud

2.1.6 Vihuela

Di Eropa Timur, gitar asal Arab berkembang menjadi bermacam-macam jenis lute .
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2.1.7 Lute

2.2 Kunci Gitar

2.2.1 Kunci Gitar Mayor

Kunci gitar terdiri atas dua macam, yaitu minor dan mayor. Kord gitar tersusun

berdasarkan nada dasar, disusun dari nada 1-3-5 dari tangga nada mayornya.[7]

Tangga nada mayor merupakan tangga nada yang dimulai dari nada do yang

tersusun sebagai berikut:

Dengan solmisasi : do re mi fa sol la si do

Dengan huruf : c d e f g a b c

Dengan angka : 1 2 3 4 5 6 7 1’

Interval nada : 1 1 ½ 1 1 1 ½

Berikut ini contoh pembentukan kunci C mayor:

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g a b

Jadi kunci gitar C mayor terbentuk dari nada 1-3-5 yang ditandai dengan warna

merah pada angka dan huruf di atas.
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2.2.2 Kunci Gitar Minor

Kunci gitar minor disusun dari 1-3-5 tangga nada minornya. Tangga nada minor

merupakan tangga nada yang dimulai dari nada la yang tersusun sebagai berikut:

Dengan solmisasi : la si do re mi fa sol la’

Dengan huruf : a b c d e f g a’

Dengan angka : 6 7 1 2 3 4 5 6’

Interval nada : 1 ½ 1 1 ½ 1 1

Berikut ini contoh pembentukan kunci Aminor:

1 2 3 4 5 6 7

a b c d e f g

Jadi kunci gitar A minor terbentuk dari nada 1-3-5 yang ditandai dengan warna

merah pada huruf dan angka di atas.

2.3 Android

2.3.1 Sejarah Android

Android adalah sistem operasi berbasis Linux diciptakan tahun 2003 yang

ditujukan untuk handphone. Pendirinya ialah Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears

dan Chris White . Dua tahun setelahnya Andy Rubin dan Larry Page bertemu di

kantor Google, pertemuan ini bukan yang pertama kali bagi mereka karena tiga

tahun sebelumnya mereka pernah bertemu saat Andy merilis ponsel pintar

buatannya yang bernama Sidekick yang menggunakan search engine default

Google. Android diakuisisi oleh Google pada tahun 2005 bulan Juli dengan

estimasi harga mencapai US$ 50 juta[2].
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2.3.2 Pengenalan Android

Android merupakan sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang

mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Konsorsium dari 34

perusahaan hardware, software dan telekomunikasi yang disebut OHA (Open

Handset Alliance) dibuat untuk mengembangkan sistem operasi ini antara lain:

Google, Nvidia, T-Mobile. Android dirilis pertama kali pada tanggal 5 November

2007 dan menyatakan mendukung pengembangan open source pada perangkat

mobile bersama OHA, lalu pada tahun 2007 sekitar bulan September

diperkenalkan Nexus One oleh Google yang merupakan ponsel pintar dengan

sistem operasi android. Ponsel pintar ini beredar pada 5 Januari 2008 yang proses

produksinya ditangani oleh HTC Corp.

Pada 9 Desember 2008 ARM Holdings, Atheros Communication yang diproduksi

oleh Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericson, Toshiba Corp

serta Vodafone Broup Plc bergabung dalam program kerja android. Seiring

pembentukannya, OHA mengumumkan produk perdana android mereka yaitu

peramgkat mobile hasil modifikasi kernel Linux 2.6.

Pada saat ini sudah banyak sekali vendor-vendor yang menggunakan sistem

operasi android untuk ponsel pintar mereka dan sekarang persaingan antara

android & apple dalam sistem operasi untuk PC tablet. Ada dua jenis distributor

sistem operasi android, yaitu yang mendapat dukungan langsung dari Google dan

yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google.



10

2.3.3 Arsitektur Android

Arsitektur android terdiri atas:

1. Applications

and Widgets

2. Applications

Framework

3. Libraries

Layer yang menghubungkan pengguna dengan semua

aplikasi

Open Development Platform yang diberikan Android

agar bisa dikembangkan untuk membangun aplikasi.

