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ABSTRAK 

Proyek ini tentang pembuatan perangkat lunak untuk mengajarkan memainkan picking, 

strumming dan palm mute pada gitar. Ada banyak aplikasi yang dapat ditemukan dalam Google 

Play Store, diantaranya ada permainan dengan sub-kategori music. Pada tahun 2014, setelah 

melihat dari total 127 permainan dari bagian top paid maupun top free pada sub-kategori 

tersebut, tidak ada permainan dengan alat musik gitar yang mengajarkan teknik picking, 

strumming dan palm mute bersamaan dengan memainkan lagu. Maka dari itu tercetuslah ide 

untuk membuat permainan yang memberikan hal-hal tersebut. Permainan ini juga menyediakan 

tiga macam gitar yaitu akustik, elektrik dan bass. Android akan dijadikan dasar platform 

pengembangan perangkat lunak ini karena jumlah penggunanya yang sekarang sudah semakin 

banyak. Cara bermain permainan ini adalah dengan mengikuti command berupa simbol-simbol 

yang muncul mengikuti lagu yang sedang dimainkan. Input untuk menghasilkan nilai 

permainan akan didapatkan pada saat pengguna memainkan dengan cara menggeser, 

menyentuhkan jari pada gambar senar dengan satu maupun lebih jari. Setelah lagu selesai, maka 

akan dimuculkan nilai akhir, saran dan rekomendasi untuk permainan gitarnya. Nilai ini dapat 

di share pada media sosial Facebook. Untuk membuat desain permainan, dilakukan analisa 

kebutuhan terlebih dahulu untuk menentukan fitur dalam permainan. Setelah melakukan desain 

sistem dan desain permainan, maka dilakukan implementasi dengan cara membuat permainan 

hingga selesai. Setelah itu, dilakukan dua macam pengujian, yaitu uji verifikasi dan uji validasi. 

Dari pengujian tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada kesalahan pada 

pemrograman dan skenario, dan tujuan dari perancangan ini yaitu untuk membantu 

pembelajaran teknik picking, strumming dan palm mute pada gitar tercapai, dengan peningkatan 

teori sejumlah 60% dan kemampuan sejumlah 56.67%. 

 

Kata kunci: Gitar, Permainan, Palm Mute, Picking, Strumming 

1. Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang 

Untuk device dengan basis Android, ada tempat yang 

disediakan oleh Google unuk mengunduh aplikasi-

aplikasi yaitu Google Play Store. Terdapat berbagai 

macam aplikasi di sana mulai dari aplikasi untuk 

memproses dokumen, foto, browser, simulasi sampai 

permainan. Banyak juga aplikasi yang berhubungan 

dengan musik, baik simulasi ataupun permainan. 

Dari Google Play Store yang dibuka pada tahun 2014, 

jika melakukan pencarian pada kategori game dengan 

subkategori music, dapat dilihat adanya dua kategori 

yaitu top paid dan top free.  

Setelah dilihat dari 57 permainan dari top paid dan 70 

permainan dari top free, tidak ditemukan permainan 

dengan alat musik gitar yang memainkan lagu sekaligus 

memberi pelajaran tentang teknik dasar tangan dominan 

seperti picking, strumming dan palm mute, dan juga 

temponya. Permainan untuk gitar kebanyakan berbentuk 

simulasi seperti bermain gitar dengan menginputkan 

chord atau kunci yang diinginkan, lalu memainkan 

gitarnya dengan melakukan drag pada layar dan 

menyentuh gambar senar pada layar untuk membunyikan 

senar itu. 

Bentuk permainan lain yang berhubungan dengan 

gitar adalah seperti mengikuti tanda yang muncul pada 

senar untuk ditekan oleh pemain agar menghasilkan 

nada. Pemain menekan setiap senar yang digunakan pada 

lagu yang dipilih, tetapi lagunya berhenti pada saat senar 

tidak disentuh. Maka di dalam permainan seperti ini 

tidak menggunakan tempo. 

Melihat permainan-permainan diatas, dapat dilihat 

adanya peluang untuk membuat permainan gitar yang 
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belum ada dan berbeda dengan yang sudah ada 

sebelumnya dengan memberi pengetahuan dasar tangan 

dominan gitar seperti picking, strumming dan palm mute 

sekaligus memainkan lagu beserta dengan temponya. 

Pada permainan yang akan dibuat, tidak hanya salah satu 

jenis gitar saja yang diajarkan, tetapi tiga jenis gitar yaitu 

akustik, elektrik dan bass. 

