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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi memiliki peranan yang 

sangat penting di segala bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Seiring 

dengan perkembangan teknologi, kualitas pendidikan harus selalu ditingkatkan 

agar tidak ketinggalan zaman. Dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi 

informasi memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran. Perkembangan 

teknologi yang dimaksud di atas adalah komputer.  

Perkembangan dunia pendidikan melalui teknologi ini sangat pesat 

sehingga berbagai media dikembangkan melalui alat tersebut. Salah satunya 

dengan menggunakan media pembelajaran pada saat melakukan proses 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu sarana bagi seorang 

pendidik untuk menyampaikan berbagai informasi dalam proses pembelajaran 

dengan media. Menurut Newby dalam Wandah Wibawanto (2017) media 

pembelajaran adalah media yang dapat menyampaikan pesan pembelajaran atau 

mengandung muatan untuk membelajarkan seseorang. Media pembelajaran 

yang digunakan oleh pendidik sebagian besar masih menggunakan sistem 

pembelajaran konvensional dimana seorang pendidik mengandalkan spidol dan 

papan tulis. Keterbatasan buku juga menjadi masalah dalam proses pembelajaran. 

Sistem pembelajaran yang masih konvensional serta masalah keterbatasan buku 

membuat peserta didik menjadi kurang antusias dan cenderung menurun dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  
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Proses pembelajaran akuntansi khususnya pada materi persediaan, 

pendidik menyampaikan materi atau konsep yang kurang menarik serta 

keterbatasan buku menjadi masalah dalam pembelajaran sehingga peserta didik 

jenuh  untuk  mengikuti  proses pembelajaran dan kesulitan memahami materi 

sehingga peserta didik dalam belajar tidak maksimal. Peserta didik tentunya 

menginginkan media yang dapat membantu mereka dalam merangkum materi 

sehingga sumber belajar peserta didik tidak lagi hanya fokus dengan buku cetak. 

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 19 

ayat 1 menyatakan bahwa pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

pedagogik dan serta psikologis peserta didik (Munir : 2012). 

Proses pembelajaran yang menarik akan membuat peserta didik menjadi 

antusias dalam kegiatan belajar sehingga diharapkan akan mampu  meningkatkan  

kualitas peserta didik. Dari berbagai permasalahan diatas,  pengembangan  sebuah 

media pembelajaran diperlukan agar peserta didik dalam belajar bisa fokus tidak 

monoton. Informasi yang disajikan melalui media ini berupa dokumen yang 

hidup, dapat dilihat di komputer dan dapat didengar suaranya serta dilihat 

gerakannya (video atau animasi). Dengan penggunaan media, materi pelajaran 

yang disampaikan akan mudah dimengerti oleh peserta didik karena disajikan 

dengan menyenangkan, menarik, dan jelas serta membuat peserta didik tidak 

jenuh. Dengan media pembelajaran ini dapat meningkatkan gairah peserta didik 
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dalam belajar. Salah satu penerapan media yang tepat adalah media yang dibuat 

dengan berbasis multimedia. Menurut Gayeski dalam Munir (2012) 

mendefinisikan multimedia sebagai kumpulan media berbasis komputer  dan 

sistem komunikasi yang memilki peran untuk membangun, menyimpan, 

menghantarkan dan sebagainya. Media pembelajaran berbasis multimedia 

merupakan media yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses 

pembelajaran dengan memberikan  pengertian  materi  yang  lebih  jelas  dan  

mudah  dimengerti peserta  didik. 

