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Abstrak
Notasi balok merupakan standar yang digunakan dalam penulisan notasi musik. Setiap nada mempunyai
frekuensi yang berbeda, sehingga penempatan posisi not pada garis paranada dilakukan berdasarkan tinggirendahnya nada tersebut. Nada adalah bunyi yang dihasilkan dari alat musik, yang mempunyai durasi, pitch,
intensitas, dan warna. Sebuah not balok mewakili sebuah nada, bentuk not balok tersebut menunjukkan
hitungan yang terdapat pada nada yang diwakilinya. Dalam penotasian musik, dikenal 2 kondisi yaitu not dan
rest. Not digunakan untuk menunjukkan adanya nada tertentu, sedangkan rest digunakan untuk menunjukkan
tidak adanya nada. Garis paranada merupakan lima garis sejajar dengan empat ruang kosong diantaranya,
untuk menempatkan not balok sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Not-not ditempatkan pada garis atau
ruang kosong diantaranya. Semakin tinggi posisi not semakin tinggi nada yang dihasilkan, demikian pula
sebaliknya. Cara pembacaan not pada garis paranada adalah dari kiri ke kanan. Tanda kunci adalah tanda
yang ditempatkan pada permulaan garis paranada, untuk menentukan nama nada dan menetapkan tinggirendah nada dengan tepat. Kunci yang umum digunakan dalam musik adalah kunci treble dan kunci bass.
Tanda birama terdiri dari angka-angka yang ditempatkan secara pecahan pada permulaan garis paranada,
setelah tanda kunci yang diletakkan pada garis tanda baca yang dinamakan partitur. Tanda kromatis
diletakkan di depan not yang akan dinaikkan atau diturunkan nadanya.
Kata kunci : pitch, rest, garis paranada ,bass, tanda kunci, treble
1.

Pendahuluan

Komputer
merupakan
alat
atau
kelompok peralatan yang melaksanakan pekerjaan
yang dikendalikan serta dikontrol oleh seorang
instruksi / programmer yang kemudian
dimasukkan ke dalam memori. Pada penggunan
komputer yang akan dilakukan dan pembahasan
saat ini adalah, komputer ternyata bisa digunakan
untuk memainkan alat musik, salah satunya
adalah piano.
Piano merupakan alat musik yang sering
dimainkan oleh komposer. Saat ini piano bisa
dimainkan dengan menggunakan teknologi untuk
menulis notasi balok secara otomatis pada
komputer dan program aplikasi komputer untuk
menulis atau membuat tulisan atau notasi musik
yang lebih dikenal sebagai notasi balok yang
dinamakan dengan program enduser.
Pembahasan ini meliputi permasalahan yang
dibahas hanya pada perancangan notasi balok
piano secara otodidak untuk melatih kecerdasan
dan keterampilan seseorang menyusun notasi
piano dan memainkan serta mendengarkan irama
music piano melalui program enduser dengan
tampilan suara yang dihasilkan ke loudspeaker
pada komputer. Dengan bantuan aplikasi visual

basic 6.0, terjadinya kesalahan penulisan dapat
diperbaiki dengan mudah. Dengan menggunakan
aplikasi komputer, not balok yang dituliskan
dapat langsung disuarakan dengan suara tertentu
sehingga
memudahkan
pengguna
untuk
mengetahui bagaimana bunyi lagu yang
dihasilkan. Dengan tujuan merancang dan
membuat sistem untuk menentukan notasi balok
pada musik piano
2.