Android diputuskan untuk menjadi platform untuk 

permainan ini karena pemasaran Android yang dari 

tahun ketahunnya meningkat. Dengan adanya 

peningkatan yang terjadi secara terus-menerus, maka 

jumlah pengguna juga semakin meningkat yang 

memungkinkan peningkatan jumlah pemain permainan 

yang dibuat juga. (Dediu, 2012) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pembuatan permainan berbasis Android 

untuk belajar cara picking, strumming dan palm mute 

pada gitar? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Ada batasan-batasan dalam pembuatan dalam bidang 

fitur dalam permainan, teknik gitar yang diajarkan, 

hardware, development environment, dan jenis 

permainan. Pada fitur dalam permainan, batasan dalam 

pembuatan ini adalah jumlah lagu yang dapat dimainkan 

sejumlah lima lagu, tingkat kesulitan saat memainkan 

adalah easy dan hard, dan pemain dapat membagikan 

score yang didapat ke media social Facebook. Teknik 

gitar dasar yang diajarkan dalam permainan adalah 

picking, strumming dan palm mute. Hardware yang 

digunakan untuk ujicoba adalah perangkat yang memiliki 

layar sentuh dan menerima multitouch, prosesor 1,4Ghz 

Quad Core, dengan sistem operasi Android Jellybeans 

4.3, RAM 2GB, dan sisa tempat dalam perangkat lebih 

besar dari 60 MB. Permainan dibuat dengan development 

environment Android Studio. Jenis dari permainan ini 

adalah rhythm based.  

. 

2. Dasar Teori 

2.1. Teori Game Design 

Pada Teori mengenai game design adalah teori yang 

menggabungkan antara psikologi dan system-thinking 

yang dapat membangun experience pemain. Dalam 

pembuatan desain, diperlukan analisa elemen dalam 

permainan. MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) 

Framework adalah salah satu framework yang sering 

digunakan untuk analisa tersebut. Hal ini berguna untuk 

membantu pembuatan menggunakan systems-thinking 

untuk menjabarkan hubungan antar elemen dalam 

permainan. (Zichermann, G., & Cunningham, C, 2011) 

1.Mechanics  

Mechanics berguna untuk analisa komponen yang 

berfungsi yang berguna untuk menuntun aksi yang dapat 

dilakukan pemain dalam permainan. Dalam kategori ini, 

elemen-elemen penting untuk dianalisa yaitu points, 

level, leaderboards, badges, challenges/quests, 

onboarding, engagement loops dan customization.  

 Points  

Points adalah elemen penting karena hal ini 

memberi nilai pada apa yang dilakukan pemain pada 

permainan.  

 Levels  

Levels merupakan tanda untuk pemain agar ia 

mengetahui posisi mereka sekarang dalam permainan 

setelah selang waktu tertentu.  

 Leaderboards  

Leaderboards pada intinya berguna adalah 

membandingkan nilai.  

 Badges 

Badges berguna untuk memberi status dari apa yang 

telah berhasil dicapai pemain. 

 Challenges and Quests 

Challenges and Quests memberikan arahan secara 

detail kepada pemain agar mereka tahu apa yang harus 

dilakukan dalam permainan. 

 Onboarding 

Onboarding berguna untuk mengenalkan sistem 

permainan yang dibuat kepada pemain yang baru 

mulai bermain.  

 Engagement Loops  

Engagement Loops adalah sebuah siklus yang 

mementingkan hanya bukan apa yang dirasakan 

pemain saat bermain, tetapi juga saat pemain 

meninggalkan permainan dan bagaimana cara agar 

pemain ingin kembali bermain lagi.  

 Customization 

Customization berguna agar pemain dapat mengatur 

beberapa hal dalam permainan sesuai dengan yang ia 

inginkan.  

2. Dynamics 

Dynamics berguna untuk menentukan interaksi 

pemain dengan mechanic yang telah dijelaskan di atas. 

Kategori ini merupakan hasil timbal balik dengan 

kategori sebelumnya. Salah satu contoh adalah pattern 

recognition yang merupakan interaksi dinamis dengan 

cara memecahkan kompleksitas bersistem. 

3. Aesthetics 

Aesthetics menentukan bagaimana permainan dapat 

mempengaruhi perasaan pemain. Hal ini juga merupakan 

hasil dari interaksi dari mechanics dan dynamics yang 

akhirnya dapat menciptakan suatu emosi. Contoh: 

mendapatkan badge yang tidak umum dapat 

menimbulkan emosi senang pemain.   

2.2. Teknik Picking, Strumming dan Palm Mute 

Teknik picking, strumming dan palm mute adalah teknik 

dasar yang dapat dilakukan dengan tangan dominan pada 

gitar. Penjelasan dar teknik-teknik tersebut adalah 

sebagai berikut (Guitar Tricks Inc., n.d): 

 Picking 

Picking adalah sekumpulan teknik yang dilakukan 

dengan cara memetik senar pada gitar agar senar bergetar 

dan menghasilkan bunyi. 
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 Strumming 

Strumming adalah teknik stroking ada alat musik 

petik. Umumnya dilakukan pada semua senar yang ada 

pada alat musik itu secara bersamaan, Dari teknik ini, 

yang diajarkan pada permainan adalah downstroke 

(stroke kebawah) dan upstroke (stroke keatas) 

 Palm Mute 

Palm Mute adalah teknik bermain gitar atau bass yang 

dilakukan dengan cara menaruh bagian pinggir dari 

telapak tangan di atas senar-senar didekat atau di atas 

bridge pada gitar, lalu biasanya tetap didampingi oleh 

picking maupun strumming. Teknik ini digunakan untuk 

menghentikan getaran senar agar bunyi yang dihasilkan 

tidak berbunyi lama. 

