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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang game semakin meningkat pesat dan popular 

seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Game merupakan 

permainan yang menggunakan media elektronik, yang merupakan sebuah 

hiburan yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan 

sesuatu sehingga adanya kepuasan batin.  (Prasetyo Adi Yudhanto: 2010). 

Game bertujuan untuk menghibur, biasanya game banyak disukai oleh anak-

anak hingga orang dewasa. Game sebenarnya penting untuk pekembangan 

otak untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih untuk memecacahkan 

masalah dengan tepat dan cepat. Oleh sebab itu game saat ini lebih dari 

sekedar permainan belaka, game sekarang sudah bisa sejajar dengan media 

pembelajaran.  

Menurut  Rossi dan Breidle (Sanjaya, 2008), media pembelajaran 

adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, diperlukannya strategi 

dalam pendidikan yang berfungsi membangkitkan motivasi belajar, 

mengulangi apa yang telah dipelajari, memberikan kejelasan agar 

pengetahuan dan pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, 

dan memberikan stimulasi belajar untuk merangsang rasa ingin tahu. 

Game edukasi salah satu contoh dari media pembelajaran  

menggunakan game.   edukasi menerapkan sistem  pembelajaran langsung 

dengan pola learning by doing. Pola pembelajaran cara bermain dapat melalui 

tantangan-tantangan game ataupun faktor kegagalan yang dialami sang 
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pemain, sehingga mendorong pemain untuk mengulangi kegagalan dalam 

tahap berikutnya. 

 Salah satu jenis game yang ada adalah quis game. Quis game 

merupakan game yang pemainnnya akan berperan sebagai peserta kuis, 

dimana 45 siswa menyatakan game kuis menarik, 44 siswa menyatakan 

tertarik untuk bermain game kuis. Dari data tersebut dapat dilihat sebagian 

besar siswa memiliki ketertarikan terhadap game kuis. Sehingga kuis dapat 

diadaptasi dan dijadikan alternatif dalam mengembangkan game yang 

digunakan sebagai media pembelajaran (Jurnal pendidikan Akuntansi 

Indonesia, 2015) 

Perkembangan teknologi dan informasi memiliki pengaruh besar 

terhadap perkembangan proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. 

Dukungan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan seharusnya 

memberikan inovasi dan kemudahan untuk menciptakan keefektifan, serta 

efisien tehadap proses pembelajaran menyampaikan informasi atau materi 

dimana dalam penyampaian dapat menggunakan media atau alat-alat 

perantara yang akan memudahkan tujuan intruksional. 

Suwardjono (2003) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, 

dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara 

yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, dan penginterprestasian hasil 

proses tersebut. Akuntansi dapat dijadikan alat untuk mengendalikan prilaku 

manusia.  

 Dasar–Dasar Akuntansi (DDA) salah satu materi yang diajarkan 

sekolah SMK (Akuntansi). Mata pelajaran ini memberikan pemahaman 
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kepada siswa tentang akuntansi akuntnasi dan bidang akuntansi, badan usaha 

dan prinsip akuntansi, persamaan dasar akuntansi, pencatatan transaksi ke 

dalam akun. Tujuan pembelajaran akuntansi pada SMK (Akuntansi) untuk 

membekali siswa berbagai kompetensi dasar agar menguasai dan mampu 

menerapkan konsep-konsep dasar, dan prosesdur akuntansi yang benar 

(Depdiknas: 2003). 

Menurut Jusup (2011) “Akuntansi dasar memegang peranan penting 

dalam mengantarkan logika berpikir”. Pembelajaran akuntansi dasar sangat 

penting diberikan kepada siswa karena berpengaruh terhadap keberhasilan 

dalam menempuh mata pelajaran selanjutnya. 

Pada tahun ajaran 2015/2016, siswa kelas X Akuntansi menunjukkan 

masih rendahnya hasi belajar pengantar akuntansi (Dasar-Dasar Akuntansi). 

Dari 110 siswa hanya 60 siswa yang tuntas dan 47 siswa yang belum tuntas. 

Hal ini menimbulkan masalah karena memahami pelajaran akuntansi adalah 

penting bagi siswa karena berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi pada 

tahap-tahap selanjutnya.  

Construct 2 merupakan software canggih fitur HTML5 Game Creator 

dirancang khusus untuk game 2 Demensi. Hal ini memungkinkan game tanpa 

coding yang diperlukan, dengan tool Construct 2 memungkinkan siapa saja 

membuat game tanpa harus memiliki pengalaman pemrograman. 

Dari latar belakang diatas maka penulis akan membuat “Pengembangan 

Aplikasi Game Edukasi Materi Dasar-Dasar Akuntansi menggunakan 

Counstract 2” yang merupakan metode pembelajaran Dasar-Dasar Akuntansi 

dalam sebuah game. Untuk merangsang daya pikir dan memotivasi untuk 
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belajar dalam mengulang kembali materi dasar-dasar akuntansi yang telah 

dipelajari disekolah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan yaitu: 

1. Bagaimana merancang sebuah Game Edukasi Dasar-dasar Manteri 

Akuntansi Menggunakan Construct 2? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Game Edukasi  sebagai media 

pembelajaran dasar-dasar akuntansi? 

3. Bagaimana hasil pengujian ISO 1926 pada Game Edukasi Materi 

Dasar-dasar Akuntansi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang diusulkan ini, permasalahan yang dibahas akan 

dibatasi ruang lingkupnya antara lain: 

1. Aplikasi Game yang dibangun untuk pemain tunggal (single player) 

2. Materi pelajaran dalam Game edukasi yang dikembangkan hanya 

Dasar-Dasar Akuntansi, yang meliputi akuntansi dan bidang akuntansi, 

badan usaha dan prinsip akuntansi, persamaan dasar akuntansi, 

pencatatan transaksi kedalam akun.    

3. Pengujian perangkat lunak yang dibuat, hanya meliputi pengujian 

program, tidak diuji pengaruhnya terhadap prestasi belajar. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan tujuan  penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagai media pembelajaran siswa SMK (Akuntansi) melalui proses 

belajar sambil bermain. 

2. Memotivasi untuk belajar dasar-dasar akuntansi dimana saja dan kapan 

saja. 

3. Mengetahui kelayakan game edukasi sebagai media pembelajaran 

materi dasar-dasar akuntansi penilaian dari siswa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini 

adalah: 

1. Bagi Siswa 

Membangkikan motivasi belajar dan meningkatkan daya ingat pada 

saat memainkan game sebagai media untuk mengulas kembali materi 

dasar-dasar akuntansi yang telah dipelajari disekolah. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh 

pada saat kuliah dan menambah wawasan s erta pengalaman. 


