
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan 

bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran di dalam dunia 

pendidikan. Terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini 

setidaknya mampu mengiringi kemajuan dunia pendidikan secara umum. 

Dengan adanya kemajuan teknologi seharusnya didukung dengan adanya 

peningkatan dalam pelaksanaan pendidikan, baik pendidikan non formal 

(masyarakat), pendidikan formal (sekolah), pendidikan informal (keluarga). 

Keberhasilan dari proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain intelektual, 

minat, bakat, motivasi dan partisipasi belajar. Sedangkan factor eksternal 

antara lain guru, model dan metode pembelajaran dan sebagainya. Factor 

eksternal yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses belajar-

mengajar adalah model dan metode mengajar yang iterapkan oleh guru. 

Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan 

siswa, tanpa adanya motivasi tidak mungkin siswa memiliki kemauan 

untuk belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi merupakan salah 

satu peran dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran. Motivasi 

dapat diartikan sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk 

bertindak dan melakukan sesuatu (Wina Sanjaya, 2011: 135). 



2 
 

Peran media pembelajaran ada dalam metode pembelajaran sebagai 

salah satu upaya untuk meningkatkan proses interaksi maupun komunikasi 

antara guru dengan siswa serta interaksi antara siswa dengan lingkungan 

belajarnya. Pembuatan dan pengembangan media pembelajaran dengan 

memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Menurut Rudi Susilana dan Cepi Riyana (2008: 8), “Perkembangan media 

pembelajaran memang mengikuti perkembangan teknologi pendidikan”. 

Multimedia terbagi menjadi dua kategori yaitu : multimedia linear 

dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang 

tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan 

oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: 

TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia 

yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk 

proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran 

interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. 

Pembelajaran dengan menggunakan multimedia muncul dan 

berkembang berdasarkan permasalahan yang muncul dalam penerapan 

teknologi dalam proses pembelajaran dan kejenuhan serta kurang 

komunikatifnya penyampaian materi di dalam kelas yang dapat 

memotivasi belajar peserta didik. 

Akuntansi termasuk rumpun ilmu sosial dan akuntansi akan 

menghasilkan informasi keuangan yang digunakan di berbagai lembaga 

dan instansi seperti perusahaan dan pemerintahan. Akuntansi merupakan 
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salah satu bidang ilmu yang pada saat ini banyak dibutuhkan dalam dunia 

kerja. American Institute of Certified Public Accountant memberikan 

definisi mengenai akuntansi sebagai, “seni (art) mencatat, 

mengklasifikasikan den meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan 

sedemikian rupa dalam bentuk uang, atau paling tidak memiliki sifat 

keuangan dan menginterpretasikan hasilnya”. 

Tujuan mata pelajaran akuntansi adalah membekali pengetahuan 

dan pemahaman siswa dalam berbagai kompetensi dasar, agar mereka 

menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan 

prosedur akuntansi yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat, 

sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan siswa. Namun, siswa sering 

kali memerlukan waktu yang lama untuk berlogika dalam menangkap 

pemahaman konsep-konsep materi dalam mempelajari akuntansi. Hal 

tersebut dikarenakan sebagian besar pembelajaran akuntansi identik 

dengan hitungan, sementara apa yang dihitung adalah sesuatu yang bersifat 

abstrak dan jumlahnya yang besar. 

Dalam akuntansi sendiri terbagi lagi menjadi beberapa pembahasan 

di dalamnya, salah satunya adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya 

diperlukan untuk mengetahui informasi biaya dalam memenuhi kebutuhan 

suatu perusahaan baik perusahaan yang berorientasi pada laba atau 

perusahaan nirlaba (Bustami Bastian, Nurlela, 2007). 

Pada akuntansi biaya terdapat pokok bahasan perhitungan biaya 

produk bersama dan produk sampingan. Perhitungan biaya produk 
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bersama dan produk sampingan ini perlu diperhatikan terutama ketika 

perusahaan menghasilkan produk lebih dari satu atau terdiri dari beberapa 

lini produk. Biaya yang diperhitungkan  adalah biaya yang digunakan 

secara bersama oleh produk bersama tersebut. Perhitungan biaya ditujukan 

pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Pembebanan 

biaya dapat digunakan dalam menentukan persediaan, penentuan laba, dan 

untuk pelaporan keuangan. Disamping itu manajemen perusahaan juga 

membutuhkan informasi biaya mengenai biaya produk bersama dan biaya 

produk sampingan untuk tujuan perencanaan laba dan untuk tujuan 

evaluasi kinerja (Bustami Bastian, Nurlela, 2007). 

Adapun penerapan teknologi dalam proses pembelajaran di SMK 

Gajah Mada Bandar Lampung memang sudah optimal namun 

pemanfaatannya masih belum optimal khususnya pada jurusan akuntansi. 

Setelah melakukan observasi di SMK Gajah Mada yang 

beralamatkan Jalan By-Pass Soekarno-Hatta No.1, Tanjung Senang, 

Bandar Lampung, fasilitas seperti laboratorium dan LCD yang terpasang 

di dalam kelas masih belum dimanfaatkan oleh guru secara optimal. Media 

yang sering digunakan masih berkutat pada lembar kerja siswa, buku cetak 

dan buku modul. Masalah tersebut memberikan ide bagi peneliti untuk 

mengembangkan suatu media alternatif yang dapat membantu guru dalam 

pemanfaatan fasilitas yang sudah ada secara optimal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses mengembangkan media pembelajaran akuntansi 

berbasis multimedia pada materi  perhitungan biaya produk bersama 

dan produk sampingan? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran akuntansi berbasis 

multimedia interaktif pada materi  perhitungan biaya produk bersama 

dan produk sampingan? 

3. Bagaimana respon setelah menggunakan media pembelajaran berbasis 

multimedia pada materi  perhitungan biaya produk bersama dan 

produk sampingan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran akuntansi 

berbasis multimedia pada materi  perhitungan biaya produk bersama 

dan produk sampingan. 

2. Untuk mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran 

akuntansi berbasis multimedia pada materi  perhitungan biaya produk 

bersama dan produk sampingan. 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran akuntansi berbasis multimedia pada materi  perhitungan 

biaya produk bersama dan produk sampingan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Pengembangan media pembelajaran akuntansi berbasis multimedia 

pada materi perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan. 

2. Pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia menggunakan 

tool Adobe Flash. 

3. Aplikasi media pembelajaran hanya memuat topik pembahasan, contoh 

soal dan latihan dari materi yang dimuat. 

4. Pengujian menggunakan ISO 9126 dan pengujian balckbox 

(fungsionalitas). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dikembangkan media pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat: 

a. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh selama kuliah, serta menambah pengetahuan dan 

wawasan serta membantu peran seorang pendidik. 

b. Bagi Siswa. 

1) Media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan minat 

serta motivasi belajar siswa secara mandiri. 

2) Media pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan 

pembelajaran akan tersampaikan secara optimal. 
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3) Siswa akan lebih termotivasi dalam melakukan aktivitas belajar 

dalam pembelajaran dengan menggunakan media yang interaktif, 

kreatif dan menyenangkan. 

c. Bagi Guru. 

Guru dapat mengembangkan media pembelajaran baru yang memiliki 

konsep belajar interaktif sehingga motivasi belajar siswa meningkat, 

yaitu dengan pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia. 