Pengembang memiliki akses penuh menuju API

Frameworks seperti yang dilakukan oleh aplikasi inti.

Komponen yang termasuk di sini yaitu views, content

provider, resource manager, notification manager, dan

activity manager.

Layer fitur-fitur android ditempatkan

4. Android Run

Time

5. Linux Kernel

Layer yang membuat aplikasi dapat dijalankan yang

dalam prosesnya memakai implementasi Linux

Layer inti dari sistem operasi android berada
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Gambar 2.3.3 Arsitektur Android

2.3.4 Struktur Aplikasi Android

Struktur aplikasi android ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kode Java

dikompilasi bersama resource file yang dibutuhkan oleh aplikasi. Prosesnya di

package oleh tools yang dinamakan apt tools ke dalam paket android yang

menghasilkan file dengan format apk. File inilah yang dapat dijalankan pada

ponsel dengan sistem operasi android.

Ada empat komponen pada aplikasi android, yaitu:

1. Activities yaitu komponen yang berfungsi menyajikan antarmuka kepada

pengguna.

2. Service yaitu komponen yang berjalan secara background dan tak memiliki

antarmuka.

3. Broadcast Receiver yaitu komponen yang bertugas menerima dan bereaksi

untuk menyajikan notifikasi.
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4. Content Provider yaitu komponen yang membuat kumpulan aplikasi data

secara spesifik sehingga dapat digunakan aplikasi lain.

2.3.5 Versi Android

Berikut ini versi dari sistem operasi android:

No Nomor Versi Nama Versi Tanggal Rilis

1 (BelumAda) Android Beta 5 November 2007

2 1.0 Android 1.0 23 September 2008

3 1.1 Android 1.1 9 Februari 2009

4. 1.5 Cupcake 27 April 2009

5 1.6 Donut 15 September 2009

6 2.0 Eclair 26 Oktober 2009

7 2.0.1 Eclair 3 Desember 2009

8 2.1 Eclair 12 Januari 2010

9 2.2 Froyo 20 Mei 2010

10 2.2.1 Froyo 18 Januari 2011

11 2.2.2 Froyo 22 Januari 2011

12 2.2.3 Froyo 21 November 2011

13 2.3 Gingerbread 6 Desember 2010

14 2.3.3 Gingerbread 9 Februari 2011

15 2.3.4 Gingerbread 28 April 2011

16 2.3.5 Gingerbread 25 Juli 2011

17 2.3.6 Gingerbread 2 September 2011

18 2.3.7 Gingerbread 21 September 2011
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19 3.0 Honeycomb 22 Februari 2011

20 3.1 Honeycomb 10 Mei 2011

21 3.2 Honeycomb 15 Juli 2011

22 3.2.1 Honeycomb 20 September 2011

23 3.2.2 Honeycomb 30 Agustus 2011

24 3.2.4 Honeycomb Desember 2011

25 3.2.6 Honeycomb Februari 2012

26 4.0.1 ICS 18 Oktober 2011

27 4.0.2 ICS 28 November 2011

28 4.0.3 ICS 16 Desember 2011

29 4.0.4 ICS 29 Maret 2012

30 4.1 Jelly Bean 9 Juli 2012

31 4.4 Kitkat 31 Oktober 2013

32 5.0 Lollipop 12 November 2014

33 5.1 Lollipop 25 Juni 2014

34 6.0 Marshmallow 5 Oktober 2015

35 7.0 Nougat 22 Agustus 2016

36 8.0 Oreo 21 Agustus 2017
37 9.0 Pie 6 Agustus 2018

2.3.6 AndroidMenurut API Level

Untuk menentukan target pengguna dari program android yang dibuat, perlu

diketahui API level android. Berikut ini API level pada sistem operasi android.

