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MOTTO 

 

 

“Pelaut hebat tidak terlahir di laut yang tenang” 
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ABSTRAK 

 
 
 

Mencari pengiring dan menentukan jadwal latihan akan menghabiskan 
banyak waktu serta tenaga, hal tersebut tentu merugikan dan dapat 
menurunkan gairah mahasiswa saat akan memulai proses pembelajaran 
khususnya mahasiswa gitar elektrik. Kesulitan mencari pengiring untuk 
latihan gitar elektrik menjadi sebuah permasalahan yang dialami oleh dua 
orang mahasiswa sekaligus partisipan dalam penelitian ini, maka untuk 
mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan media pengiring yang dapat 
igunakan kapanpun.  iReal Pro merupakan aplikasi teknologi digital berformat 
MIDI yang dapat berfungsi seperti band pengiring yang digunakan untuk 
mengiringi alat musik melodis seperti gitar, saxophone, terompet, dan lainnya. 
Pada sebelumnya telah terdapat penelitian serupa tentang iringan 
menggunakan aplikasi MIDI yang digunakan sebagai refrensi dalam penelitian 
ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan secara desktiptif dalam memaparkan hasil temuan informasi pada 
lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi iReal Pro sebagai 
upaya peningkatan proses pembelajaran gitar elektrik sangat efektif. Selain itu 
mahasiswa juga lebih semangat untuk latihan dan antusias saat melakukan 
proses pembelajaran gitar elektrik. 

 
 
Kata kunci : Aplikasi MIDI, iReal Pro, Gitar Elektrik, Media Pengiring. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan belajar mengajar merupakan akivitas penting dalam 

pendidikan dimana proses yang didalamnya terdapat kegiatan interaksi 

edukatif antara guru-siswa agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara 

optimal. Zaman seperti sekarang kegiatan belajar mengajar tidak selalu 

dengan tatap muka melainkan bisa dilaksanakan secara Online. Internet 

memudahkan manusia untuk mencari ilmu apa saja yang kita inginkan 

termasuk dalam bidang seni musik. Saat ingin mempelajari sebuah instrumen 

seseorang diharuskan untuk memiliki niat dan usaha giat agar dapat 

memaksimalkan permainan sebuah instrumen dengan baik, salah satu 

instrumen yang sering digunakan adalah gitar elektrik.  

Instrumen gitar elektrik sangat populer dalam musik dan hampir 

semua genre musik menggunakan gitar elektrik. Instrumen dengan enam 

dawai ini merupakan alat musik yang biasanya digunakan sebagai iringan 

dengan memainkan pola-pola akor namun gitar elektrik juga dapat dimainkan 

sebagai melodi utama karena memiliki nada yang lengkap. Gitar elektrik 

merupakan salah satu instrumen yang dipelajari di Program Studi (Prodi) S-1 

Pendidikan Musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta) dan 

instrumen ini adalah yang paling banyak digemari oleh mahasiswa Pop jazz. 

Materi pembelajaran instrumen gitar elektrik di ISI Yogyakarta  meliputi
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permainan tema lagu, tangganada, dan improvisasi yang membutuhkan feel 

atau rasa agar nada yang diciptakan oleh pemain dapat dinikmati oleh 

pendengar. Melatih feel tidak bisa diraih dengan waktu singkat melainkan 

membutuhkan latihan serta olah rasa secara konsisten.  

Permainan improvisasi dan tema pada gitar elektrik membutuhkan 

pengiring agar mengetahui progresi akor dengan jelas karena jika permainan 

improvisasi dan tema pada gitar elektrik dimainkan tanpa iringan akan terasa 

lebih sulit dan dapat menghilangkan gairah belajar mahasiswa. Permasalahan 

sulit mencari pengiring berdampak pada mahasiswa gitar elektrik saat akan 

mempelajari sebuah lagu, karena pemain instrumen pengiring seperti drum,  

keyboard, dan bass memiliki kegiatan dan kesibukan masing-masing, sehingga 

menghambat pembelajaran mahasiswa gitar elektrik. Permasalahan ini yang 

juga dirasakan penulis saat menjadi mahasiswa semester 1 dengan fokus 

instrumen gitar elektrik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kesulitan 

mencari pengiring saat akan melaksanakan latihan untuk mempersiapkan 

evaluasi akhir semester. Mencari pengiring dan menentukan jadwal latihan 

akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga, hal tersebut tentu merugikan 

dan dapat menurunkan gairah mahasiswa saat akan memulai proses 

pembelajaran khususnya mahasiswa Prodi S-1 Pendidikan Musik di ISI 

Yogyakarta. 
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Musical Instrument Digital Interface adalah kepanjangan dari MIDI, 

secara bebas MIDI dapat diterjemahkan sebagai bahasa antar alat Musik.  

Misalnya anda menghubungkan antara instrumen A dengan instrumen B 

dalam satu sistem MIDI.  Apabila memainkan instrumen A, instrumen B  dapat 

menerima informasi permainan seolah-olah juga memainkan instrumen A. 