Bagian – Bagian Notasi Balok Piano

Not Balok
Dalam penotasian musik, dikenal 2
kondisi yaitu not dan rest. Not digunakan untuk
menunjukkan adanya nada tertentu, sedangkan
rest digunakan untuk menunjukkan tidak adanya
nada. Ng, Lina (2003). Tabel 1 berikut ini
menunjukkan bentuk dan nilai not balok yang
merepresentasikan nada (not) dan yang
merepresentasikan
tanda
diam
(rest).
(rintan@petra.ac.id)
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Tabel 2.a. Simbol Not Balok Untuk Tiap
Hitungan
Nama
Nama
Not
Rest
Not Rest
(Nilai)
(Nilai)
Semibre
ve (4)

Minims
(2)

Crotchet
(1)

Quaver
(1/2)

Semiqua
ver (1/4)

Demisem
iquaver
(1/8)

1.1 Garis Paranada
Garis paranada merupakan lima garis sejajar
dengan empat ruang kosong diantaranya, untuk
menempatkan not balok sesuai dengan tinggi
rendahnya nada. Not-not ditempatkan pada garis
atau ruang kosong diantaranya. Semakin tinggi
posisi not semakin tinggi nada yang dihasilkan,
demikian pula sebaliknya. Cara pembacaan not
pada garis paranada adalah dari kiri ke kanan. Ng,
Lina (2003). Gambar 1 berikut ini menunjukkan
garis paranada.

Gambar 2.c. Posisi Not dalam Tanda Kunci
Treble dan Bass
2.4

Tanda Birama

Tanda birama terdiri dari angka-angka yang
ditempatkan secara pecahan pada permulaan garis
paranada, setelah tanda kunci. Angka di atas
menunjukkan banyaknya hitungan dalam tiap-tiap
ruas, sedangkan angka di bawah menunjukkan
nilai nada dalam 1 hitungan. Contoh partitur yang
menggunakan tanda birama 3/4 dapat dilihat pada
Gambar di bawah ini.

Gambar 2.d. Partitur lagu dengan tanda birama
3/4
2.5

Gambar 2.a. Garis Paranada
Tanda Kunci
Tanda kunci adalah tanda yang ditempatkan
pada permulaan garis paranada,
untuk
menentukan nama nada dan menetapkan tinggirendah nada dengan tepat. Kunci yang umum
digunakan dalam musik adalah kunci treble dan
kunci bass. Berikut ini adalah contoh gambar
tanda kunci dan contoh posisi not dalam tanda
kunci. Gambar 2.a berikut ini menunjukkan
berbagai jenis tanda kunci yang ada, sedangkan
Gambar 2.b menunjukkan posisi not dalam tanda
kunci treble dan bass.

Gambar 2.b. Tanda Kunci
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Tanda Kromatis (Accidental)
Dalam notasi balok dikenal ada 5 macam
tanda kromatis, yaitu:
Sharp (#), menaikkan nada sebanyak ½ nada.
Double sharp (x), menaikkan nada sebanyak
1 nada.
Flat (b), menurunkan nada sebanyak ½ nada.
Double flat (bb), menurunkan nada sebanyak
1 nada.
Natural
penaikan atau penurunan nada.
Tanda kromatis diletakkan di depan not yang
akan dinaikkan atau diturunkan nadanya.
Pengaruh tanda kromatis ini hanya berlaku untuk
not yang sama tingginya dalam satu bar. Gambar
berikut adalah gambar dari nada yang diberi tanda
kromatis.

Gambar II.3. Tanda Kromatis (Accidental)
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3.

Pembahasan dan Perancangan

3.1

Pembahasan

Dalam musik jika kita membicarakan suara
“tinggi” atau “rendah” yang dimaksud adalah
nada tinggi atau nada rendah. Namun suara nada
tinggi adalah nada –nada yang di hasilkan tuts
piano pada ujung kiri tuts dan nada rendah di
hasilkan oleh piano pada ujung sebelah kanan.
3.1.1.

Garis Paranada

3.1.3.

Tangga Nada Mayor

Tangga nada ke dua (hanya terdiri dat tuts
putih) merupakan perpaduan antara tone (nada)
dan semitone (1/2 nada).
3.2

Perancangan

Pada bagian perancangan ini, penulis
melengkapi dengan rancangan user interface,
yang menjadi acuan dalam implementasi dengan
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic

Ketika musik di tuliskan, garis para nada
berupa lima garis horizontal merupakan suatu
cara untuk menunjukkan tinggi atau rendah
-

Not data di letakkan pada garis tengah

Gambar 4.a. Not di Letakkan Pada Garis Tengah
-

Not Di Letakkan pada Spasi
GAMBAR 4.D. FORM UTAMA
Keterangan

:
Garis Paranada

Gambar 4.b. Not di Letakkan pada Spasi
Garis Bantu juga dapat di perluas ke atas atau ke
bawah dengan garis Bantu seperti gambar di
bawah ini :

Not Penuh / Utuh
Not Setengah (1/2)
Not seperempat (1/4)
Not Seperdelapan
Not Seper Enam Belas

Gambar 4.c. Not dengan garis Bantu
3.1.2.

