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Abstrak 

Pengetahuan akan musik sangat diperlukan bagi orang yang masih awam. Mempelajari musik yang 
bersifat otodidak atau belajar sendiri tidaklah mudah karena elemen-elemen yang ada di dalam musik itu sendiri 
sangatlah kompleks. Musik sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak-anak dimana musik bisa merangsang 
pertumbuhan pikiran dan kreativitas mereka untuk lebih berkembang. Pengembangan aplikasi multimedia 
interaktif ini bertujuan agar anak-anak dapat mengerti dasar musik terutama piano. Perancangan aplikasi ini 
menggunakan metoda pembangunan game dimulai dari Storyline, Storyboard, desain dan pengkodean. 
Pengembangan aplikasi ini menggunakan Macromedia Flash 8 dan perangkat MIDI controller sebagai pengganti 
alat musik piano. Berdasarkan hasil pengujian, aplikasi pembelajaran piano ini dapat membantu anak-anak, 
namun perlu adanya peran serta orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam menggunakan aplikasi ini. 

Kata Kunci : musik, piano, anak-anak, midi, multimedia interaktif 
__________________________________________________________________________________________ 

I. Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan akan musik sangat diperlukan bagi orang 
yang masih awam. Mempelajari musik yang bersifat 
otodidak atau belajar sendiri tidaklah mudah karena 
elemen-elemen yang ada di dalam musik itu sendiri 
sangatlah kompleks. Salah satunya adalah kemampuan 
dalam menggunakan berbagai macam alat musik 
dimana jika dimainkan secara bersamaan akan 
menghasilkan nada-nada yang harmonis satu dengan 
yang lainnya.  
Sebuah penelitian membuktikan bahwa musik sangat 
berpengaruh terhadap kecerdasan anak-anak, dimana 
musik dapat merangsang pertumbuhan pikiran dan 
kreativitas mereka untuk lebih berkembang[2].  
Piano dapat menjadi menjadi salah satu alat bantu 
pilihan untuk belajar musik pertama kali, karena pada 
saat belajar piano secara otomatis teori dan 
pengetahuan dasar musik dibahas juga. 
Dalam penyampaian materi dasar musik kepada anak-
anak terdapat beberapa cara salah satunya dengan 
multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah 
media yang terdiri dari banyak komponen media yang 
saling terintegrasi yang mampu untuk berinteraksi 
dengan penggunanya. 
Multimedia interaktif pembelajaran piano yang ada 
pada saat ini sudah dapat ditemukan di toko komputer 

ataupun toko buku, akan tetapi aplikasi yang ada belum 
dapat sepenuhnya membantu anak-anak dalam 
mengerti dasar piano karena aplikasi yang ada belum  
menyediakan simulasi dengan menggunakan piano 
ataupun keyboard[1], sehingga aplikasi ini juga belum 
dapat menjadi alternatif  bagi orang tua untuk 
mengajarkan piano kepada anak-anaknya. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin 
mengembangkan aplikasi pembelajaran musik 
khususnya piano melalui multimedia interaktif dengan 
menggunakan MIDI controller sebagai alat bantu 
simulasi bermain piano. Penulis menuangkannya 
dalam bentuk penelitian dengan judul “Aplikasi 
pembelajaran alat musik piano untuk anak-anak 
dengan multimedia interaktif menggunakan MIDI 
controller” 

1.2 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat 
program aplikasi pembelajaran alat musik piano 
untuk anak-anak dengan multimedia interaktif 
menggunakan MIDI controller. 

1.3 Metode Pembangunan Game

Metode pembangunan game merupakan sebuah 
metode yang digunakan untuk menghasilkan dan 
atau menyajikan suatu permainan dengan mengikuti 
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prosedur yang sudah ditentukan. Berawal dari 
mendapatkan suatu ide untuk membuat sebuah 
permainan, hingga menghasilkan sebuah prototype 
game yang siap untuk diujikan. Untuk lebih 
jelasnya dilihat pada gambar berikut.  