Code Name Version

Number

Initial Realease Date API Level Support Status
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Alpha 1.0 23 September 2008 1 Discontinued

Beta 1.1 9 Februari 2009 2 Discontinued

Cupcake 1.5 27 April 2009 3 Discontinued

Donat 1.6 15 September 2009 4 Discontinued

Eclair 2.0-2.1 26 Oktober 2009 5-7 Discontinued

Froyo 2.2-2.2.3 20 Mei 2010 8 Discontinued

Gingerbread 2.3-2.3.7 6 Desember 2010 9-10 Discontinued

Honeycomb 3.0-3.2.6 22 Februari 2011 11-13 Discontinued

ICS 4.0-4.0.4 18 Oktober 2011 14-15 Discontinued

Jelly Bean 4.1-4.3.1 9 Juli 2012 16-18 Discontinued

Kitkat 4.4-4.4.4 31 Oktober 2013 19 Discontinued

Lollipop 5.0-5.1.1 12 November 2014 21-22 Supported

Marshmallow 6.0-6.0.1 5 Oktober 2015 23 Supported

Nougat 7.0-7.1.1 22 Agustus 2016 24-25 Supported

Oreo 8.0-8.1 21 Agustus 2017 26-27 Supported
Pie 9.0 6 Agustus 2018 28 Supported

2.4 Android Studio

Android Studio adalah IDE (Integrated Development Environment) untuk

pengembangan aplikasi android yang berdasarkan IntelliJ IDEA. Android Studio

merupakan editor kode IntelliJ dan alat pengembang aplikasi berbasis sistem

operasi android[8].
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Gambar 2.4.1 File proyek di Android.

Gambar di atas merupakan file proyek di dalam tampilan proyek android yang

ditampilkan berdasarkan modul untuk memberi kemudahan akses ke file sumber

utama proyek. Setiap modul aplikasi berisi folder antara lain:

manifest: Folder yang merisi AndroidManifest.xml

java: Folder ini berisi kode sumber Java

res: Folder ini berisi seluruh sumber daya selain kode, seperti gambar, suara,

animasi.
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Gambar 2.4.2 Tampilan Utama Android Studio

Gambar di atas merupakan tampilan utama dari Android Studio yang akan

diuraikan sebagai berikut:

- Bilah alat yang berfungsi untuk melakukan beragam aksi, seperti

menjalankan aplikasi, built project, membuka AVD manager.

- Bilah navigasi berfungsi sebagai navigasi antar proyek yang telah terbuka

dan siap untuk diedit.

- Jendela editor berfungsi sebagai tempat membuat serta mengedit kode

aplikasi yang sedang dibuat.

- Jendela alat yang memberikan pengguna akses ke tugas-tugas spesifik.

- Bilah status yang berfungsi menampilkan status proyek yang dikerjakan

serta peringatan atau pesan.
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2.5 Java

Java adalah bahasa pemograman yang diciptakan pad tahun 1995 oleh James

Gosling. Bahasa pemrograman ini menggunakan pendekatan object oriented

programming. Object oriented programming ialah suatu cara yang membuat kode

yang dipakai dalam menulis program menjadi reusable, reliable dan lebih mudah

dipahami[9].

Berikut ini sebuah contoh program java:

Program di atas berperan sebagai source code yang berarti program di atas

merupakan program asli yang ditulis pemrogram. Berdasarkan program tersebut

pemrogram mengkompilasinya dan kemudian menyebarkan hasilnya kepada user.

Program Ucapan.java berfungsi menampilkan tulisan:

Selamat Belajar Java

dan diikuti dengan jumlah karakter yang menyusun string tersebut. Hasil

sesungguhnya yaitu:

Selamat Belajar Java

Jumlah karakter = 20

//: Ucapan. java
class ucapan {

public static void main (String[] args) {
String pesan = “Selamat Belajar Java”;
System. out. println (pesan);
System.out. println (Jumlah karakter = “ + pesan. length () );
}

}
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2.6 XML

XML adalah kependekan dari eXtensible Markup Language yang dikembangkan

mulai tahun 1996 dan mendapatkan pengakuan dari W3C pada bulan Februari

1998. Teknologi yang digunakan dalam XML merupakan turunan dari SGML

yang telah dikembangkan pada awal tahun 80-an. Ketika HTML dikembangkan,

para penggagas mengadopsi bagian paling penting dari SGML dan dengan

berpedoman pada pengembangan HTML menghasilkan markup language yang

bersaing dengan SGML. XML menjelaskan susunan informasi dan berfokus pada

informasi itu sendiri serta XML dibutuhkan untuk menyusun dan menyajikan

informasi dengan format yang tidak mengandung format standar seperti heading,

paragraph, table, dsb[10].