Selain mengirimkan bahasa MIDI dari instrumen ke instrumen lain MIDI juga 

memungkinkan untuk menghubungkan instrumen Musik dengan komputer" 

(Hardiman, 2001). Seperti yang sudah dikatakan oleh Hardiman bahwa MIDI 

bisa diterjemahkan sebagai bahasa antar alat musik dan di era digital seperti 

sekarang dan teknologi yang semakin berkembang hingga saat ini, tak 

menutup kemungkinan bahwa smartphone juga dapat membaca file MIDI 

dengan menggunakan aplikasi, salahsatunya adalah aplikasi iReal Pro. 

iReal Pro diciptakan pada tahun 2007 oleh pemain jazz profesional 

Massimo Biolcati, aplikasi iReal Pro awal dibuat dengan tujuan dapat 

digunakan untuk transpose atau mengganti nada dasar lagu dengan mudah 

dan memiliki banyak referensi lagu sehingga lebih fleksibel saat digunakan 

sebagai iringan. Ada beberapa jenis aplikasi MIDI yang bisa difungsikan 

sebagai iringan seperti fruityloop, guitarPro  pada komputer dan iReal Pro, 

Chordbot lite pada smartphone namun yang paling efektif dalam penggunaanya 

adalah aplikasi iReal Pro. IReal Pro memiliki cukup banyak perpustakaan lagu 

dan terdapat daftar perintah seperti merubah tempo ataupun transpose 

sehingga sangat efektif digunakan sebagai alternatif pengganti instrumen 
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pengiring. Kelebihan tersebut membuat aplikasi ini tercatat sebagai 50 

penemuan terbaik di majalah TIME 2010 (Westergren, 2010) 

Aplikasi iReal Pro ini bisa dijalankan menggunakan IOS maupun 

Android namun penggunaan pada smartphone adalah pilihan yang paling 

efektif karena lebih mudah digunakan kapan saja dan di mana saja sesuai 

keinginan mahasiswa. Kelebihan aplikasi iReal Pro bukan hanya dari 

banyaknya perpustakaan lagu yang tersedia, namun aplikasi ini juga dapat 

digunakan mahasiswa gitar elektrik untuk membuat aransemen atau lagu. 

Aransemen tersebut nantinya  dapat didengarkan dan dipelajari oleh 

pengiring seperti pemain drum, pemain keyboard, dan pemain bass sebagai 

bahan latihan. Sehingga masing–masing pemain instrumen dapat berlatih 

dimana saja dan kapan saja tanpa harus membuang waktu dan tenaga untuk 

mengatur jadwal berlatih secara ansamble. Teknologi smartphone harus 

dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan baik karena perkembangan dunia 

Pendidikan komunikasi dewasa ini mengalami perubahan tentang tuntutan 

peningkatan kompetensi keahlian (skill). Munculnya wacana penambahan 

kurikulum tentang seni musik terutama yang berkaitan dengan teknologi 

musik digital dalam bentuk software, nantinya hasil yang diharapkan adalah 

mahasiswa dapat memahami perkembangan teknologi digital (Laksono, 

2017).  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk 

memanfaatkan iringan dalam bentuk MIDI dengan menggunakan aplikasi 

iReal Pro untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa gitar elektrik di 
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ISI Yogyakarta karena dengan memanfaatkan aplikasi iReal Pro ini, proses 

pembelajaran akan terasa lebih efektif dan diharapkan mempengaruhi 

naiknya hasil evaluasi mahasiswa gitar elektrik. Selain memudahkan dan 

melatih mahasiswa dapat belajar mengikuti tempo dan juga difasilitasi agar 

bisa membuat iringan  komposisi lagu sendiri dengan memanfaatkan fitur 

yang ada di dalam aplikasi iReal Pro. Iringan musik dari file MIDI yang diputar 

dengan menggunakan smartphone  akan lebih praktis daripada harus mencari 

pengiring dan memakan banyak waktu dan tenaga. 

B. Rumusan Masalah 

Aplikasi iReal Pro dapat digunakan sebagai pengiring semua 

instrumen melodi, namun penelitian ini akan difokuskan pada penggunaan 

aplikasi iReal Pro sebagai pengiring gitar elektrik. Berdasarkan apa yang telah 

diuraikan di latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan aplikasi iReal Pro pada smartphone 

sebagai sarana pengganti pengiring mahasiswa gitar elektrik?. 

2. Apakah penggunaan aplikasi iReal Pro pada smartphone dapat 

meningkatkan proses pembelajaran mahasiswa gitar elektrik?. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditunjukkan untuk pemain instrumen melodi 

khususnya mahasiswa gitar elektrik  Prodi S-1 Pendidikan Musik di ISI 

Yogyakarta. 
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1. Memahami dan dapat menggunakan aplikasi iReal Pro pada 

smartphone sehingga mahasiswa dapat lebih mudah dalam 

menjalani proses pembelajaran. 

2. Meningkatkan hasil evaluasi mahasiswa gitar elektrik di Prodi S-

1 Pendidikan Musik di ISI Yogyakarta setelah berlatih dengan 

media iringan aplikasi iReal Pro pada smartphone. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah dan berguna 

bagi peneliti, institusi, masyarakat maupun sebagai acuan penelitian 

selanjutnya dengan topik yang berhubungan. 

1. Bagi Peneliti 

Memahami apakah penelitian tentang penggunaan aplikasi 

iReal Pro pada smartphone terbukti dapat meningkatkan proses 

pembelajaran dan meningkatkan hasil evaluasi mahasiswa gitar 

elektrik di Prodi S-1 Pendidikan Musik ISI Yogyakarta. 

2. Bagi Institusi 

Manfaat penelitian ini bagi institusi diharapkan dapat 

menjadi bahan pembelajaran dan referensi untuk kalangan yang 

akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa 

dengan penelitian ini. 
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3. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dalam penggunaan 

smartphone sebagai media pembelajaran di dalam institusi 

maupun masyarakat umum serta dapat digunakan sebagai solusi 

permasalahan yang juga terjadi di dalam kalangan masyarakat. 
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