Pengembangan media pembelajaran menggunakan tools adobe flash 

dipilih sebagai pengembangan media pembelajaran yang tepat untuk materi 

persediaan. Adobe flash merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan 

banyak fasilitas dalam pembuatan gambar vektor dan animasinya. Susunan dari 

gambar dan animasi tersebut dapat diolah untuk pembuatan desain media 

pembelajaran yang menarik. Tujuan pemilihan tools adobe flash dalam 

mengembangkan media pembelajaran berbasis multimedia karena tools adobe 

flash  sangat handal dan populer di kalangan animator, berbagai fitur terbaru telah 

disediakan untuk memudahkan para penggunanya, dan memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi yang dipelajari serta tidak terkesan membosankan dalam 

belajar. Saat penulis melakukan tinjauan literatur tentang pengembangan media 

pembelajaran banyak peneliti dalam penelitian terdahulu yang menggunakan 

adobe flash untuk membuat media pembelajaran seperti penelitian yang dilakukan 

Nely Indra dan Tika Dedy Prasetyo (2015) dengan judul penelitian 

Pengembangan Media Pembelajaran Peluang Berbasis Multimedia Interaktif 
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Untuk Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan. Tijauan literatur selanjutnya adalah Yoga  

Purwanto dan Imam Riadi (2013) dengan judul Implementasi Multimedia Sebagai 

Media Pembelajaran (Studi Kasus : Materi Subnetting Pada IPv4) dalam 

pengembangan media pembelajaran juga menggunakan adobe flash sebagai media 

pengembanganya. Pengguna media pembelajaran persediaan yang dikembangkan 

oleh penulis ditujukan untuk mahasiswa serta siswa menengah atas maupun 

kejuruan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merancang media pembelajaran 

baru dengan memanfaatkan teknologi komputer yaitu “Perancangan Aplikasi 

Media Pembelajaran Persediaan Berbasis Multimedia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perancangan media pembelajaran berbasis komputer 

menggunakan Adobe Flash? 

2. Bagaimana implementasi perancangan media pembelajaran berbasis 

aplikasi mudah dipahami peserta didik? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya fokuskan  pada  pengembangan  media  pembelajaran 

persediaan pada perusahaan dagang berbasis multimedia 

menggunakan Adobe Flash. 
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2. Pengunaan aplikasi media pembelajaran baru dikembangkan dan 

digunakan dilaptop atau komputer dan belum dikembangkan ke 

telepon genggam serta bersifat offline. 

3. Peserta didik pengguna media pembelajaran persediaan adalah 

mahasiswa dengan jurusan yang didalamnya terdapat materi tentang 

persediaan, memungkinkan juga untuk pelajar menengah atas atau 

kejuruan. 

4. Materi persediaan yang dibahas hanya difokuskan pada sistem 

pencatatan dan penilaian persediaan. 

5. Metode penilaian persediaan dalam aplikasi media pembelajaran yaitu 

FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out) dan metode rata-

rata. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya hasil implementasi media pembelajaran berbasis komputer 

menggunakan Adobe Flash. 

2. Adanya hasil analisa tentang implementasi pemanfaatan media 

pembelajaran yang mudah dipahami peserta didik. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta Didik  

Memberi kemudahan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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2. Bagi Pendidik 

1. Memberi kemudahan bagi pendidik dalam proses pembelajaran. 

2. Alat bantu dalam proses pembelajaran. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan Skripsi akan dibagi menjadi delapan bagian utama 

untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran umum secara singkat 

mengenai Skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab 1 diuraikan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada Bab II merupakan Landasan Teori yang berisi tentang pengertian 

teori dasar yang mendukung pembahasan detail,  Perancangan Aplikasi 

Media Pembelajaran Persediaan Berbasis Multimedia. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi pembelajaran persediaan berbasis multimedia yang 

dikembangkan. dalam bab ini juga terdapat kerangka penelitian tahapan 

penelitian serta kerangka pengujian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab IV merupakan penjelasan analisi tentang media pembelajaran 

persediaan yang dikembangkan. Analisis kebutuhan serta rancangan-

rancangan dalam pengembangan media pembelajaran dijelaskan dalam 

bab IV. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab V merupakan penjelasan tentang lingkungan pembahasan yang 

diteliti. Pemaparan hasil-hasil dari tahap penelitian, tahap-tahap analisis, 

desain, dan hasil pengujian atau testing dijelaskan dalam bab ini. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


