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1.1 Latar Belakang 

Teknologi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Perkembangan Teknologi yang pesat saat ini sangat membantu dan 

mempermudah segala bidang kehidupan terutama pada bidang pendidikan. 

Teknologi pendidikan sering dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar dengan lingkungan. Proses  pembelajaran  perlu  

direncanakan, dilaksanakan,  dinilai,  dan  diawasi  agar terlaksana secara efektif 

dan efisien. Perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan  

seharusnya  dapat memberikan kemudahan terhadap  proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran terjadi adanya proses penyampaian  informasi, yang dapat 

menggunakan alat-alat sebagai penyampai informasi  atau  materi.  Alat-alat  

penyampai  informasi inilah  yang  disebut  sebagai  media pembelajaran 

(Sambada dan Yushita 2016). 

Kualitas pendidikan yang baik sangat penting bagi pembangunan suatu 

negara, karena masa depan suatu bangsa bergantung pada keberadaan pendidikan 

yang berkualitas.  Sekolah Menengah Kejuruan 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 atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau 

MTs. Siswa Sekolah Menengah Kejuruan disiapkan oleh lembaga pendidikan 
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untuk dapat menjadi produktif yang terampil dalam mengisi kebutuhan dunia 

usaha dan dunia industri. Pengelompokan bidang pendidikan keahlian SMK di 

Indonesia dikelompokkan berdasarkan jenjang dan menurut struktur programnya. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa mengenai pembelajaran 

akuntansi persediaan khususnya metode average, siswa kurang memahami materi 

yang disampaikan oleh guru dan merasa jenuh dengan proses pembelajaran yang 

monoton. Sehingga sangat diperlukan media pembelajaran, karna siswa saat ini 

lebih suka menggunakan Teknologi dengan seiringnya perkembangan zaman. 

Hasil wawancara dengan guru yaitu terdapat 80 % siswa yang kurang memahami 

materi akuntansi persediaan khususnya metode average. Dalam satu kelas terdapat 

40 siswa, yang hanya dapat memahami sekitar 10 orang siswa, selebihnya kurang 

memahami. 

Media pembelajaran merupakan semua bentuk perantara yang digunakan oleh 

manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan atau pendapat 

sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju (Hamidjojo dalam Latuheru, 1993). Penggunaan  media 

pembelajaran pada tahap orientasi proses pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan pada  materi 

pembelajaran. Disisi lain media dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa. 

Menurut Arsyad (2011:171) multimedia adalah berbagai macam  kombinasi 

grafik, teks,  suara,  video,  dan  animasi. Pengabungan  ini merupakan  suatu  

kesatuan  yang  secara  bersama-sama menampilkan  informasi,  pesan,  atau  isi  

pelajaran. Penggunaan  multimedia  merupakan  salah  satu komponen  penting  di  
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dalam  proses  pembelajaran karena  membantu  pencapaian  tujuan  pembelajaran 

(Munir,  2013:142), sehingga dengan multimedia penyampaian komunikasi serta 

informasi dalam pembelajaran dapat dilakukan lebih efektif.  

Menurut Haryawan  (2014:  64)  yang menjelaskan  bahwa  flash banyak  

diminati  oleh  orang  karena kehandalannya  yang  mampu  mengerjakan  segala 

hal yang berkaitan untuk pembuatan  film,  kartun,  banner  iklan,  website,  

presentasi, games, dan sebagainya. Madcom  (2008:1)  menyatakan bahwa  media 

pembelajaran  dengan program flash  baik digunakan untuk mendukung 

pembelajaran interaktif karena software  tersebut  memiliki  kemampuan yang  

lebih  unggul  dibandingkan  software lain dalam menampilkan media, gabungan 

grafis,  animasi,  suara,  serta  memiliki interaktifitas  dengan  pengguna. 

