
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, kebutuhan akan teknologi komputer dan

informasi telah berkembang pesat. Karena dengan teknologi dapat membantu

kelancaran di dalam pengolahan data menjadi suatu informasi yang sangat

dibutuhkan oleh semua pihak. Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan

perangkat keras dan lunak dewasa ini sangat mempengaruhi pada pemakaian

komputer di segala bidang, termasuk dalam dunia pendidikan.

Sanjaya (dalam wahyuni & susanti, 2012) “menjelaskan bahwa dalam

proses pembelajaran kadang terjadi masalah kegagalan komunikasi. Informasi

yang disampaikan oleh guru tidak dapat diserap dengan baik oleh siswa. Untuk

mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya media pembelajaran. Media

pembelajaran adalah segala seuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan

informasi dan dapat mendorong proses pembelajaran”. Penggunaan komputer

untuk dapat menjadi media pembelajaran sangat membantu untuk dapat

memahami objek pembelajaran dengan lebih mudah.

SMK YP Serdang merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di

tanjung bintang lampung selatan. smk yp serdang telah memiliki laboratorium

computer serta seperngkat komputer dan LCD proyektor. Berdasarkan hasil

observasi yang dilakukan diketahui bahwa pemanfaatan fasilitas tersebut belum

optimal. Media yang sering digunakan masih terpusat pada guru (teacher-

centered), papan tulis serta modul cetak. Sehingga menimbulkan dampak
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kurangnya  siswa dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh guru dan

kurangnya minat belajar siswa.

Akuntansi biaya merupakan mata diklat produktif yang diberikan kepada

siswa sekolah menengah kejuruan jurusan akuntansi di SMK YP Serdang. Mata

pelajaran ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar mampu mengelola

perusahaan manufaktur dalam pengelolaan biaya. Kegiatan belajar mengajar

antara guru dan siswa masih menggunakan metode konvensional. Hal ini dapat di

minimalisir dengan menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis multimedia.

Computer Technology Research (CTR) menyatakan bahwa 20% manusia

menyerap apa yang mereka lihat, 30% apa yang mereka dengar, 50% apa yang

mereka lihat dan dengar, dan 80% apa yang mereka lihat, dengar, dan lakukan

saat itu. Maka dari itu multimedia sangat efektif dalam pembelajaran. Jika siswa

tidak berhasil memahami pelajaran maka strategi pembelajaran harus diubah

sesuai dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Teknik dan strategi mengajar

multisensory merangsang pembelajaran dengan menggabungkan para siswa

kedalam beberapa cara belajar dengan tingkatan berbeda pula melalui beberapa

indra atau sensor yang dimiliki.

Menurut atmadji dan soeleman (2010) “Multimedia adalah kombinasi dari

komputer dan video secara umum merupakan kombinasi tiga elemen yaitu suara,

gambar, dan teks atau kombinasi dari yang sedikit dua media input atau output

dari data yang berupa audio, (suara dan musik)”. penggunaan komputer untuk

dapat menjadi media pembelajaran sangat membantu pendidik dalam

menyampaikann materi kepada siswa. Dengan adanya sistem penyampaian yang
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baru dan lebih mengikuti perkembangan jaman secara otomatis akan menjadi daya

tarik tersendiri dalam meningkatkan minat siswa dalam proses belajar.

Berdasarkan buku panduan pengembangan multimedia terbitan

DepDikNas dalam ariasdi (2008), format sajian multimedia pembelajaran dapat

dikategorikan ke dalam lima kelompok sebagai berikut. A) tutorial, format sajian

ini merupakan multimedia pembelajaran yang penyampaian materinya secara

tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. B) drill dan practice, format ini

dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu

keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. C) simulasi, multimedia

pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi

di dunia nyata, misalnya untuk mensimulasikan pesawat terbang, menjalankan

usaha kecil dan lain-lain. D) percobaan atau eksperimen, format ini mirip dengan

format simulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat

eksperimen, seperti kegiatan praktikum di laboratorium IPA, biologi, kimia atau

lab komputer. E) permainan, bentuk permainan yang disajikan tetap mengacu

pada proses pembelajaran dan dengan program multimedia berformat ini

diharapkan terjadi aktifitas belajar sambil bermain.

Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis mempertimbangkan untuk

mengajukan proposal penelitian ini dengan judul “Pengembangan Media

Pembelajaran Akuntansi Biaya : Penentuan Harga Pokok Produksi Berbasis

Multimedia “ (Studi Kasus : SMK YP Serdang Tanjung Bintang Lampung

Selatan) ”
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1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana rancang bangun media pembelajaran akuntansi biaya

menggunakan metode multisensory ?

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap media yang dikembangkan ?

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis

membatasi bahasan agar tidak menyimpang dari objek pembahasan, antara lain

adalah sebagai berikut :

1. Media pembelajaran ini hanya membahas mengenai akuntansi biaya

khususnya penentuan harga pokok produksi menggunakan metode full

coasting dan biaya tenaga kerja.

2. Program yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu cosntruct 2

3. Media pembelajaran interaktif dan dapat diterapkan pada android.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengembangkan media pembelajaran akuntansi biaya penentuan harga

pokok produksi yang menarik & meningkatkan minat belajar siswa.

2. Menerapkan media pembelajaran akuntansi biaya penentuan harga pokok

produksi yang menarik untuk siswa SMK.
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1.5 Manfaat penelitian

1. Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi sesuai dengan

kemampuan siswa dan memungkinkan guru untuk tetap memberikan

materi saat pendidik berhalangan hadir.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pendidik maupun

peserta didik dalam pembelajaran Akuntansi Biaya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian digunakan untuk mempermudah pemahaman

sekaligus hal-hal yang dibahas.Dalam penelitian ini dapat diuraikan secara jelas

dan terarah, maka dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab. Dimana

masing-masing bab tersebut berisi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah,batasan masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian serta

sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang

medukung penelitian atau objek penelitian.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas mengenai analisis masalah dan analisis kebutuhan.

Dalam perancangan menguraikan mengenai rancangan struktur navigasi,

rancangan flowchart, rancangan storyboard dan rancangan antarmuka

pengguna.
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BAB IV IMPLEMENTASI

Bab ini membahas mengenai proses pembuatan aplikasi mulai dari

pembuatan background sampai dengan proses event sheet (memberi

perintah-perintah antar tanpilan dan tombol).

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penjelasan hasil program dan pengujian.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan mengenai beberapa nilai penting yang dapat

disimpulkan dari pembahasan sebelumnya, yang selanjutnya diberikan

saran yang membangun untuk menyelesaikan masalah aplikasi media

pembelajaran akuntansi biaya penentuan harga pokok produksi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