 

2.3. Android SDK 

Android SDK menyediakan API libraries dan developer 

tools yang diperlukan untuk membangun, menguji dan 

debug aplikasi di Android. Android SDK menyediakan 

ADT untuk memudahkan pembuatan aplikasi pada 

android. Biasanya sudah disediakan sekalian dengan 

Eclipse atau Android Studio, Android SDK Tools, SDK-

Platform Tools, SDK Platform, Documentation, System 

Images, dan sebagainya berupa paket-paket. 

 

2.4. Gesture Detection pada HandHeld 

Android menyediakan berbagai API (Application 

Programming Interface) untuk membantu programmer 

untuk membuat dan mendeteksi gesture yang dilakukan 

pemain kepada aplikasi dengan cara melakukan sentuhan 

pada layar perangakat dengan berbagai macam cara.  

Gesture standar yang dapat dideteksi oleh Android dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 (Google Inc., n.d). Semua 

memiliki fungsi default, tetapi fungsi itu dapat diubah 

dalam pemrograman untuk menghasilkan fungsi berbeda. 

Keterangan dari masing-masing gesture adalah: 

1. Touch: secara default memanggil fungsi dasar 

dari objek yang tersentuh. Aksi yang dilakukan 

adalah press lalu lift. 

2. Long press: secara default berfungsi untuk 

memanggil pilihan opsi yang ada dari objek 

yang tersentuh. Aksi yang dilakukan adalah 

press, wait dan lift. 

3. Swipe or Drag: secara default berfungsi untuk 

melakukan scroll halaman atau pergantian 

navigasi tampilan dengan hirarki yang sama. 

Membaca koordinat pada saat jari menyentuh 

dan meninggalkan layar. Aksi yang dilakukan 

adalah press, move, dan lift. 

4. Long Press Drag: secara default digunakan 

untuk mengatur atau memindah objek. Aksi 

yang dilakukan adalah long press, move dan 

lift. 

5. Double Touch: secara default digunakan untuk 

membuat tampilan menjadi besar dan jika 

diulang akan semakin membesar sampai 

mencapai maksimum, dan jika dilakukan 

setelahnya akan kembali ke ukuran semula. 

Gesture ini juga biasanya digunakan untuk 

memilih teks. Aksi yang dilakukan adalah dua 

sentuhan cepat yang berturutan. 

6. Double Touch Drag: secara default melakukan 

scale konten dengan cara menggerakkan jari 

setelah melakukan double touch. 

7. Pinch Open: secara default melakukan zoom in. 

Aksi yang dilakukan adalah press menggunakan 

2 jari, gerakkan ke arah luar dan lift. 

8. Pinch Close: secara default melakukan zoom 

out. Aksi yang dilakukan adalah press 

menggunakan 2 jari, gerakkan ke arah dalam 

dan lift. 

Gambar 2.1. Paket-paket yang disediakan oleh Android SDK 

 

2.5. Struktur Android SDK Library 

Berikut merupakan sistem arsitektur dari penggunaan 

aplikasi ini. Sistem arsitektur ini mengikuti standar milik 

Android. Dalam sistem arsitekturnya, tidak semuanya 

harus dipakai, jadi hanya dipilih yang perlu untuk 

aplikasi yang dibuat saja. Sistem arsitektur yang 

digunakan pada permainan dengan judul Guitared adalah 

seperti pada Gambar 2.2. (Romanovsky, 2013). 

Gambar 2.2. Android SDK Library yang digunakan dalam 

pengembangan Guitared 
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3. Analisa dan Desain 

 

3.1. Analisa Kebutuhan 

Dalam tahap analisa ini, dilakukan survey untuk 

mengetahui tentang fitur apa saja yang diperlukan 

pemain agar membuat permainan diminati dan berguna 

untuk pemain kepada 30 pengguna Android yang 

berminat, permain atau pengajar gitar. Pertanyaan-

pertanyaan dalam survei ini diambil dari fitur-fitur yang 

diambil dari teori game design yang sudah dijelaskan 

pada bab dua. Survei dibuat dengan Google Form dan 

disebarkan melalui Facebook dan forum-forum 

komunitas gitar. Analisa yang digunakan untuk survei ini 

adalah menggunakan tendensi sentral mean yang dapat 

dihitung dari nilai rata-rata yang didapatkan dengan 

menjumlah nilai lalu dibagi dengan jumlah responden. 

Mean dibutuhkan untuk menjadi batasan pentingnya 

suatu fitur. 

Setelah didapatkan hasil dan dihitung, hasilnya adalag 

sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Hasil Penghitungan Mean 

No Fitur Jumlah 

Total Nilai 

Mean 

(Total/Responden) 

1 Virtual cash 69 2.3 

2 Score 130 4.33 

3 Post nilai pada social 

media 

93 3.1 

4 Experience point dan 

level 

102 3.4 

5 Virtual cash yang dapat 

dibeli dengan uang tunai 

65 2.17 

6 Leaderboards 118 3.93 

7 Badge dan Achievement 126 4.2 

8 Misi dan Tantangan 123 4.1 

9 Menu Setting 127 4.23 

10 Evaluasi permainan dan 

rekomendasi lagu 

115 3.83 

11 Kejutan / sesuatu yang 

tidak terduga 

122 4.07 

12 Pujian setelah 

menyelesaikan stage 

119 3.97 

13 Tutorial singkat padat 

dan tidak membosankan 

128 4.27 

14 Animasi pada saat 

interaksi 

115 3.83 

15 Efek suara pada saat 

interaksi 

124 4.13 

16 Perubahan warna pada 

saat interaksi 

98 3.27 

17 Pentingnya lagu 

daripada gambar 

(interface) 