Gambar 1 Metode pembangunan Game

II.Dasar Teori

2.1.Multimedia  

Dalam industri elektronika, Multimedia adalah 
kombinasi dari komputer dan video atau multimedia 
secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, 
yaitu suara, gambar dan teks atau multimedia adalah 
kombinasi dari paling sedikit dua media input atau 
output dari data, media ini dapat berupa audio 
(suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan 
gambar atau multimedia merupakan alat yang dapat 
menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif 
yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio 
dan gambar video[3].  

2.2 Computer Aided Learning (CAL) 
Criswell (1989) mendefinisikan CAL atau bila 

dalam bahasa Indonesia berarti Pembelajaran 
Berbantukan Komputer (PBK) sebagai penggunaan 
komputer dalam penyampaian bahan pengajaran 
dengan melibatkan pelajar secara aktif. Pada 
dasarnya CAL adalah suatu bentuk pemanfaatan 
teknologi multimedia (dalam hal ini adalah 
komputer) untuk menyampaikan materi pelajaran[4]. 

2.3  Skenario Multimedia Timeline Tree
  Timeline Tree adalah suatu model temporal 
sederhana yang menggambarkan semua kejadian 
(start even dan end event) pada objek (media) pada 
sebuah bumbu waktu (time). Semua peristiwa 
(event) diatur dengan cara menunjukkan saat awal 
(start event) dan saat akhir (end event) dari peristiwa 
tersebut.[5]

Berikut adalah contoh dari tampilan Timeline Tree: 

Gambar 2 Skenario Multimedia 
Timeline Tree 

2.4 Musical Instrument Digital Interface (MIDI) 

MIDI yang merupakan singkatan dari Musical 
Instrument Digital Interface adalah sebuah standar 
hardware dan software internasional untuk saling 
bertukar data (seperti kode musik dan MIDI Event) 
di antara perangkat musik elektronik dan komputer 
dari merek yang berbeda. 

Penyimpanan data dalam file MIDI memiliki 
aturan tertentu. Data dalam file MIDI dibagi menjadi 
2 bagian yaitu bagian Header & bagian Track. Pada 
bagian Header terdapat informasi mengenai lagu 
termasuk type format MIDI,  jumlah track  & timing 
division. Bagian Header selalu terletak di depan. 

2.5 MIDI controller
Alat musik yang dapat dimainkan layaknya 

keyboard  musik. Keyboard  sudah dapat 
diintegrasikan dengan perangkat lunak, bahkan kita 
dapat mengontrol perpindahan suara itu seperti 
panambahana efek, pad , yang saat ini kita kenal 
sebagai softsynth (software sythesizer). Sedangkan 
perangkatnya disebut sebagai midi controler. Tuts-
tuts yang terdapat pada keyboard  ini juga relative 
sangat nyaman untuk dimainkan. 
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Gambar 3 axiom midi controller 61 keys 

III.Analisis dan Perancangan Sistem 
3.1 Storyline  
 Sistem yang akan dibuat yaitu berupa 
multimedia pembelajaran interaktif sebagai media 
untuk membantu anak-anak dalam belajar alat musik 
piano. Pembelajaran yang disajikan diantaranya 
adalah sejarah piano yang menerangkan tentang 
kisah pertama kali piano dibuat dan bagaimana 
bentuk piano yang disajikan dalam bentuk gambar 
animasi. Kemudian materi-materi dasar yang 
diberikan pada aplikasi ini diantaranya adalah : 

1. Sejarah Piano 

Merupakan narasi dan deskripsi dari sejarah piano, 
dimana anak-anak dapat mengetahui dari 
mana,siapa dan pada tahun berapa piano itu 
berasal.  

2. Tanda dasar musik 

Berupa tanda-tanda dasar not balok yang pertama 
kali diajarkan kepada anak-anak, seperti tanda 
dasar not balok, tanda istirahat, tanda dasar nada, 
tanda dasar tranposisi not dan tanda garis 
paranada. Tampilan yang diberikan berupa menu 
dimana anak-anak dapat melihat menu apa saja 
yang ingin dipelajari. 

3. Diagram Piano dan Not 

Pada menu ini anak-anak dapat melihat bentuk tuts 
piano secara virtual, posisi nada pada tuts piano 
dan juga pada not balok. Sehingga anak-anak dapat 
mengetahui posisi nada pada piano dan juga posisi 
not baloknya. Anak-anak juga dapat mencobanya 
dengan menekan tuts pada MIDI controller, 
apabila tuts pada MIDI controller ditekan maka 
animasi dan suara pada komputer akan muncul 
sesuai dengan apa yang ditekan. 