Tangga Nada Kromatis

Tangga nada pertama yang akan dimainkan
termasuk tuts hitam di namai tangga nada
kromatis. Keseluruhan tangga nada ini terdiri dari
not semitone

Kres
Mol :

Pada tahap selanjutnya adalah kita dapat
membuka Tone yang tersedia yang akan di
mainkan oleh program yang tampilannya dapat di
lihat seperti di bawah ini.
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4.

Algoritma dan Implementasi

4.1. Algoritma
Algoritma merupakan suatu metode yang
digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.
Algoritma merupakan langkah – langkah untuk
perancangan program yang dinyatakan dalam
bahasa yang dapat dimengerti manusia. Berikut
ini akan dijelaskan secara ringkas cara kerja dari
perangkat lunak yang telah di buat
Langkah I :

Gambar 4.e. Design File Tone

Program akan memunculkan
menu utama dari sistem yang
berisi menu - menu puldown
yang
dapat
dipilih
oleh
pemakai, pada saat ini program
akan menunggu masukan dari
pemakai menu apa yang akan di
pilih
Setelah itu pemakai dapat
memasukkan tone-tone kedalam
layer kerja atau jika ingin
mengambil file yang telah ada
sebelumnya
lalu
menjalankannya
Proses akan terus aktif sampai
dipilih menu exit dari program
tersebut, selama program aktif
tahap I s/d II akan terus
berulang
sesuai
dengan
keinginan pemakai.

Langkah II :

Atau jika ingin membuat tone baru maka
klik menu File – New Tone – lalu pilih salah satu
layer yang tersedia yang di buat tonenya., yang
designnya tampak seperti gambar di bawah ini :
Langkah III :

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.1.1.

Algoritma Membuat Tone

Algoritma membuat Tone adalah cara yang di
gunakan untuk membuat tone-tone atau not blok
ke dalam layer sehingga dapat di mainkan dan di
dengarkan
Langkah

1

Langkah

2

Gambar 3.f. Design Menu New Tone
Keterangan
Layar 1 - 6
Open Tone
Save Tone

Play
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:
: Menyiapkan layer antara 1 – 6
yang akan di buat tone baru
: Membuka tone yang sudah lama
untuk di mainkan kembali
: Menyimpan tone yang terdapat
di dalam layer ke sebuah file
yang bias di buka di kemudian
hari
: Tombol yang di gunakan untuk
memainkan tone yag ada di
dalam layer

: Setelah
Program
di
jalankan maka akan di
tampilan
menu
utama
system dan pada menu
utama akan di tampilkan
sebuah layer kerja yang di
dalamnya terdapat garis
untuk tempat not not di
tempatkan
: Pilih salah satu jenis Not
nada yang ada, lalu klik
icon
yang
bergambar
pencil, setelah itu klik atau
tempatkan pada lembar
kerja sehingga not nada
yang dipilih tadi akan
mengeluarkan bunyi dan
symbol dari nada tersebut
akan di tempatkan pada
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layer
kerja
bersangkutan

yang

Jika di lihat dar logika programnya akan di
dapatkan hasil seperti di bawah ini untuk
menempatkan tone ke dalam layer kerja :
Pentagram pict, ImagePentagram,
70
For ColoumX = 1 To 50
For LineY& = 1 To 30
Draw_Note
pict,
GambarNot, ColoumX * 16 + 30,
(LineY& * 5) +
13,PentagramLines(idxNot, LineY&,
ColoumX + HScroll1.Value),
NoteType(idxNot, LineY&,
ColoumX + HScroll1.Value)
Next LineY
Next ColoumX
4.1.2.
Langkah