Wahyuni dan Susanti (2014) menyatakan bahwa akuntansi merupakan mata 

diklat produktif yang diberikan kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

jurusan akuntansi. Tidak semua materi akuntansi dapat dipahami  oleh siswa 

dengan hanya membaca buku atau mendengarkan penjelasan guru  yang terbatas 

pada pembelajaran di sekolah, siswa juga diharapkan dapat belajar secara mandiri 

dan mempunyai buku  pendukung selain yang dipakai  di sekolah agar siswa dapat 

memahami materi akuntansi. Salah satu mata pelajaran produktif akuntansi yang 

harus dikuasai dengan baik oleh siswa selain mata pelajaran akuntansi dasar 

seperti pengantar akuntansi adalah mata pelajaran akuntansi persediaan 

perusahaan dagang.  

Menurut Rusdah (2011:52), “Persediaan adalah suatu aktivitas yang meliputi 

barang pemilik organisasi dengan maksud untuk  dijual dalam suatu  periode 
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usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses 

produksi ataupun persediaan bahan  baku  yang  menunggu  penggunaanya dalam 

proses produksi”.  

Mulya (2013) menyatakan metode persediaan rata-rata termasuk metode yang 

peraktis untuk digunakan, oleh sebab itu metode rata-rata salah satu metode yang 

disarankan untuk digunakan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan 

hasil wawancara materi ini dirasa penting karena merupakan materi awal dalam 

mata pelajaran akuntansi persediaan perusahaan dagang yang harus dipahami oleh 

siswa khususya untuk anak kelas XI SMK jurusan akuntansi. 

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan Wahyuni dan Susanti (2014) 

Kebanyakan siswa belum bisa  menerapkan  konsep-konsep  akuntansi  yang  ada 

dalam pembelajaran lebih lanjut hal  ini  dikarena siswa  mengalami  kesalahan  

dan  kesulitan  dalam menangkap  bahasa  atau  konsep. Dan pembelajaran 

berbasis multimedia interkatif tentu dapat menyajikan materi pelajaran yang lebih 

menarik, tidak  monoton,  dan  memudahkan penyampain kelayakan multimedia  

interaktif. Media yang digunakan seorang pendidik tentunya dapat merangsang 

pikiran seorang peserta didik, perasaan, perhatian, kemampuan, ketrampilan siswa 

sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran. Pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis multimedia dapat diterapkan di semua mata pelajaran, 

termasuk Akuntansi. Salah satu kompetensi dasar materi Akuntansi adalah 

pengelolaan persediaan perusahaan dagang.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis 

membuat sebuah penelitian untuk membuat sebuah aplikasi media pembelajaran 



5 
 

akuntansi persedianaan perusahaan dagang yang diharapkan dapat mempermudah 

proses belajar siswa dalam memahami  pengelolaan persediaan pada perusahaan 

dagang menggunakan metode Average dalam penelitian tesis yang berjudul : 

“Membangun Media Pembelajaran Akuntansi Persediaan Average Berbasis 

Multimedia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang 

akan dijadikan sebagai penyusunan dalam laporan ini ialah bagaimana 

membangun media pembelajaran akuntansi persediaan dengan menggunakan 

metode average berbasis multimedia yang dapat membantu meningkatkan minat 

siswa terhadap materi persediaan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran ini hanya membahas 

pengelolaan persediaan perusahaan dagang menggunakan metode Average 

yaitu metode pencatatan Periodik fisik dan Perpetual. 

2. Perancangan media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghasilkan suatu produk berupa media pembelajaran akuntansi 

persediaan metode average dengan menerapkan konsep multimedia. 
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2. Untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi 

akuntansi persediaan metode average. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraiankan sebagai 

berikut  

1. Bagi Akademik  

Dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran akuntansi yang 

lebih inovatif dan menarik perhatian dan membantu meningkatkan motivasi 

belajar siswa serta membantu guru dalam menyampaikan materi pada proses 

belajar mengajar. 

2. Bagi Instansi 

Dapat mengarahkan siswa untuk memperoleh berbagai pengalaman belajar 

melalui media yang tetap dan sesuai dengan tujuan belajar sehingga peserta didik 

dapat menambah pemahaman mengenai materi yang diajarkan. 

3. Bagi Siswa 

Untuk membantu meningkatkan pengalaman belajar sehingga siswa dapat 

menngkatkan pemahaman terhadap materi. 