4. Diagram  chord dasar 

Pada menu ini anak-anak dapat mempelajari dasar 
chord yang diajarkan pada grade 1 yaitu  chord C, 
G dan F. Seperti menu sebelumnya anak-anak 
dapat memilih menu  chord dan dapat 
memainkannya untuk mendengar bunyinya. 

5. Tips bermain piano 

Menu tips bermain piano menjelaskan tips-tips 
yang benar dalam bermain piano, misalnya tips 
duduk yang benar, tips menginjak sustain, tips 
ketika duduk dilihat dari belakang dan yang 
terakhir tips menekan tuts yang benar. Pada menu 

ini ditampilkan beberapa gambar sesuai dengan 
tips bermain piano. 

6. Tangga nada (scale) 

Menu tangga nada akan menampilkan jalur tangga 
nada dasar C, G dan F sehingga anak-anak dapat 
mengetahui tangga nada ketika bermain piano. 
Pada menu ini juga disediakan simulasi bermain 
tangga nada dengan cara membaca not tangga nada 
yang ada dan memainkannya pada MIDI controller 

7. Latihan 

Merupakan sarana latihan anak-anak untuk 
mengetahui not balok dan tuts pada piano dengan 
membaca not yang disediakan. Terdapat 6 latihan 
yang kesulitannya berbeda-beda. Ketika anak-anak 
memulai latihan, anak-anak harus menekan tuts 
pada MIDI controller sesuai dengan not nada yang 
dinainkan komputer, apabila nada sesuai maka 
score akan bertambah 25, apabila salah score akan 
berkurang  25, dan apabila tuts tidak ditekan maka 
score tidak akan bertambah. 

8. Membuat melodi 

Fitur ini memungkinkan anak-anak dalam 
mengkreasikan melodi yang ingin dibuatnya dan 
direkam dalam bentuk MIDI. Hal pertama yang 
dilakukan adalah dengan menekan tombol rekam, 
kemudian mainkan melodinya lalu tekan kembali 
simpan melodi yang akan disimpan dalam bentuk 
MIDI 

9. Teori Tempo 

Fitur ini memungkinkan anak-anak dalam 
mengetahui tentang dasar-dasar teori tempo 
beserta contoh suara atau ketukan tempo tersebut. 
Contoh suara tempo penulis membuat dari 
sequencer drum pada aplikasi Digital Audio 
Workstation(DAW). 

3. 2 . Storyboard
 Berdasarkan Storyline di atas, maka dapat 
dibuat Storyboard salah satunya dapat dilihat pada 
gambar dibawah ini : 

Gambar 4 Storyboard welcome screen 
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Gambar 5 Storyboard Menu 
pembelajaran 

3.3 Skenario Multimedia Interaktif 
Menggunakan Timeline Tree

 Pada tahap sebelumnya telah dibuat Storyboard 
sebagai sketsa desain tampilan yang akan dibuat 
pada aplikasi. Pada tahap ini penulis akan membuat 
skenario multimedia interaktif dengan menggunakan 
Timeline Tree, dimana pada tahapan ini sketsa yang 
dibuat pada Storyboard akan dibuat skenario 
multimedia interaktif. 

Timeline Tree merupakan waktu jalannya cerita 
dari multimedia. Timeline Tree digunakan untuk 
membuat dan mengatur animasi masing-masing 
objek layer dan frame. Berikut adalah Timeline Tree 
pada aplikasi ini : 

3.3.1 Timeline Tree Menu Welcome screen

Tampilan multimedia welcome screen menggunakan 
Synchronous start dan end event yaitu tampilan teks, 
gambar dan suara secara bersamaan. Diantaranya 
adalah animasi sesame street, cursor pensil, animasi 
not balok, animasi anak burung, suara burung 2 
detik, gambar burung, tombol menu, Judul, 
background musik dan background gambar. 
Sedangkan Suara xylophone sesame street 
menggunakan Asynchronous start dengan 
menggunakan mouse dan synchronous end event. 

