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ABSTRACT 

Some factors effecting the people to learn piano include workload, lazy, assuming that they are too old to start to learn, 
and others. If ones need to learn piano, they need some kinds of tutor, but the cost for that is not cheap. It is understood 
that learning piano is not an easy task and needs hard work, discipline, and strong motivation. This research is 
conducted to develop software to help people in learning piano. The application can be used for elementary and junior 
high school students who wish to be able to play piano. The methodology used for this research is the waterfall method 
which is a very common method used for software development. This application allows users to learn about playing 
piano, music sign as well as chords. 
Keywords: Learn, Piano, Student, Music Sign, Chords. 
 
1. Pendahuluan 
Beberapa survei yang dilakukan terhadap kalangan muda menunjukkan bahwa manfaat musik dapat meningkatkan 
kecerdasan kalangan muda yang dijadikan responden. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat dalam memulai 
belajar piano, diantaranya: faktor kesibukan, rasa malu, malas, dan dianggap terlambat untuk belajar musik pada usia 
dewasa. Bila ingin belajar piano, dapat diberikan alternatif berupa guru privat, tetapi harganya pun tidak murah. 
Sehingga menyebabkan beberapa orang untuk berpikir beberapa kali sebelum memutuskan untuk privat piano. 

 
Di sisi lain, pengalaman belajar tidak semuanya didapat dari pendidikan formal. Semakin pesatnya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan berbagai tuntutan kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk juga 
pendidikan non-formal seperti belajar bermain piano ini. Harus diakui bahwa belajar piano itu tidak mudah dan menuntut 
suatu usaha keras, disiplin dan dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri. Tanpa ada dorongan dari dalam diri sendiri 
hampir dipastikan tidak akan berhasil. Faktor penting inilah yang harus dimiliki setiap orang yang mau belajar piano 
yang ingin berhasil. Memang banyak orang berkata, bakat seseorang yang menentukan keberhasilan seseorang. Itu benar, 
tetapi tak seorangpun di dunia ini yang mengetahui bakatnya tanpa terjun ke bidang musik itu. Jika ingin mengetahui 
apakah seseorang memiliki bakat dalam piano, maka ia harus ikuti proses belajar piano. Selama dalam proses belajar 
inilah, secara progresif, lambat tapi pasti, dapat diketahui bakat seseorang dalam bermain piano.  
 
Agar manfaat yang diterima lebih nyata dan bermanfaat, maka pembelajaran piano dapat juga dilakukan secara mandiri 
melalui buku panduan belajar piano. Namun, buku panduan belajar piano saja tidak cukup. Tetapi, kesempatan untuk 
bisa bermain piano tetap ada, meskipun tidak memiliki piano, yaitu dengan menggunakan alat musik piano digital dalam 
bentuk software yang sama percis dengan piano aslinya. Panduan belajar piano secara mandiri dengan menggunakan 
komputer dapat memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memulai belajar musik melalui piano tanpa harus 
merasa malu dan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan waktu yang dimiliki pembelajar. Dengan demikian, biaya 
yang harus dikeluarkan untuk memulai mengenal dasar piano pun lebih terjangkau, karena penggunaan komputer 
sebagai produk teknologi informasi saat ini sudah bukan barang yang terasa asing lagi bagi masyarakat. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk membuat software aplikasi piano yang memudahkan siswa SD dan SMP yang ingin 
belajar piano pada pelajaran kesenian. 
 
Software aplikasi piano ini didesain untuk memudahkan yang ingin belajar piano melalui dua cara utama untuk belajar 
piano, yaitu membaca “not” dan “chords”. Bagi yang ingin menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari bagaimana 
cara memainkan musik orang lain, membaca “not” adalah cara untuk mencapainya. Tetapi, bagi yang ingin membuat 
musik spesial milik sendiri, memahami “chords” adalah suatu yang wajib dan lebih mudah dipelajarinya. Selain itu, 
software ini juga akan lebih baik bagi orang yang pertama kali belajar bagaimana cara membuat musik dari pada harus 
membacanya di atas kertas. Sedangkan untuk mengevaluasi kemampuan orang yang sedang belajar piano, software 
aplikasi ini juga menyediakan fitur untuk tes kemampuan belajar piano termasuk skornya. 
 