Algoritma Membuka Tone yang ada
1

: Klik File, lalu Open Tone
maka akan di tampilkan
File dialog untuk membuka
file yang ada seperti
gambar di bawah ini :

Gambar 5.a. Open Dialog
Langkah

2

Langkah

3

Langkah

4

: Pilih salah satu file yang
ada
: Lalu Pilih Open pada open
dialog
: Maka akan di tampilkan
seperti gambar di bawah ini

Gambar 5.b. Tone yang di Buka
Jika di lihat dar logika programnya akan di
dapatkan hasil seperti di bawah
fs = Mid(nfile, 1, Len(nfile) - 3)
fs = fs & Trim(idxNot) & "ms"
MaxX& = 0
Open fs For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, Buffer
Count& = Count& + 1
For i = 1 To Len(Buffer) Len("ToneXX: ")
If Count& > 40 Then Exit For
PentagramLines(idxNot, Count&, i) =
Val(Mid(Buffer, i + Len("ToneXX: "), 1))
If MaxX& < i And Val(Mid(Buffer, i +
Len("ToneXX: "), 1)) <> 0 Then
MaxX& = i
End If
Next i
Loop
Close #1
DisplayPentagramNotes
idxNot,
pict,
ImagePentagram, GambarNot
4.1.3.

Algoritma Memainkan Tone

Langkah

1

Langkah

2

: Klik File, lalu Open Tone
maka akan di tampilkan
File dialog untuk membuka
file yang ada seperti
gambar di bawah ini :
: Pilih salah satu file yang
ada
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Langkah

3

Langkah

4

Langkah

5

: Lalu Pilih Open pada open
dialog
: Maka akan di tampilkan
seperti gambar di bawah di
atas
: Klik Tombol Play untuk
memainkan Tone yang ada

Jika di lihat dar logika programnya akan di
dapatkan hasil seperti di bawah :
For ColoumX = 1 To MaxX&
For LineY& = 1 To 30
TempPent(LineY&,
ColoumX)
=
PentagramLines(idxNot, LineY&, ColoumX)
Next LineY&
Next ColoumX
For ColoumX = 1 To MaxX&
AgainFlag = False
For LineY& = 1 To 30
'TempPent
If TempPent(LineY&, ColoumX) <> 0
And Not ISAgainFlag Then
StartNote FixNotes(LineY&) '46 +
LineY&
End If
Next LineY
DelayTimer 80
For LineY& = 1 To 30
If TempPent(LineY&, ColoumX) <> 0
Then
TempPent(LineY&,
ColoumX)
=
TempPent(LineY&, ColoumX) - 1
If TempPent(LineY&, ColoumX) = 0
Then
StopNote FixNotes(LineY&) '46 +
LineY&
ISAgainFlag = False
Else
AgainFlag = True
ISAgainFlag = True
End If
End If
Next LineY
If ColoumX > 30 Then
HScroll1.Value = ColoumX - 30
End If
If AgainFlag Then ColoumX = ColoumX 1
Next ColoumX

440

4.1.4.

Algoritma Menyimpan Tone

Langkah

1

: Buatkanlah terlebih dahulu
tone-tone di dalam layer
kerja dengan benar

Langkah

2

: Klik File – Save Tone

Langkah

3

: Maka anda akan di suruh
untuk membuat nama file
dari tone tersebut

Langkah

4

: Klik Tombol Save untuk
Menyimpan hasil tersebut

Jika di lihat dar logika programnya akan di
dapatkan hasil seperti di bawah :
For LineY = 1 To 40
OutputS
=
"Tone"
&
LeadingZeros$(LineY, 2) & ": "
For ColoumX = 1 To MaxX
A = Chr(PentagramLines(idxNot, LineY,
ColoumX) + Asc("0"))
OutputS = OutputS & A
Next
Whole$ = Whole$ & OutputS & vbCrLf
Next
Dim ffile As String
ffile = nfile & "." & Trim(idxNot) & "ms"
Open ffile For Output As #1
Print #1, Whole$
Close #1
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