112 2.73 

18 Teknik bermain gitar 

daripada lagu dan 

gambar 

109 3.63 

19 Terasa seperti bermain 

gitar sungguhan 

124 4.13 

20 Sedikit cerita dalam 

permainan 

104 3.47 

21 Teknik strumming pada 

gitar 

121 4.03 

22  Teknik picking pada 

gitar 

120 4 

23 Teknik palm mute pada 

gitar 

119 3.97 

Dari hasil mean yang didapatkan akan digunakan 

untuk menentukan diperlukan tidaknya fitur. Fitur yang 

digunakan adalah fitur dengan hasil mean di atas 3 

karena sesuai keterangan yang dinilai oleh responden 

yaitu: 1= sangat tidak diperlukan, 2= tidak diperlukan, 

3= normal. 4= diperlukan, 5 = sangat diperlukan.  Fitur-

fitur dengan mean di atas 3 adalah hampir semua fitur 

kecuali virtual cash, virtual cash yang dapat dibeli 

dengan uang tunai, pentingnya lagu daripada gambar 

(interface). 

 

3.2. Desain Sistem 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dalam desain sistem ini, fitur yang dimasukkan 

adalah fitur score, post pada social media, experience 

dan level, leaderboards, badge dan achievement, misi 

dan tantangan, menu setting, evaluasi permainan dan 

rekomendasi lagu, kejutan/sesuatu yang tak terduga, 

pujian pada saat menyelesaikan stage, tutorial, teknik 

bermain, animasi seperti memainkan gitar sungguhan, 

sedikit cerita pada permainan, teknik strumming, picking 

dan palm mute. 

  

3.3. Interface Flow Diagram 
Interface flow diagam ini berisi hirarki dari setiap 

activity yang ada didalam permainan. Contoh, jika dari 

halaman home, pemain dapat memasuki halaman 

Adele’s Music Shop dan Guitared Guitar Course, dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Interface Flow Diagram Guitared 

 

3.4. Use Case 

Dalam use case ini dijelaskan peranan penggunaan 

permainan baik untuk user maupun admin. User 

memiliki peran untuk memainkan permainan dengan 

berbagai fitur didalamnya, seperti contoh: memainkan 

tutorial. Admin memiliki peranan untuk menerima 

pertanyaan atau komplain dari user. Tampilan dari Use 

Case ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Use Case 

 

3.5. Activity Diagram “Memainkan Lagu dan 

Tutorial” 
Activity diagram “Memainkan Lagu dan Tutorial” ini 

menjelaskan tentang aktivitas apa saja yang perlu 

dilakukan pemain dan sistem untuk memainkan lagu dan 

tutorial sampai selesai. Activity diagram dapat dilihat 

pada Gambar 3.3 

 
Gambar 3.3. Activiry Diagram “Memainkan Lagu dan 

Tutorial” 

 

3.6. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram 

dasar untuk menunjukkan hubungan setiap entitas yang 

ada. Pada Error! Reference source not found. dapat 

dilihat bahwa ada 3 entitas yaitu entitas “Player”, 

“Song” ,dan “Achievement” dan setiap entitas itu 

dihubungkan oleh masing-masing relasi. “Player” dapat 

memiliki “Achievement” dan dapat memainkan “Song”. 

 
Gambar 3.4. ERD permainan  Guitared 

 

3.7. Mapping 

Mapping merupakan kelanjutan dari ERD agar dapat 

dijadikan tabel-tabel dalam database. Setelah dilakukan 

proses mapping, maka dihasilkan tabel-tabel dengan 

atribut yang dimiliki, dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5. Mapping dari ERD 

 

3.8. Menampilkan Command Lagu 
Proses untuk menampilkan gambar pada saat permainan 

lagu adalah dengan menggunakan Canvas. Cara 

menggunakannya untuk membuat gambar terlihat 

bergerak adalah dengan menimpa (replace) dengan 

Canvas yang selanjutnya. Kecepatan untuk replace dapat 

diatur dengan mengubah variabel FPS (frames per 

second). Hal ini berguna untuk perubahan kecepatan 

dalam lagu dengan tempo yang berbeda. 

Untuk menampilkan command lagu dengan urutan 

sesuai dengan yang diinginkan adalah dengan 

memasukkan urutan kedalam basis data dan dipanggil 

dalam canvas pada saat lagu dimainkan. Setiap command 

akan diberi indeks seperti berikut: 0 = tidak ada 

command, 1 sampai 6 = untuk command picking senar 1 

sampai 6, 7 = strum up, 8 = strum down, 9 = palm mute. 

