
 

 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penggunaan teknologi pendidikan interaktif sebagai alat pembelajaran 

didukung oleh teori perilaku dan kognitif. Kedua teori tersebut mendukung 

interaksi sebagai komponen penting dalam proses pembelajaran. Teori 

perilaku menunjukkan bahwa umpan balik yang tepat waktu harus 

berkontribusi terhadap pembelajaran, sehingga teknologi pendidikan yang 

memberikan umpan balik segera dapat meningkatkan pembelajaran bagi 

mahasiswa akuntansi. Teori kognitif menunjukkan bahwa partisipasi aktif 

oleh mahasiswa meningkatkan pembelajaran, sehingga teknologi pendidikan 

yang melibatkan mahasiswa akuntansi juga dapat memberi dampak positif 

pada pembelajaran. Pinder (2013) menemukan bahwa pengetahuan dan 

kemampuan mahasiswa untuk memahami materi pelajaran meningkat dengan 

belajar aktif pada saat peroses pembelajaran misalnya berani bertanya jika 

tidak mengerti materi yang disampaikan. 

Cavanagh (2011) menemukan bahwa semua responden dalam studinya 

setuju bahwa pembelajaran aktif telah membantu mereka mempertahankan 

minat dan perhatian dalam sesi yang diteliti. Limbach dan Waugh (2010) 

menemukan bahwa pembelajaran aktif tidak hanya dapat mendorong 

mahasiswa untuk terlibat kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka, juga 

bisa membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Pendidikan 

merupakan proses interaksi yang mendorong terjadinya belajar. UNESCO 
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mengemukakan dua cara pembelajaran yang relevan pertama, pendidikan 

harus diletakkan pada empat pilar yaitu belajar mengetahui (learning to 

know), belajar melakukan (learning to do), belajar untuk hidup bersama 

(learning to live together), dan belajar menjadi diri sendiri( learning to be), 

kedua belajar untuk seumur hidup (life long learning). 

Menurut Arsyad dalam Wibawanto (2017) Kata media berasal dari 

bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau 

pengantar. Dalam  bahasa  Arab,  media  adalah  perantara  atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan”. Media dapat diartikan sebagai 

suatu bentuk dan saluran yang dpaat digunakan dalam suatu proses penyajian 

informasi. Dalam hal ini istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, 

kemudian dikenal dengan istilah audio visual aids (alat bantu pandang atau 

dengar) yang selanjutnya disebut instructional materials (materi 

pembelajaran) dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan 

nasional ialah instructional media (media pendidikan atau media 

pembelajaran). 

Multimedia pembelajaran interaktif dapat diartikan sebagai program 

aplikasi (software) yang terdiri dari berbagai unsur media seperti teks, grafik 

(gambar), animasi, dan video yang disajikan secara interaktif untuk keperluan 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah salah satu komponen penting yang 

terdapat dalam proses  pembelajaran.  Pemanfaatan  media pembelajaran 

seharusnya  merupakan bagian  yang  mendapat  perhatian  pengajar  dalam  

kegiatan  pembelajaran. Akan  tetapi kurang  bervariasi dan  belum  
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optimalnya media  pembelajaran  yang  digunakan menyebabkan  kurangnya  

minat  mahasiswa  untuk  belajar. Termasuk dalam menyampaikan pembelajar 

mengenai akuntansi biaya hal  ini  sangat disayangkan. 

Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi 

proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang 

berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang 

atau jasa. Ada tiga metode menghitung harga pokok produksi yaitu FIFO, 

LIFO dan Rata-rata tertimbang. Pada penulisan laporan ini yang dibahas 

hanya penghitungan harga pokok produksi menggunakan metode rata-rata 

tertimbang. Metode Rata-rata Tertimbang (weighted average) adalah semua 

persediaan barang yang keluar untuk dijual dan produksi dibebani dengan 

harga pokok rata-rata. 

Untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa dan dosen dalam 

membuat suatu perancangan media aplikasi pembelajaran maka penulis 

menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa sistem informasi, mahasiswa 

komputerisasi akuntansi dan dosen yang mengajar akuntansi biaya. 

Berdasarkan hasil tabulasi yang di lampirkan sebanyak 50% mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran akuntansi biaya. Serta 

sebanyak 100% mahasiswa dari jurusan sistem informasi dan komputerisasi 

akuntansi serta dosen setuju untuk menggunakan media pembelajaran sebagai 

cara untuk mempermudah proses pembelajaran. Untuk meningkatkan minat 

mahasiswa dalam proses pembelajaran akuntansi biaya yang merupakan salah 

satu mata kuliah wajib di Universitas Teknokrat Indonesia. Hal inilah penulis 
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mengambil judul pada proposal yaitu “Perancangan Aplikasi Media 

Pembelajaran Penyusunan Laporan Biaya Produksi Menggunakan 

Metode Rata-Rata Tertimbang Berbasis Multimedia”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah terurai, maka penulis 

membuat rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana merancang media aplikasi pembelajaran penyusunan 

laporan harga pokok produksi menggunakan metode rata-rata 

tertimbang berbasis multimedia? 

2. Bagaimana penilaian ahli materi dan ahli media terhadap aplikasi 

pembelajaran penyusunan laporan harga pokok produksi 

menggunakan metode rata-rata tertimbang berbasis multimedia 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam perancangan aplikasi media pembelajaran 

penyusunan laporan harga pokok produksi menggunakan metode rata-rata 

tertimbang yaitu : 

1. Peneliti membangunan  media  pembelajaran penyusunan laporan 

harga pokok produksi multimedia dengan meliputi teori, latihan soal, 

dan cara menghitung harga pokok produksi menggunakan metode 

rata-rata tertimbang. 
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2. Penguunaan aplikasi media pembelajaran baru di kembangkan dan 

digunakan di laptop atau komputer dan belum dikembangkan ke 

telepon genggam dan bersifat offline. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dosen 

a. Mempermudah dalam menyampaikan meteri pembelajaran. 

b. Dapat membangun minat mahasiswa dalam memahami proses 

pembelajaran mengenai akuntansi biaya khususnya dalam 

menyusun laporan harga pokok produksi menggunakan metode 

rata-rata tertimbang. 

2. Mahasiswa  

a. Meningkatkan minat mahasiswa dalam proses pembelajaran 

akuntansi biaya. 

b. Meningkatkan efektifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran. 

3. Penulis 

a. Memberikan pengetahuan mengenai teknologi pembelajaran untuk 

dapat digunakan pada saat terjun kedalam dunia pekerjaan. 

b. Dapat mengatasi keterbatasan waktu dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan secara konvesional. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:  

1. membangun perancangan media aplikasi pembelajaran penyusunan 

laporan harga pokok produksi menggunakan metode rata-rata tertimbang 

yang dapat mempermudah proses pembelajaran. 

2. Mengetahui penilaian ahli materi dan ahli media terhadap media aplikasi 

pembelajaran penyusunan laporan harga pokok produksi menggunakan 

metode rata-rata tertimbang yang dapat mempermudah proses 

pembelajaran. 

 


