MEMBANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN ALAT MUSIK
DRUM BERBASIS ANDROID

IRWAN SUHENDRA
Abstrak
Pengguna komputer tidak hanya dari kalangan yang bergerak dibidang
programmer atau analisis saja, tetapi komputer juga digunakan oleh pengguna yang
bergerak dibidang lainnya seperti dalam bidang kesenian. Salah satu bidang kesenian
yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, terutama dari kalangan generasi muda
adalah seni permainan drum. Saat ini apabila para pemain drum yang hendak
mempelajari drum, biasanya mereka mempelajarinya dari buku, teman, ataupun
mengikuti kursus. Menggunakan kemajuan ilmu komputer, melalui penulisan ilmiah ini
akan dibuat suatu aplikasi program yang dapat memberikan suatu kemudahan bagi para
kalangan yang belum bisa memainkan drum, tetapi ingin sekali bisa bermain alat musik
drum. Aplikasi ini akan menyajikan teknik-teknik dasar drum dan variasinya. Pada
pembuatan aplikasi program ini akan digunakan teknik perkembangan teknologi
komputer sebagai media untuk memberikan informasi yang bersifat interaktif dalam
bentuk audio visual.
Kata kunci : kesenian, drum, teknik-teknik dasar dan variasi, audio visual
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pembelajaran Drum, dari jenis, cara memegang
stick drum dengan baik dan benar hingga
teknik-teknik dasar dalam bermain drum bagi

Gambar 01. Tampilan Opening

Tampilan Menu Utama
Tampilan menu utama terdiri dari
beberapa tombol seperti pengenalan, sejarah,

b. Tampilan Submenu Jenis Stik
Dalam tampilan ini dijelaskan
bahwa ada beberapa jenis stik didalam

video, profil dan tombol keluar.

permainan drum.

Gambar 02. Tampilan Menu Utama
Gambar 04. Tampilan Submenu Jenis Stik

Tampilan Menu Pengenalan

Tampilan menu pengenalan terdiri
dari beberapa tombol seperti deskripsi
drum, jenis drum, jenis stick, dan teknik
dasar. Pada rancangan ini juga disertakan

c. Tampilan Submenu Jenis Drum
Dalam tampilan ini dijelaskan
bahwa ada beberapa jenis drum seperti
drum Elektrik dan Jazz/akustik.

tombol kembali.
a.

Tampilan

Submenu

Deskripsi Drum
Dalam

submenu

ini

akan

dijelaskan tentang jenis drum seperti
low, ride cymbal, crash cymbal, hi
tom, mid tom, hi hat, snare, bas kick.
Tiap bagian bisa di klik untuk
mengetahui suaranya

Gambar 05. Tampilan Submenu Jenis Drum

d. Tampilan

Submenu

Teknik

Dasar
Dalam tampilan ini dijelaskan ada
beberapa teknik dasar seperti single,
double, triple stroke dan paradidle.
Setiap tampilan akan dijelaskan dalam
bentuk video.

Gambar 03. Tampilan Submenu Deskripsi
Drum

Tampilan Menu Video
Rancangan

halaman

ini

untuk

menampilkan video yang menjelaskan secara
audio visual dari semua materi yang telah di
bahas pada scene sebelumnya, dan juga contoh
permainan drum. Pada rancangan ini juga
disertakan tombol kembali.
Gambar 06. Tampilan Submenu Teknik Dasar

e. Tampilan Submenu Partitur
Dalam tampilan ini dijelaskan cara
membaca not balok untuk drum berupa
gambar partitur drum.

Gambar 09. Tampilan Menu Video

Tampilan Menu Profil

Rancangan

halaman

ini

untuk

menampilkan profil dari penulis.
Gambar 07. Tampilan Submenu Partitur

Tampilan Menu Sejarah

Rancangan

halaman

ini

untuk

menampilkan sejarah dari drum. Pada
halaman ini akan ditampilkan sejarah drum
berupa teks atau tulisan beserta suara dan
tombol kembali.

Gambar 10. Tampilan Menu Profil

Kesimpulan
Dapat ditarik kesimpulan dari bab
sebelumnya

bahwa

aplikasi

ini

dapat

bermanfaat untuk pembelajaran tentang drum.
Dan berdasarkan hasil uji coba yang sudah
dilakukan, bahwa aplikasi ini dapat berjalan di
Gambar 08. Tampilan Menu Sejarah
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