Jika ada lagu dengan birama 4/4, maka untuk 



187 

 

menampilkan command pick senar 1 dengan panjang ¼ 

adalah: 
“100000000000000010000000000000001000000000000

0001000000000000000” 

 

3.9. Membaca Gesture User  
Gesture yang perlu ditangkap dalam permainan ini 

adalah tekanan pada satu tempat untuk picking dan palm 

mute, dan kecepatan pergeseran sentuhan untuk 

strumming. Cara mendeteksinya adalah dengan membaca 

koordinat mana yang disentuh oleh pemain dan juga 

perubahan koordinatnya. Contoh, jika letak sentuhan 

berada pada bagian senar pertama, maka akan dibaca 

sebagai picking senar 1, dan sebagainya. Strumming 

dideteksi dengan melihat kecepatan dalam perubahan 

koordinat sentuh. Jika kecepatan kurang dari 0 (minus), 

maka ke arah bawah layar dan jika lebih dari 0 (plus), 

maka ke arah atas layar. 

 

3.10. Penghitungan Score 
Penghitungan score yang dilakukan dalam permainan 

didasarkan pada tiga hal yaitu jumlah command dan 

jumlah score maksimum yang bisa didapatkan dan 

tingkat ketepatan pengguna ketika menjalankan 

command. Tingkat ketepatan didalam permainan ini 

dibagi menjadi 4 yaitu perfect ketika command 

dijalankan tepat pada waktunya, good ketika command 

dijalankan sedikit terlalu cepat atau lambat, bad jika 

command dilakukan agak jauh dari waktu yang 

seharusnya, dan miss jika command tidak dijalankan atau 

perbedaan waktu sangat jauh dari yang ditentukan 

Contoh, jika score maksimum yang bisa didapatkan dari 

setiap lagu adalah 100.000 dan jumlah command dalam 

lagu X adalah 50, maka nilai maksimum yang 

didapatkan ketika menjalankan sebuah command adalah 

100.000/50 = 2000. Penilaian untuk perfect adalah 2000 

x 1, untuk good adalah 2000 x 0.8, untuk bad adalah 

2000 x 0.4, dan untuk miss adalah 0.  

 Hasil score yang didapatkan dipilah menjadi S, 

A+, A, B, C dan Failed. Interval nilai yang diberikan 

adalah sebagai berikut: S = 100.000, A+ = 90.000 

sampai 99.999, A=80.000-89.999, B = 70.000-79.999, C 

= 60.000-79.999 dan Failed jika mendapatkan nilai 

dibawah 60.000.  

 Penghitungan nilai dibuat seperti di atas untuk 

mempermudah pemain untuk memprediksi berapa persen 

nilai yang didapatkan dari total nilai sempurna 

(100.000). Contoh: saat lagu sudah berjalan kira-kira 

setengah dan pemain baru mendapatkan nilai 35.000, 

maka bisa dipastikan dia tidak mendapatkan nilai S 

ataupun A+.  

 

3.11. Rekomendasi Setelah Memainkan Lagu  
Setelah permaianan selesai dan muncul score dari 

pemain, dari situ akan diperhitungkan rekomendasi apa 

yang akan diberikan untuk pemain. Cara rekomendasi ini 

dibuat sederhana karena hanya menggunakan tiga 

kondisi yaitu level lagu yang dimainkan, nilai yang 

didapatkan pemain dan tingkat kesulitan dari lagu. 

Contoh: lagu yang dimainkan memiliki atribut sebagai 

berikut: level lima, tingkat kesulitan hard dan nilai yang 

didapatkan 80.111 untuk itu, karena nilai yang 

didapatkan baik, maka tingkat kesulitannya sudah pada 

kategori hard, pemain direkomendasikan untuk 

memainkan lagu dengan level diatasnya, yaitu level 

enam. 

 

3.12. Game Story  

Dalam permainan ini, pemain seolah-olah tinggal dalam 

dunia permainan itu dan memiliki rumah dengan 

tampilan seperti halaman Home pada permainan. Pada 

halaman Home, terdapat sofa, meja, sebuah gambar yang 

tergantung pada tembok, dan juga gitar yang terdapat 

diujung ruangan. Hal-hal tersebut diletakkan pada 

halaman ini agar memberi kesan seperti di dalam rumah 

seorang yang belajar ataupun gemar bermain gitar. Gitar 

juga diberi sorotan lampu spotlight agar fokusnya tetap 

mengarah padanya karena fokus dari permainan ini 

adalah gitar.  

 Pemain memiliki dua tetangga disebelah kiri dan 

kanan rumah. Tetangga di sebelah kiri adalah Adele’s 

Music Shop yang di sana ada dua pegawai toko yang 

dapat membantu pemain jika perlu melakukan setting 

dan pertanyaan mengenai permainan. Tetangga di 

sebelah kanan adalah Guitared Guitar Course tempat 

pemain belajar gitar dan di tempat ini ada seorang guru 

yang mengajarkan teori dan cara bermain gitar dasar. 

Jika pemain melakukan perpindahan antara Home dan 

kedua halaman tersebut, terdapat animasi langkah kaki 

yang menggambarkan bahwa pemain berjalan kaki 

menuju ke tempat tersebut. Langkah kaki sesuai dengan 

arah kemana pemain pergi. Jika pemain ke arah kiri, 

maka langkah juga akan menuju ke kiri layar. 