Sama seperti HTML, XML juga menggunakan elemen yang ditandai dengan tag

pembuka (diawali dengan “<” diakhiri dengan “>”) tag penutup (diawali dengan

“</” diakhiri dengan “>”) dan atribut alemen (parameter yang dinyatakan dalam

tag pembuka misal <form name=”isidata”>). Hanya perbedaanya, HTML

mendefinisikan dari awal tag dan atribut yang dipakai di dalamnya, sedangkan

pada XML, tag dan atribut dapat dipakai sesuai kebutuhan. Contohnya sebagai

berikut:
<pesan>
<dari>MIS Manager </dari>
<buat>HRD Manager </buat>
<buat>Bagian Rekrut </buat>
<buat>Computer Support Team </buat>
<subyek>Permohonan Tenaga Kerja Baru </subyek>
<isi>Mohon diberikan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan di Departemen MIS </isi>
</pesan>
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pada contoh di atas, <pesan>, <dari>, <buat>, <isi> bukan tag standar yang

ditetapkan di XML. Tag tersebut dibuat oleh pemrogram sesuai kebutuhan.

2.7 Aplikasi Sejenis

Dalam mendesain aplikasi, diperlukan aplikasi-aplikasi sejenis yang berada di

Google Playstore. Berikut ini aplikasi yang memiliki kesamaan fitur dengan

aplikasi yang akan dikembangkan:

2.7.1 Gchord (Guitar Chord Finder)

Aplikasi Gchord di-release oleh Asoft telah diinstal sebanyak 1.000.000+

perangkat android dengan spesifikasi OS android minimum versi 4.0.3 dengan

rating 4,2. Aplikasi dapat menampilkan kunci gitar dari kunci dasar sampai kunci

dengan banyak variasi. Pada aplikasi juga terdapat fitur left-handed yang

membantu pemain gitar kidal dalam mempelajari kunci gitar[1].

Gambar 2.7.1.1 Tampilan Chord Gambar 2.7.1.2 Mode Left-Handed
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2.7.2 Guitar Tuner Free – GuitarTuna

Aplikasi mendapatkan rating 4,8 dan sudah terinstal oleh perangkat android

sebanyak 10.000.000+. Aplikasi memberikan fitur tuner gitar yang membantu

penggunanya menyetem gitar, lalu terdapat fitur menampilkan kunci gitar[16].

Gambar 2.7.2.1 Tampilan Tuner Gambar 2.7.2.2 Tampilan Chord

2.8 Model Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan aplikasi yaitu

RAD (Rapid Application Development). Metode ini diperkenalkan pada tahun

1970an yang dikemukakan oleh James Martin dan James mempublikasikan buku

RAD pada tahun 1991[5], metode RAD ialah model pengembangan software yang

mampu mempercepat siklus pengembangan sebuah software. RAD

memungkinkan pengembangan kualitas produk lebih cepat sehingga sumber daya

berharga dapat disimpan. RAD memiliki empat fase terdiri atas:
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- Requirement Planning Phase

Fase berikut memerlukan waktu satu sampai empat minggu yang

menghasilkan kebutuhan sistem dalam hal fungsi sistem yang mendukung,

cakupan sistem serta entitas dan model proses.

- User Design Phase

Fase berikut ini tim menentukan jenis entitas dan membuat diagram

kegiatan yang menentukan keterkaitan antara proses dan data lalu

merancang prosedur sistem, menampilkan hasil awal pengembangan. Lalu

membngun prototipe dari prosedur dan perencanaan implementasi sistem

dibuat.

