
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi pada saat ini khususnya multimedia mempunyai 

peranan penting dalam proses pembelajaran. Multimedia akan membawa 

siswa pada situasi belajar dimana learning with effort akan dapat digantikan 

dengan learning with fun. Sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan, 

kreatif, dan tidak membosankan akan menjadi pilihan tepat bagi para guru. 

Sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Gajah Mada Bandar Lampung yaitu, sistem pembelajaran 

konvensional (faculty teaching), dimana dalam kegiatan belajar mengajarnya 

kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin pesat. Lebih dari itu kewajiban pendidikan saat ini 

dituntut untuk  memasukkan nilai-nilai moral, budi pekerti luhur, kreatifitas, 

kemandirian dan kepemimpinan, yang sangat sulit dilakukan dalam sistem 

pembelajaran yang konvensional. Sistem pembelajaran konvensional kurang 

fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan materi kompetensi, karena 

guru harus intensif menyesuaikan materi pelajaran dengan perkembangan 

teknologi terbaru. Pada kenyataannya bahwa saat ini Indonesia memasuki era 

informasi yaitu suatu era yang ditandai dengan makin banyaknya media 

informasi. Tersebarnya informasi yang semakin meluas dan cepat, serta 

informasi dalam berbagai bentuk yang bervariasi dalam waktu yang cepat. 
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Pesan  atau informasi selalu menggunakan media, baik elektronik maupun non 

elektronik.  

Hasil belajar seseorang ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor 

yang ada di luar individu adalah tersedianya media pembelajaran yang 

memberi kemudahan bagi individu untuk mempelajari materi pembelajaran, 

sehingga menghasilkan belajar yang lebih baik. Selanjutnya hasil belajar 

digambarkan sebagai tingkat penguasaan siswa terhadap sasaran belajar pada 

topik bahasan, yang diukur berdasarkan pada jumlah skor jawaban benar pada 

soal yang disusun. Secara umum mutu pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dikatakan baik dan berhasil jika kompetensi siswa yang 

diperoleh melalui proses pendidikan berguna bagi perkembangan diri mereka 

untuk masa depannya, saat memasuki dunia kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga Penelitian ini, melakukan 

“Perancangan Aplikasi Media Pembelajaran Akuntansi Biaya Produksi 

Berbasis Multimedia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa 

perumusan masalah yaitu Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi  

Media Pembelajaran Akuntansi Biaya Produksi Berbasis Multimedia?  

 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas diperoleh batasan masalah yaitu : 

a. Materi pembelajaran hanya di fokuskan pada akuntansi biaya produksi. 
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b. Penelitian di lakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Gaja Mada Bandar 

Lampung. 

c. Perangkat lunak yang di bangun berupa media pembelajaran akuntansi 

biaya produksi menggunakan pemrograman java script pada android 

studio dan pembuatan animasi menggunakan adobe animate CC. 

d. Aplikasi yang di bangun dapat di ajalan dengan minimum versi system 

operasi android 6.0 dengan level API 23   

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun Media 

Pembelajaran Akuntansi Biaya Produksi Berbasis Multimedia. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kontribusi dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan masukan dalam pergeseran praktik pembelajaran 

konvensional, menuju pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi, dengan menggunakan multimedia pada pembelajaran 

Akuntansi Biaya Produksi. 

2. Membuka wawasan berfikir guru-guru dalam usaha meningkatkan 

kemampuan anak didik, dan penguasaan materi pelajaran dengan 

menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 

membuat pembelajaran Akuntansi Biaya Produksi menjadi lebih mudah 

dan menyenangkan. 
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3. Siswa diharapkan semakin tertarik, dan mudah memahami mengenai 

Akuntansi Biaya Produksi, sehingga hasil belajar siswa  semakin baik. 

 

1.6 Sistematika Laporan 

Sistematika laporan akhir ini diuraikan secara singkat mengenai bagian-

bagian dari laporan akhir ini yang penulis buat sesuai dengan judul laporan 

akhir. 

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang penelitian terdahulu, dan teori yang 

mendukung dalam penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang kerangka penelitian, tahapan penelitian, kerangka 

pengujian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Berisikan tentang analisis masalah, analisis kebutuhan, perancangan 

(rancangan proses bisnis, rancangan akses, dan rancangan antarmuka 

pengguna). 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan penjelasan hasil pnelitian, pembahasan hasil penelitian, hasil 

pengujian, implikasi penelitian (aspek change management, aspek penelitian 

lanjutan), dan penjadwalan.  

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini yang berisikan simpulan dan saran penulis pada sistem informasi kas 

kecil. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

 