Gambar 6 timeline tree untuk menu 
welcome screen 

3.3.2 Timeline Tree Menu Pembelajaran
 Menu pembelajaran adalah sub menu dari 
menu utama, dimana pada menu ini terdapat 
beberapa konten untuk pembelajaran piano. Berikut 
ini adalah Timeline Tree menu pembelajaran. Menu 
pembelajaran menggunakan tampilan multimedia 
Synchronous start dan end event yaitu tampilan teks, 
gambar dan suara secara bersamaan. Tampilan yang 
muncul adalah sembilan tokoh sesame street, judul 
menu pembelajaranm tombol kembali, cursor pensil, 
background musik, background image. Sedangkan 
untuk menu pilihan menggunakan asynchronous 
start dengan cara melakukan roll over mouse dan 
menggunakan synchronous end event. 

Gambar 7 timeline tree untuk menu 
pembelajaran 

3.4 Flowchart  Program

Tahap selanjutnya yang dilakukan penulis dalam 
melakukan penelitian ini adalah dengan membuat 
flowchart program yang nantinya akan diterapkan 
pada pengkodean atau coding. 
 Diagram alir program atau flowchart yaitu 
logika dalam melakukan pengkodean dalam program 
yang akan dibuat. Berikut ini adalah flowchart yang 
dirancang penulis dalam pembuatan aplikasi ini  

3.4.1 Flowchart  sistem 

Flowchart sistem adalah flowchart
keseluruhan dari sistem aplikasi yang akan dibuat. 
Pertama-tama yang dilakukan penulis adalah start 
aplikasi, kemudian sistem melakukan inisialisai 
plugin flash MIDI, maka akan masuk welcome 
screen dan akan masuk ke menu utama. 
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Gambar 8 flowchar

 Pada flowchart sistem 
yaitu inisiasi plugin flash MID
nya sebagai berikut : 

Start Pl

status
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End

midi = n
FlashM

midi.onI
function(s

Gambar 9 flowchart ini
flash MIDI

Flash MIDI merupak
menguhubungkan interface 
macromedia flash, disini dilakuk
inisiasi variabel apabila status O
akan aktif. 

3.5 Konektifitas kabel USB M
Pada tahapan ini 

konektivitas antara alat musik
USB MIDI Komputer. 
pengujian ini penulis mengg
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Gambar 10 alat mus
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Berikut adalah 
konfigurasi MIDI : 

1. Menghubungkan a
ke komputer 
Sistem operasi akan 

drivernya sudah ada pa
gambar di bawah ini : 

Gambar 11 Ka
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MIDI out keyboard, seda
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Gambar 12 konektif
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3.6 Setting MIDI pada 
Mengkonfigurasi M

pada aplikasi ini, penulis
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Gambar 13 Setting 
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 Pada menu configurati
MIDI output menjadi ”Microsof
Synth” yaitu MIDI output yang t
windows. Sedangkan untuk M
dengan kabel USB MIDI ya
Windows. 

Gambar 14 Setting MIDI 

 Setelah melakukan tah
maka pengujian dapat dilakukan
    
IV. Hasil Pengujian 

Pada aplikasi yang te
dilakukan pengujian pada tiap m
dilakukan untuk mengetahui a
telah sesuai dengan keinginan d
atau bugs. Berikut ini akan di
pengujian yang dilakukan den
metode pengujian black-box
pengujian tersebut. 

4.1 Pengujian Inisialisasi Awal
Pada pengujian inisiali

pengujian agar plugin flas
Gambarnya ada pada gambar 15

Gambar 15 Inisialisasi F
4.2 Pengujian Menu Pembelaja

Pada pengujian m
dilakukan pengujian untuk sem
Gambarnya dapat dilihat pada 
gambar 20. 
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Gambar 20 Menu untuk m

V. Penutup 
5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan perancang
yang telah dilakukan m
kesimpulan sebagai beriku
aplikasi ini telah berhasil dil
yang lebih baik. Berdasark
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membuat melodi 

gan dan pengujian 
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ut : Pengembangan 
lakukan dengan fitur 
kan hasil pengujian 

menggunakan metode
telah berfungsi dengan
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