- Construction Phase

Fase berikut ini developer berkolaborasi dengan pengguna, membuat

rancangan akhir, membangun dan menguji prototipe. Keluaran dari fase ini

yaitu dokumentasi serta instruksi untuk pengoperasian aplikasi baru serta

prosedur untuk membuat berjalannya sistem.

- Cutover Phase

Fase berikut ini dilaksanakan pergantian sistem yang lama menjadi sistem

yang baru secara perlahan melalui user acceptance yang merupakan akhir

dari iterasi dan pengembang melakukan pengenalan sistem baru kepada

user agar dapat dioperasikan[6].
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Gambar 2.8 Siklus Pengembangan dalam RAD

2.9 Penelitian Terkait

Dalam melakukan penelitian digunakan pula penelitian lain yang memiliki kaitan

dengan penelitian yang akan dilakukan.

2.9.1 Rancang Bangun Aplikasi Penyelaras Nada Gitar Pada Platform Android

Aplikasi yang dibuat berguna untuk menyelaraskan nada pada tiap senar gitar

yang dapat digunakan pada handphone dengan operating system android minimal

ICS. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa Java dengan IDE Eclipse yang disertai

plugin android[11].

2.9.2 Perangkat Ajar Musik Dan Lagu Tradisional Indonesia Untuk Pendidikan

Anak Sekolah Dasar Berbasis Multimedia.
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Penelitian bertujuan untuk merancang aplikasi menggunakan Adobe Flash

Professional CS6 sebagai media pengajaran untuk mengenalkan kebudayaan

musik dan lagu tradisional Indonesia. Terdapat halaman daftar lagu/alat musik

tradisional yang isinya lagu serta alat musik dari setiap pulau yang dipilih, lalu

terdapat video lagu/alat musik tradisional serta permainan berbentuk puzzle[14].

2.9.3 Pembelajaran Notasi Musik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Penelitian berikut dilaksanakan untuk membuat aplikasi menggunakan

Macromedia Flash 8 sebagai media pembelajaran notasi musik. Aplikasi yang

dibuat berupa website, terdapat halaman login untuk siswa-siswi, halaman materi

berupa teori serta praktek yang ditampilkan berupa tutorial video animasi notasi

musik serta praktek fingering dalam praktek bermain gitar. Terdapat juga fitur kuis

yang bisa diakses saat dilaksanakan ujian[15].

2.9.4 Virtual INMUINS (Indonesian Musical Instruments) Aplikasi Interaktif

Berbasis Realitas Campuran Untuk Memperkenalkan Alat musik Daerah

Indonesia.

Penelitian berikut ini dilaksanakan untuk membuat media pembelajaran seni dan

budaya yang menyediakan alat musik pukul tradisional menggunakan teknologi

mixed reality yang mengolaborasikan antara virtual reality dengan interaksi

dalam dunia nyata. Virtual INMUINS memberikan simulasi dalam memainkan

instrumen musik pukul tradisional menggunakan marker yang dapat

memunculkan sebuah alat pukul dan dapat berinteraksi dengan objek tiga dimensi

instrumen musik di dalam virtual reality. Aplikasi bisa digunakan pada
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handphone android dengan RAM 2 GB, CPU Octa-Core Max, memori internal

1GB, sensor Gyro, marker aplikasi Virtual INMUINS dan VR box[12].

2.9.5 Penggunaan Multimedia Pembelajaran Musik Keroncong Berbasis Adobe

Flash Sebagai Upaya Peningkatan Apresiasi Siswa.

Penelitian berikut dilaksanakan untuk membuat media pembelajaran musik

keroncong berbasis multimedia menggunakan Adobe Flash untuk mempermudah

murid memperoleh informasi, menambah apresiasi murid terhadap musik

keroncong dan menyediakan media pembelajaran menarik bagi peserta didik.

