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I.Pendahuluan 

 A.Multi Media 

 Teknologi komputerisasi begitu cepat berkembang, media gambar, suara maupun 

musik dengan mudah di olah melalui berbagai soft ware komputer untuk kreasi dan 

pengolahan tersebut. Tantangan beberapa tahun mendatang adalah tunutan akan 

penguasaan teknologi dan komputerisasi bidang musik. Multi media komputer mampu 

membuat visualisasi yang lengkap meliputi gambar, gambar bergerak, animasi, suara 

vokal, musik, audio saja, video saja maupun perpaduan video dan audio.     

 Pembelajaran menjadi menarik dan semakin jelas dengan bantuan berbagai 

media secara terpadu, Suleiman mengungkapkan sebagai berikut: 

" 1) Media Audio-Visual mempermudah orang menyampaikan dan menerima 

pelajaran atau informasi serta dapat menghindarkan salah pengertian ; Media Audio-

Visual dapat menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara yang lebih 

kongkrit atau nyata daripada yang dapat disampaikan oleh kata-kata yang diucapkan, 

dicetak, ditulis.2)Media audio visual mendorong keinginan untuk mengetahui lebih 

banyak; media audio visual memberikan dorongan dan motivasi serta membangkitkan 

keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki yang akhirnya menjurus kepada 

pengertian yang lebih baik.3) Media audio visual mengekalkan pengertian yang 

didapat; Media audio visual tidak saja menghasilkan cara belajar yang efektif dalam 
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waktu yang singkat tetapi apa yang diterima melalui audio visual akan lebih baik dan 

lebih lama tinggal dalam ingatan. (Suleiman, 1988: 16) 

Martin dan Briggs (Degeng, 2001: 1) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan 

komunikasi dengan mahasiswa. Selanjutnya Degeng (2001: 7) menjelaskan bahwa 

media dapat mengatasi gangguan-gangguan komunikasi karena verbalisme, salah 

tafsir, perhatian ganda, pembentukan persepsi tak bermakna, dan kondisi 

lingkungan yang tidak menunjang. 

 

B.Musik MIDI 

MIDI singkatan dari Musical Instrument Didital Interface. MIDI Manufacturers 

Association menyebutkan bahwa: " MIDI data is a very efficient method of 

represnting musical performance information , and this make MIDI an attractive 

protocol not only for composer or performers, but olso for computer applications which 

produce sound, such us multimedia presentations or computer games " ( MIDI 

Manufactur Association, 1995: 1 ).  Hardiman menjelaskan difinisi MDI sebagai berikut: 

" Secara bebas MIDI dapat diterjemahkan sebagai bahasa antar alat musik.. 

Misalnya anda menghubungkan antara insrumen A dengan instrumen B dalam 

satu sistem MIDI. Apabila anda memainkan instrumen A, intrumen B juga dapat 

menerima informasi permainan Anda seolah-olah anda memainkan juga instrumen B. 

Selain mengirimkan bahasa MIDI dari instrumen ke instrumen lain MIDI juga 

memungkinkan anda untuk menghubungkan instrumen musik dengan komputer." 

(Hardiman, 2000: 2). 
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Bagi pemusik terlebih guru musik MIDI sangat bermanfaat tak hanya membuat komposisi 

namun juga sangat membantu dalam pembuatan media musik. Pembuatan iringan vokal 

juga dilakukan dengan MIDI, pembuatan notasi musik guna media juga 

dilakukan dengan MIDI. 

 C.Permasalahan 

Paradigma media pembelajaran musik juga harus berubah. Selama ini media 

pembelajaran musik tidak memanfaatkan teknologi dan komputerisasi multi media. 

Media konvensional misalnya chart, spidol, dan kertas manila puluhan tahun lalu 

selalu digunakan saat mahasiswa praktek keguruan. Sementara itu teknologi musik 

yang begitu cepat belum banyak dipelajari bagi para mahasiswa di Indonesia. 

Sementara kepraktisan serta manfaat teknologi computer khususnya soft ware musik 

guna pembelajaran sangat berarti. 

Pembelajaran seni musik di sekolah selain kurangnya media pembelajaran juga 

kurang peralatan sehingga pembelajaran musik yang diajarkan di sekolah-sekolah 

sering bersifat teori saja. Dalam makalah ini akan lebih membahas penguasaan 

teknologi komputer musik dan MIDI guna peningkatan Mutu pendidikan di sekolah.  

 

II. Pembahasan 

  Software musik ada 2 macam jenisa utama yaitu yang tergolong dalam 

notater dan sequenzer. Notater adalah software-sofware music yang lebih 

menekankan untuk penulisan notasi (balok), sedangkan sequenzer adalah software 

musik yang lebih menekankan tentang perekaman (recording) music.  Program-
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program music dengan Sofware notater antara lain: Finale, Sibelius, Music Write , 

Encore. Sedangkan program sequenzer misalnya: Pro Audio, Digital orchestra, Master 

Track, Cake Walk, Music Creator, Cool Edit Pro. Dalam tulisan ini akan membahas 

contoh penerapan software guna pembelajaran dengan software Encore dan Cool Edit. 

