
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah tolak ukur untuk mengetahui kecerdasan sebuah bangsa, 

dengan pendidikan manusia mendapatkan pengetahuan dan dapat berkembang 

sebagai mana mestinya. Pendidikan saat ini telah mengalami perubahan bentuk 

dan cara penyampaian, dikarenakan adanya kemajuan sebuah teknologi, dengan 

adanya perkembangan teknologi maka guru dituntut untuk lebih kreatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan dapat dipahami, dengan cara 

memanfaatkan media yang mampu menjembatani proses belajar mengajar 

sehingga dapat dipahami dengan mudah. 

Media adalah alat bantu untuk membantu guru dalam menyampaikan materi 

seperti memanfaatkan LCD proyektor, dan slide presentasi, sedangkan 

pembelajaran merupakan suatu aktivitas mengorganisasikan lingkungan kepada 

peserta didik sehingga terjadi proses belajar. Proses pembelajaran mempunyai 

beberapa komponen yang mencakup kurikulum, metode, media, dan fasilitas 

pembelajaran. Interaksi antar komponen sangatlah berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sendiri berfungsi untuk 

memperjelas materi yang ingin disampaikan sehingga siswa-siswi dapat 

memahami dengan jelas materi yang disampaikan. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang 

sederajat. SMK diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yang diantaranya 



2 
 

 

adalah SMK Bisnis dan Manajemen, dengan beberapa program keahlian, dan 

salah satunya adalah Akuntansi. Program keahlian akuntansi mempelajari 

pelajaran administrasi pajak yang didalamnya terdapat materi perpajakan daerah. 

Administrasi pajak adalah salah satu pelajaran yang wajib ada untuk program 

keahlian akuntansi keuangan, akan tetapi cara penyampaian materi perpajakan 

dirasa kurang, dikarenakan penggunaan media pembelajaran yang belum optimal 

dalam kegiatan pembelajaran Administrasi Pajak. Media yang digunakan oleh 

guru dalam kegiatan pembelajaran Administrasi Pajak hanya berupa buku teks 

Administrasi Pajak. Siswa biasanya mendengarkan penjelasan mengenai materi 

Administrasi Pajak oleh guru. Hal tersebut dapat menyebabkan siswa merasa 

jenuh dan kehilangan konsentrasi saat kegiatan belajar mengajar. 

Media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan minat 

belajar siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung mengenai perpajakan. Dengan 

demikian maka diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang baik dan 

tepat dapat membantu guru dan siswa. Siswa SMK Negeri 4 Bandar sendiri 

memiliki perbedaan daya tangkap pada setiap individunya sehingga membutuhkan 

perlakuan khusus dengan metode pembelajaran yang berbeda. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka akan di buat “Perancangan Aplikasi 

Media Pembelajaran Perpajakan Daerah Berbasis Multimedia” yang diharapkan 

dapat membantu guru dalam menyampaikan materi administrasi pajak, sehingga 

siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung dapat memahami dengan baik mengenai 

materi administrasi perpajakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana merancang aplikasi media 

pembelajaran perpajakan daerah berbasis multimedia pada SMK Negeri 4 Bandar 

Lampung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah antara lain adalah 

sebagai berikut :  

1. Apikasi yang dirancang hanya untuk media pembelajaran perpajakan 

daerah. 

2. Aplikasi media pembelajaran perpajakan daerah berbasis multimedia 

tidak membahas semua rumus Perpajakan daerah. 

3. Aplikasi yang dirancang dikhususkan untuk Siswa Kelas XII Akuntansi  

SMK Negeri 4 Bandar Lampung yang sebelumnya telah mempelajari 

pelajaran perpajakan. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang perancangan aplikasi media pembelajaran perpajakan 

daerah berbasis multimedia study kasus pada SMK Negeri 4 Bandar Lampung, 

sebagai salah satu inovasi untuk metode pembelajaran kedepannya, 

sepengetahuan penulis masalah yang dikemukakan belum pernah dilakukan pada 

SMK Negeri 4 Bandar Lampung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah Penelitian ini dapat memberikan alternatif penggunaan 

media pembelajaran yang sangat baik dan dapat bermanfaat untuk sekolah. 

2. Bagi Guru Penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk 

meningkatkan kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran. 

3. Bagi Siswa Penelitian ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dan 

menambah sumber pembelajaran siswa. 

4. Bagi Peneliti Penelitian ini dapat mengembangkan cara berpikir peneliti 

dan sebagai bekal untuk menjadi pendidik di masa yang akan datang. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah 

menghasilkan rancangan aplikasi media pembelajaran perpajakan daerah berbasis 

dekstop untuk pembelajaran perpajakan darah Kelas XII Akuntansi 1 SMK Negeri 

4 Bandar Lampung Tahun ajaran 2016/2017 sesuai dengan silabus Administrasi 

Pajak. 