Media pembelajaran yang dibuat berisi materi-materi mengenai sejarah

keroncong, jenis keroncong, tokoh keroncong, instrumen musik keroncong dan

latihan bernyanyi. Terdapat pula evaluasi materi berupa soal-soal pilihan ganda,

pada akhir evaluasi akan diketahui skor yang diperoleh peserta didik ketika

selesai mengerjakan evaluasi[13].
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat penelitian tugas akhir ini akan dilaksanakan pada:

Waktu : Agustus 2017 – Februari 2018

Tempat : Laboratorium Terpadu Jurusan

Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung

3.2 Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan tugas

akhir ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Alat dan Bahan

Perangkat lunak Perangkat Keras

5. Android Studio

6. Inkscape

7. Ubuntu Gnome

8. Audacity

1. Laptop Toshiba C-40A Intel Core
I3 RAM 6GB HDD 500GB

2. Smartphone Android Asus Zenfone C
OS Kitkat RAM 1GB ROM 8 GB
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3.3 Tahap Penelitian

Adapun langkah kerja yang dilaksanakan dalam penelitian disajikan dalam bentuk

diagram alir pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.3 Tahapan penelitian

Gambar 3.3 menunjukkan tahapan penelitian pada tugas akhir yang akan

dilakukan, di mana semua tahapan ini akan dijelaskan secara lengkap seperti di

bawah ini:

1. Studi Literatur

Dalam mengerjakan tugas akhir materi yang digunakan sebagai rujukan yaitu

buku yang berisi tentang cara belajar bermain gitar serta berisi juga daftar kunci

gitar. Digunakan
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juga buku bahasa pemrograman dan metode pengembangan aplikasi dan sumber

digital seperti artikel dan ebook.

2. Requirement Phase

Aplikasi dibangun menggunakan software Android Studio yaitu IDE terkini yang

marak dipakai pengembang, selain itu digunakan pula software Inkscape untuk

membuat tampilan kord gitar serta digunakan juga perekam suara Audacity yang

disematkan pada laptop untuk merekam suara yang dihasilkan gitar akustik.

Handphone digunakan sebagai emulator untuk mencoba apakah aplikasi berhasil

atau gagal. Aplikasi mampu menyajikan kord gitar serta suara dari tiap kord gitar,

serta menampilkan fitur-fitur latihan berupa lagu latihan, memetik dan strumming

gitar, menyetem gitar dan fitur berlatih kunci gitar.

Pada tahap ini dihasilkan juga kebutuhan fungsional serta non-fungsional dari

aplikasi. Kebutuhan fungsional diperoleh melalui tanya jawab dengan guru les

gitar bernama Reza yang mengajar di Ecayo Music School Bandar Lampung.

Reza telah mengajar di sana selama lima tahun dengan jumlah murid yang diajar

sebanyak 30 orang. Dari tanya jawab, diketahui bahwa dari pengalamannya

mengajar gitar, hal yang pertama diajarkan kepada yang belum bisa sama sekali

bermain gitar adalah pengenalan kunci gitar, pengenalan nada dasar dari masing-

masing senar gitar dan pada fase akhir penilaian siswa akan mempraktekkan lagu

sesuai standar sekolah musik Ecayo.
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Tabel 3.4 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Kebutuhan Fungsional Kebutuhan Non-Fungsional

1. Aplikasi menampilkan daftar kunci

gitar serta audio

2. Aplikasi memberikan fitur latihan

3. Aplikasi memberikan fitur latihan

kunci gitar

Smartphone android dengan sistem
operasi minimal Ice Cream

3. User Design Phase

Aplikasi menggunakan pemodelan UML untuk menggambarkan hubungan

pengguna dengan aplikasi serta perilaku aplikasi. Berikut ini pemodelannya:

Gambar 3.4 Use Case Diagram
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Pada use case diagram di atas digambarkan bagaimana hubungan gitaris dengan

aplikasi. Digambarkan bagaimana gitaris untuk mengoperasikan aplikasi.