 

A. Pembelajaran Notasi Balok 

Pembelajaran Notasi dengan menggunakan software Encore akan 

memudahkan anak sebab selain notasi balok yang tertulis juga dapat diperdengarkan 

suara not itu dengan menekan tombol play pada ikon play di layar. Berikut ini contoh 

hasil penulisan not balok dan dapat diperdengarkan pula suaranya. 

 

 

B. Pembelajaran Melodi Vokal 

Pembelajaran melodi vocal dapat dilakukan dengan memaparkan notasi melodinya 

sebuah lagu dengan bantuan LCD selanjutnya anak-anak dapat menirukan melodi lagu 

tersebut dengan mendengarkan play sehingga suara anak dapat dikontrol dan tidak 

fales. Salah satu contoh bagian lagu Doremi sebagai berikut: 
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C. Pembelajaran Bernyanyi 

Pembelajaran bernyanyi agar menarik dapat dibuatkan iringannnya melalui 

program Encore. Pertama yang kita lakukan adalah membuat music dalam beberapa 

instrument dengan tulisan secara harmonis dan terpadu, selanjutnya tulisan, score 

music tadi disimpan dengan format MIDI. Setelah member nama pekerjaan bukan di-

save dalam Encore file tetapi disimpan dalam format MIDI file yang diklik save us 

MIDI File. Setelah disimpan dalam format MIDI maka file ini bisa disetel, dibaca dari 

file software Jet Audio atau Winam dan dapat digunakan sebagai iringan music vokal 

atau disetel di Keyboard yang kita miliki dengan memasukkan disketnya setelah 

disave us MIDI. 

D. Pembelajaran Ansambel 

Pembelajaran ansambel dapat dilakukan dengan pertama kita membuat full 

score yang terdiri dari berbagai alat yang kita kehendaki. Setelah pembuatan full score 

melalui proses harmoni maka kemudian kita bisa mendengarkan lagunya secara 

keseluruhan. Guna melatih keterampilan dari masing-masing alat instrument yang 

dimainkan siswa, maka kita dapat memunculkan satu instrument music saja yang 

berbunyi, misalnya rekordernya saja, atau flutenya saja atau gitarnya saja sehingga 

dengan demikian maka anak dapat mendengarkannya dan menirukan bunyi notasi 

yang dikehendaki dalam permainan ansambel tersebut. Kita juga dapat membunyikan 

seluruh instrument kecuali yang dimainkan salah seorang anak sehingga efek yang 

muncul adalah anak tersebut memainkan alat music dan diiringi oleh banyak alat 

musil lain yang terdengar dalam audio computer dengan program Encore. 
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E. Pembelajaran Musik dengan Audio. 

Pembelajaran music dapat diperkaya dengan pembuatan program audio 

pembelajaran music. Salah satu program perekaman music yang mudah dan dapat 

menggabungkan antara suara MIDI dan suara wave, serta rekaman suara manusia 

adalah Cool Edit Pro. Program ini sangat mudah mengoperasionalkan dan dapat 

mengedit suara-suara hasil rekamannnya baik edit suara narasi cerita yang sudah 

direkam maupun suara music yang diinsertkan, dimasukkan di antara narasi naskah 

yang ada. 

Pembelajaran ini dapat dibuat misalnyaa pengenalan alat-alat music, 

pengenalan berbagai jenis musik band, kroncong, dangdut, rock dan sebagainya. Atau 

kita juga bisa membuat teknik penyeteman gitar. Kita buat terlebih dahulu naskah 

yang akan dibacakan secara runtut termasuk insert contoh suara senar 1 sampai 

dengan senar 6 kemudian kita rekam dengan software Cool Edit yang ada di dalam 

computer, setelah jadi maka dapat kita gunakan untuk media pembelajaran. Dengan 

cara ini pembelajaran akan lebih menarik dan menjadi variasi guru tidak perlu 

menjelaskan terus-menerus sehingga narasinya membosankan apalagi untuk pelajaran 

yang bersifat teori. 

 

III.KESIMPULAN 

Pembelajaran di kelas akan menjadi lebih menarik dengan pemanfaatan 

komputer sebagai multi media pendidikan. Teknologi MIDI (Musical Instrument 

Digital Interface) ini dapat kita manfaatkan dalam pembelajaran Teori Musik hingga 

so/fegio serta praktek instrumen mayor. Teknologi rekaman musik dapat merupakan 
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media yang menarik untuk pembelajaran di kelas. Program-program musik notater 

seperti Encore, Coda, Finale merupakan contoh-contoh yang menarik untuk teori 

musik. Program sequenser, bunyi musik seperti Home Studio, Pro Audio, Digital 

Orchestra, Master Track bahkan juga program untuk broadcasting dapat 

dimanfaatkan untuk berinteraksi secara intens dengan para murid dengan jalan 

pembuatan program song, stye, orchestra, ansambel sesuai dengan kebuthan siswa 

atau dipadu dengan narasi-narasi penjelasan melalui rekaman digital dengan program 

Cool Edit Pro. 
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