2. Landasan Teori 
Sebuah penelitian membuktikan bahwa musik memberikan banyak manfaat bagi manusia dalam merangsang pikiran, 
memperbaiki konsentrasi dan ingatan, meningkatkan aspek kognitif, membangun kecerdasan emosional, dan lain-lain[1]. 
Kecerdasan emosional tersebut perlu dikembangkan karena akan mendasari keterampilan seseorang dalam kehidupan  
bermasyarakat. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa musik dapat menyebabkan otak berfungsi dalam 
mengembangkan kemampuan spasial. Musik juga dapat digunakan untuk terapi dalam dunia kesehatan [3]. 
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Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan untuk mengerjakan software aplikasi piano inidengan menggunakan Waterfall. Waterfall 
merupakan metode pembuatan software yang paling umum dipergunakan oleh tim pengembang di Indonesia. Waterfall 
adalah sebuah metode pengembangan software yang bersifat sekuensial dan terdiri dari 5 tahap yang saling terkait dan 
mempengaruhi seperti terlihat pada gambar berikut[2]: 

 
Gambar 1. Tahapan Waterfall 

 
3.1  Requirement Analysis and Definition 
Tahap ini merupakan tahap pertama yang menjadi dasar proses pembuatan Software aplikasi piano. Kelancaran proses 
pembuatan aplikasi ini secara keseluruhan dan kelengkapan fitur aplikasi yang dihasilkan sangat tergantung pada hasil 
analisis kebutuhan. Pada tahapan ini dilakukan wawancara, diskusi, dan survey dengan para musisi, guru privat piano, 
dan pianis. 
 
3.2  System and Software Design 
Desain sistem merupakan tahap penyusunan proses, data, aliran proses, dan hubungan antar data yang paling optimal 
untuk menjalankan software aplikasi piano ini dan memenuhi kebutuhan user sesuai dengan hasil pada tahapan analisis 
kebutuhan.  
 
3.3 Implementation and unit testing 
Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk perintah-
perintah yang dimengerti komputer dengan mempergunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. 
 
3.4 Integration and Sistem Testing 
Pengujian software aplikasi piano dilakukan untuk memastikan bahwa software ini dibuat sesuai dengan desainnya dan 
fungsinya. Pengujian software dilakukan dalam 2 tahap yang saling independen, yaitu: pengujian oleh internal tim 
pengembang dan pengujian oleh user. 
 
3.5 Operation and Maintenance 
Implementasi software aplikasi ini merupakan tahap di mana tim pengembang menerapkan/meng-install software yang 
telah selesai dibuat dan diuji kepada user yang sedang belajar piano. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Berikut layout software aplikasi belajar piano yang memudahkan siswa SD dan SMP yang ingin belajar piano pada 
pelajaran kesenian. 
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Gambar 2. Tampilan Login 

 
Gambar 2. ini menunjukkan tampilan awal bagi user, baik sebagai admin/guru maupun sebagai siswa. Kedua user ini 
diotentifikasi dan divalidasi dalam hal mengakses software ini.  
 

 
Gambar 3. Tampilan Identitas Siswa 

 

 
Gambar 4. Tampilan Komentar 

 
Setiap siswa kadang-kadang merasa malu, takut, bahkan stress ketika guru memberikan nasihat maupun kritik di depan 
siswa lainnya.Tetapi dalam aplikasi ini siswa tidak perlu khawatir dilihat teman lainnya atas berbagai komentar dari 
gurunya mengenai keberhasilan belajar piano, karena siswa lainnya tidak akan mengetahui hasil belajar temannya. 
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Gambar 5. Daftar Topik Pelajaran Piano 

 
Pada tampilan ini, diperlihatkan level pelajaran piano yang harus dipelajari. Setiap siswa sudah di-setting oleh gurunya 
dalam menentukan level. Karena dalam setiap level pelajaran piano tersebut, siswa sudah menghadapi ujian level. 
Sehinga siswa tidak dapat melanjutkan ke level berikutnya sebelum level yang sedang dijalaninya lulus sesuai dengan 
standar kelulusan tertentu. 

 

 
Gambar 6. Interface Piano 

 
Gambar  6. ini memperlihatkan interface piano untuk setiap level pelajaran. Skor dapat diperlihatkan secara langsung 
kepada siswa ketika siswa sedang melakukan latihan, quis, maupun ujian level. 
 
Berdasarkan analisis terhadap penelitian ini, software aplikasi belajar piano ini dapat memberikan kontribusi sebagai 
berikut: 
1. Secara teoritis 

a.  Rekomendasi bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam mengenal metode pembelajaran piano dengan 
bantuan software. 

b.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian berikutnya. 
2.  Secara praktis 

a.  Menjadi acuan bagi para guru pengajar piano atau yang ingin belajar piano sendiri sebagai pedoman belajar piano 
mandiri. 

b.  Menjadi masukan kepada para siswa agar dapat menambah kekayaan pengetahuan dalam pembelajaran piano 
secara praktis, mudah, dan murah. 
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