 

3.13. Gameplay  

Permainan ini dimainkan oleh satu pemain pada satu 

device. Pemain dapat memilih lagu yang dimainkan 

berdasarkan kategori yaitu acoustic, electric dan bass. 

Lagu yang dipilih kemudian dapat dimainkan dengan 

dua tingkat kesulitan yaitu easy dan hard. Pada saat 

memainkan lagu, tujuan dari pemain adalah 

mendapatkan nilai setinggi mungkin dengan cara 

melakukan hal sesuai dengan command yang muncul 

pada saat lagu dimainkan. Nilai dapat bertambah saat 

pemain melakukan command lewat tepat atau dekat pada 

lingkaran berwarna kuning pada layar. Dari nilai yang 

didapatkan, akan muncul komplimen dan rekomendasi 

untuk lagu yang selanjutnya sebaiknya dimainkan. 

Pemain juga dapat melakukan share nilai yang telah 

didapatkan ke Facebook wall miliknya.   

Command adalah tanda-tanda yang menunjukkan apa 

yang harus dilakukan oleh pemain. Ada sembilan macam 

tanda yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 , atas, bawah dan hitam yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.6. Angka satu sampai enam 

adalah tanda untuk pemain melakukan picking pada 

senar satu sampai enam dengan cara menyentuh layar 
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pada gambar senar tersebut. Tanda atas dan bawah, 

pemain melakukan strumming dengan cara melakukan 

gerakan swipe atau drag pada layar dengan arah atas atau 

bawah. Tanda hitam, pemain melakukan palm mute 

dengan cara  

menyentuh pada bagian samping kanan atau kiri pada 

layar jika mode lefty (kidal) diaktifkan.  

Pemain dapat menuju halaman Adele’s Music Shop  

lalu ke bagian setting untuk mengatur lefty mode, 

volume BGM (backgound music) dan volume SFX 

(sound effects).  Selain itu, dalam  halaman ini terdapat 

bagian help untuk mengetahui informasi permainan dan 

melakukan kontak kepada admin jika ada pertanyaan 

atau komplain.   

Gambar 3.6. Tanda-tanda commands 

 

4. Impementasi 
 

4.1. Hasil Tampilan 
Halaman pertama pada halaman ini adalah halaman yang 

berisi video pembuka. Tampilan halaman ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 

 
Gambar 4.1. Halaman Videos 

Setelah video selesai, maka muncul halaman Home 

yang dengan tampilan seperti pada Gambar 4.2. Dari 

halaman home, dapat menuju kedua halaman lain yaitu 

Guitared Guitar Course (menuju halaman permainan) 

dan Adele’s Music Shop (menuju halaman setting dan 

help). 

 
Gambar 4.2. Halaman Home 

Pada halaman Guitared Guitar Shop, memilih kategori 

lagu yang akan dimainkan. Ada empat kategori yaitu 

Acoustic, Electric, Bass, dan Tutorial. Tiga kategori 

pertama, sesuai dengan namanya masing-masing, lagu, 

jumlah senar dan cara bermain yang berada di dalam 

ketegori itu disesuaikan menyerupai alat musiknya, 

contoh: senar pada gitar akustik dan elektrik berjumlah 

enam dan pada bass berjumlah empat. Tampilan dari 

halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. Guitared Guitar Course 

Halaman ini muncul setelah memilih pada kategori 

Acoustic, Electric atau Bass pada halaman Guitared 

Guitar Course. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 

Gambar 4.4. Halaman Memilih Lagu 

Pada halaman ini, pemain dapat melakukan picking, 

strumming dan palm muting pada senar. Picking 

dilakukan dengan menyentuh senar, strumming 

dilakukan dengan melakukan swipe ke atas atau ke 

bawah pada layar dan palm mute dapat dilakukan dengan 

menyentuh bagian kotak hitam yang berada pada layar. 

Lingkaran berwarna kuning adalah goal yang jika ada 

command masuk di dalamnya, itulah saat yang tepat 

untuk menjalankannya tersebut. Bar berwarna merah di 

sisi kiri layar adalah tombol pause. Tampilan halaman ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Halaman Memainkan Lagu 

Halaman ini muncul setelah memainkan lagu selesai. 

Dalam halaman ini, ditunjukkan nilai yang didapatkan, 

jumlah perfect, good, bad dan miss dari lagu yang selesai 

dimainkan oleh pemain. Pada bagian tengah bawah 

layar, terdapat compliment (pujian) dan rekomendasi, 

tombol retry, back dan share..Tampilan dari halaman ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

Gambar 4.6. Halaman Game Score 

Dari halaman Home, pemain juga dapat menuju 

halaman Adele’s Music Shop, disana terdapat bagian 

setting untuk mengatur lefty mode, volume BGM 

(backgound music) dan volume SFX (sound effects). 

Selain itu, dalam  halaman ini terdapat bagian help untuk 

mengetahui informasi permainan dan melakukan kontak 

kepada admin jika ada pertanyaan atau komplain. 

Tampilan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Adele’s Music Shop 

 

5. Uji Coba dan Evaluasi 

Pengujian dilakukan untuk mengecek apakah permainan 

yang dibuat sudah baik atau masih memiliki kekurangan 

dan mendapatkan saran dari responden. Dilakukan dua 

macam pengujian yaitu verifikasi dan validasi. Keduanya 

memiliki fungsi, cara dan responden yang berbeda.  