3.1 Sequence Diagram

Berikut ini sequence untuk aplikasi belajar gitar:

3.1.1 Sequence Diagram untuk Melihat dan Mendengar Kunci Gitar

3.1.2 Sequence Diagram untuk Mengakses Menu Latihan
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3.1.3 Seequence Diagram Untuk Mengakses Data Latihan Chord

3.2 Class Diagram

Class diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain

berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan suatu sistem, sekaligus

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Class diagram

menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta

hubungan satu sama lain. Berikut ini class diagram untuk aplikasi belajar gitar:
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4. Construction Phase

Pada tahap berikut aplikasi mulai dibuat rancangan akhirnya, lalu dibuat serta

diuji sudah sesuai fungsinya atau belum. Dalam metode terdapat iterasi yang

berfungsi mencatat sejauh apa pembangunan aplikasi telah dilaksanakan.

Pengujian aplikasi dilaksanakan agar diperoleh bagaimana performa aplikasi,

apakah bekerja sesuai rancangan atau belum. Metode yang akan dipakai dalam

pengujian adalah black box testing yang disebut behavioral testing, yang menguji

fungsionalitas dari suatu software. Metode pengujian menghasilkan sekumpulan

kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua kebutuhan fungsional

untuk sebuah program. Black box testing mencoba menemukan error pada

kategori sebagai berikut:

- Fungsi yang salah atau hilang

- Interface error

- Error pada struktur data atau akses basis data eksternal

- Behavior atau performance error

- Initialization dan termination error

Black box testing dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana validitas fungsional sistem yang diuji?

- Bagaimana perilaku dan performa sistem yang diuji?

- Kelas input apa yang akan menjadikan kasus pengujian yang baik?

- Apakah sistem sensitif terutama kepada nilai input tertentu?

- Bagaimana batasan dari kelas data yang terisolasi?

- Tingkat data dan volume data apa yang sistem dapat toleransi?

- Efek apa yang akan dimiliki sistem operasi dari kombinasi spesifik data?
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Dengan mengaplikasikan pengujian ini, kita memperoleh kumpulan studi kasus

yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Studi kasus yang berkurang, dengan perhitungan yang lebih besar dari satu,

jumlah dari kasus uji tambahan yang harus dirancang untuk mencapai pengujian

yang layak.

- Studi kasus yang dapat memberitahu tentang kehadiran atau absennya class

error daripada error yang terasosiasi hanya dengan pengujian spesifik yang ada.

5. Cutover Phase

Tahap ini merupakan tahap di mana aplikasi yang sudah selesai dibangun mulai

diujicoba oleh pengguna. Pengguna melakukan uji coba dengan meng-instal

aplikasi pada smartphone android masing-masing, lalu pengguna memberi respon

dari experience menggunakan aplikasi melalui user acceptance testing.

6. Pembuatan Laporan

Laporan yang dibuat merupakan bukti otentik bahwa penelitian ini nyata

dilaksanakan. Dalam penulisan laporan dibutuhkan bimbingan dari pembimbing

utama serta pembimbing pendamping agar laporan tersusun dengan baik.
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan terdapat kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pembuatan aplikasi pembelajaran gitar berbasis android cukup kompleks.

Kompleksitas pembuatan aset- aset aplikasi seperti perekaman suara gitar, desain

gambar kunci gitar, desain tampilan aplikasi memerlukan dedikasi sumber daya

secara mandiri.

2. Metode RAD (Rapid Application Development) membantu dalam pembuatan

aplikasi karena aplikasi pembelajaran gitar berbasis android adalah aplikasi yang

sederhana serta pencatatan aktivitas pada iterasi berguna mengawasi sejauh mana

aplikasi dibuat dan apa saja yang harus diperbaiki.

3. Skor total UAT yang diperoleh 69,6% yang berarti aplikasi dapat diterima dan

bisa dikembangkan lebih lanjut.

4. Aplikasi pembelajaran gitar berbasis android dapat membantu pengguna

mengetahui suara kunci gitar serta membantu memposisikan jari-jari pada kunci

gitar.
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5.2 Saran

1. Meningkatkan user interface aplikasi pembelajaran gitar berbasis android.

2. Meningkatkan kemampuan fitur-fitur yang sudah ada pada aplikasi.

3. Menambahkan fitur tuner digital pada aplikasi pembelajaran gitar.

4. Membuat fitur agar dapat membaca posisi jari pada gitar sesungguhnya.
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