 

 

 

5.1. Verifikasi 

Verifikasi berfungsi untuk mengecek ada kesalahan atau 

tidak dalam pemrograman ataupun alur dari permainan 

dengan memberikan skenario kepada lima responden dan 

melihat apakah pemain dapat menjalankannya. Skenario 

yang diberikan adalah memasukkan username, 

memainkan lagu The Beginning level easy sampai share 

di score di Facebook. 

Dari lima kali pengujian itu, kelima pemain dapat 

langsung menjalankan skenario dengan baik. Setelah 

tutorial, responden menuju ke Guitar Guitared Course, 

memilih kategori Acoustic, menekan tombol Play, 

memainkan lagu hingga selesai, lalu menekan tombol 

share pada halaman Game Score. Maka dapat 

disimpulkan alur untuk permainan sudah jelas. Score 

yang didapatkan dengan lima kali percobaan adalah 

33593, 454323, 44566, 59879 dan 83622. Contoh dari 

hasil permainan sampai pada share dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 

Kekurangan yang dapat dilihat pada saat diuji adalah 

pada saat dimainkan, kadang permainan terhenti 

mendadak (not responding) dan terkadang menunjukkan 

lag saat memainkan lagu. 

 
Gambar 5.1. Salah satu hasil responden 

 

5.2. Validasi 
Validasi berfungsi untuk mengecek jika tujuan dari 

perancangan ini tercapai atau tidak. Dalam uji validasi 

ini, dilakukan dua macam pengujian yaitu uji teori dan 

uji langsung menggunakan instrumen gitar. Dalam kedua  

pengujian ini, terdapat tiga tahapan yaitu pre test, 

pembelajaran dengan memainkan permainan Guitared 

selama kurang lebih 30 menit, dan post test. Materi yang 

diberikan pada saat pre test dan post test sama untuk 

melihat perkembangan hasil setelah memainkan 

permainan Guitared.  

Pada uji teori, pre test dan post test, 15 responden 

diberi soal sebagai berikut: 

1. Apa itu picking? 

2. Apa itu strumming? 

3. Apa itu palm mute? 

4. Umumnya berapa jumlah senar yang 

dimiliki gitar akustik dan elektrik? 

5. Umumnya berapa jumlah senar yang 

dimiliki gitar bass? 

6. Dimanakah senar pertama dari gitar jika 

kepala gitar berada di sebelah kiri dan gitar 

menghadap ke anda? 

7. Pada bagian mana dilakukan palm mute? 

8. Nada yang lebih tinggi dihasilkan oleh senar 

satu atau enam? 
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9. Jari apa yang umumnya digunakan untuk 

melakukan picking pada senar 4,5 dan 6? 

 Total benar yang didapatkan dari 135 (jika semua 

soal benar) pada percobaan pre-test adalah 36, 

sedangakan pada saat post-test adalah 117. Peningkatan 

total yang didapatkan degan cara: (117-36)/135 = 0.6 

atau 60%. 

Pada uji dengan menggunakan instrumen gitar, 

responden berjumlah tiga orang dengan materi yang 

diberikan adalah: 

1. Picking dengan jari yang umumnya digunakan 

pada saat memainkan senar satu sampai enam. 

2. Strumming 

a. Strum up 

b. Strum down 

c. Strumming seperti pola pertama dari lagu 

Until We Meet Again 

3. Palm mute 

Setelah diberi pre test, seperti pada uji coba 

sebelumnya, responden memainkan Guitared selama 30 

menit. Hasil yang dicatat adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Hasil pre test uji dengan instrumen 

No Materi Responden 1 Responden 2 Responden 

3 

1. Pick senar 1 Jari salah, 

senar salah. 

Jari salah, 

senar benar. 

Jari salah, 

senar salah. 

2. Pick senar 2 Jari salah, 

senar salah. 

Jari salah, 

senar benar. 

Jari salah, 

senar salah. 

3. Pick senar 3 Jari salah, 

senar salah. 

Jari salah, 

senar benar. 

Jari salah, 

senar salah. 

4. Pick senar 4 Jari salah, 

senar salah. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari benar, 

senar salah. 

5. Pick senar 5 Jari salah, 

senar salah. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari benar, 

senar salah. 

6. Pick senar 6 Jari salah, 

senar salah. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari benar, 

senar salah. 

7. Strum down Cara benar, 

Arah terbalik 

Cara benar, 

Arah terbalik 

Cara benar, 

Arah benar 

8. Strum up Cara benar, 

Arah terbalik 

Cara benar, 

Arah terbalik 

Cara be.nar, 

Arah benar 

9.  Strumming 

seperti pola 

pertama 

dari lagu 

Until We 

Meet Again 

Pola tidak 

sesuai 

Pola tidak 

sesuai 

Pola tidak 

sesuai 

10. Palm mute Cara benar, 

letak benar, 

menggunaka

n bagian 

telapak 

tangan yang 

salah 

Cara benar, 

letak salah, 

menggunakan 

bagian telapak 

tangan yang 

salah 

Cara benar, 

letak benar, 

menggunaka

n bagian 

telapak 

tangan yang 

salah 

 
Tabel 3. Hasil perkembangan nilai pertama dan terakhir pada 

lagu-lagu dalam kategori akustik 
No Responden The Beginning (easy) Until We Meet Again 

(easy) 

Pertama Terakhir Pertama terakhir 

1. Responden 

1 

62618 (C) 83363 

(A) 

72895 (B) 91133(A+) 

2. Responden 

2 

53553(Failed) 80208(A) 68620(C) 84788(A) 

3. Responden 

3 

73134 (C) 80779(A) 79835 (B) 90232(A+) 

 

Tabel 4. Hasil post test uji dengan instrumen 
No Materi Responden 1 Responden 2 Responden 3 

1. 

Pick senar 1 Jari salah, 

senar benar. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari salah, senar 

benar. 

2. 

Pick senar 2 Jari salah, 

senar benar. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari salah, senar 

benar. 

3. 

Pick senar 3 Jari salah, 

senar benar.. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari salah, senar 

benar.. 

4. 

Pick senar 4 Jari benar, 

senar benar. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari benar, senar 

benar. 

5. 

Pick senar 5 Jari benar, 

senar benar. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari benar, senar 

benar. 

6. 

Pick senar 6 Jari benar, 

senar benar.. 

Jari benar, 

senar benar. 

Jari benar, senar 

benar.. 

7. 

Strum down Cara benar, 

Arah benar 

Cara benar, 

Arah benar 

Cara benar, Arah 

benar 

8. 

Strum up Cara benar, 

Arah benar 

Cara benar, 

Arah benar 

Cara benar, Arah 

benar 

9.  

Strumming 

seperti pola 

pertama dari 

lagu Until 

We Meet 

Again 

Pola sesuai Pola sesuai Pola tidak tepat 

10. 

Palm mute Cara benar, 

letak benar, 

menggunakan 

bagian 

telapak 

tangan yang 

benar 

Cara benar, 

letak salah, 

menggunakan 

bagian 

telapak 

tangan yang 

salah 

Cara benar, letak 

benar, 

menggunakan 

bagian telapak 

tangan yang 

benar 

 
Tabel 5. Hasil perbandingan jumlah benar 

No Materi Responden 

1 

Responden 

2 

Responden 3 

Pre Post Pre Post Pre Post 

1 Pick senar 1 (jari) 0 0 0 1 0 1 

2 Pick senar 1(senar) 0 1 1 1 0 1 

3 Pick senar 2 (jari) 0 0 0 1 0 1 

4 Pick senar 2(senar) 0 1 1 1 0 1 

5 Pick senar 3 (jari) 0 0 0 1 0 1 

6 Pick senar 3(senar) 0 1 1 1 0 1 

7 Pick senar 4 (jari) 0 1 0 1 1 1 

8 Pick senar 4(senar) 0 1 1 1 0 1 

9 Pick senar 5 (jari) 0 1 0 1 1 1 

10 Pick senar 5(senar) 0 1 1 1 0 1 

11 Pick senar 6 (jari) 0 1 0 1 1 1 

12 Pick senar 6(senar) 0 1 1 1 0 1 

13 Strum down (cara) 1 1 1 1 1 1 

14 Strum down (arah) 0 1 0 1 1 1 

15 Strum down (cara) 1 1 1 1 1 1 

16 Strum down (arah) 0 1 0 1 1 1 

17 Strumming seperti 

pola pertama dari 

lagu Until We Meet 

Again 

0 1 0 1 0 0 

18 Palm mute (cara) 1 1 1 1 1 1 

19 Palm mute (letak) 1 1 0 0 1 1 

20 Palm mute (bagian 

telapak tangan 

yang digunakan) 

0 1 0 0 0 1 

 Total 4 17 9 18 9 19 

 Peningkatan  13 9 10 

 Peningkatan (%) 13/20 = 

75% 

9/20 = 45% 10/20 = 50% 

Dari peningkatan berupa persen diatas, dapat 

dihitung rata-ratanya dengan cara: (75%+45%+50%)/3 = 

56.67%. Maka, dari hasil yang didapatkan dapat 

disimpulkan bahwa permainan Guitared dapat 

meningkatan kemampuan untuk picking, strumming dan 

palm mute dari rata-rata sejumlah 56.67%. 
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6. Kesimpulan dan Saran 

 

Dari hasil implementasi dan pengujian, dapat 

disimpulkan bahwa permainan Guitared dapat 

menyelesaikan membantu pemain mengetahui beberapa 

teknik dasar tangan dominan yaitu picking, strumming 

dan palm mute dengan meningkatkan teori sejumlah 60% 

dan meningkatkan kemampuan bermain sejumlah 

56.67%. 

Permainan ini masih dapat dikembangkan lagi agar 

lebih sempurna dengan memperbaiki dan menambahkan 

beberapa fitur sebagai berikut: animasi bisa ditampilkan 

dengan kualitas lebih baik dan diperbanyak, suara gitar 

pada lagu lebih ditonjolkan, penyempurnaan level 

permainan pada setiap lagu. 
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