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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin pesat, 

kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis TI 

menjadi tidak dapat dihindari terutama dalam dunia pendidikan. Konsep yang 

kemudian terkenal dengan sebutan media pembelajaran ini membawa pengaruh 

terjadinya proses perubahan atau transformasi pendidikan dalam bentuk 

konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi (content) dan sistemnya 

(Agustina, 2013), media pembelajaran ini salah satunya dapat diterapkan pada 

bidang Akuntansi. 

Akuntansi sebagai mata pelajaran akuntansi merupakan ilmu seni pencatatan, 

penjabaran, dan pelaporan informasi ekonomi dinilai oleh sebagian besar siswa 

menjadi mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Sebagian siswa kesulitan 

memahami materi-materi yang ada dalam matap elajaran akuntansi, khususnya 

pada materi Jurnal Penyesuaian. Jurnal Penyesuaian dianggap menjadi materi 

paling sulit Terbatasnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru ketika 

proses pembelajaran (Mediawati, 2011). 

Pendidikan yang bersifat konvensional salah satunya di Universitas 

Teknokrat Indonesia dalam proses mengajar materi akuntansi yang hanya dibatasi 

pada pertemuan saja tidak akan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh para pelajar, selain itu materi yang di sampaikan tidak dapat di 

serap dengan baik karena media yang di gunakan oleh guru/dosen kurang 

menarik. 
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 Waktu yang tersedia bagi pengajar dan pelajar untuk bertatap muka di ruang 

kelas sangat terbatas. Di samping itu proses penyampaian bahan ajar hampir 

sepenuhnya dilakukan di dalam ruang kelas yang menyebabkan penyampaian 

bahan ajar bisa terlambat atau bahkan tidak tersampaikan jika pertemuan tidak 

terjadi. Hal tersebut dapat membuat perkembangan pelajar menjadi terhambat. 

Alternatif masalah diatas maka disarankan menggunakan media pembelajaran 

khusus kamus akuntansi. Ditampilkannya sistem tersebut maka metode mengajar 

akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan 

kata-kata oleh guru/dosen, sehingga pelajar tidak bosan. Pelajar dapat lebih 

banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian, 

tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, 

memerankan, dan lain-lain. Media pembelajaran akuntansi dasar yang difokuskan 

untuk memudahkan pelajar untuk melakukan pembelajaran, memudahkan 

pengajar dalam menyampaikan materi. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka 

penulis memilih judul “Perancangan Kamus Akuntansi Sebagai Alat Bantu 

Pembelajaran Akuntansi Dasar Berbasis Android”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengembangkan Media Pembelajaran berbasis android 

pada Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Bagaimana media pembelajaran berbasis android dapat digunakan di 

Universitas Teknokrat Indonesia? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, agar 

pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Materi yang disampaikankan hanya akuntansi dasar. 

2. Objek penelitian dilakukan pada tempat pendidikan 

3. Tidak menggunakan Video pembelajaran 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan sasaran. 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain yaitu : 

1. Mengembangkan kamus akuntansi sebagai media pembelajaran berbasis 

android. 

2. Perancangan aplikasi mengembangkan kamus akuntansi sebagai sarana 

belajar mengajar sehingga mempermudah dalam menyampaikan informasi 

tentang materi yang disampaikan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Adanya hasil menggunakan aplikasi pembelajaran dapat mempermudah 

pelajar dan pengajar dalam proses belajar mengajar. 

2. Adanya hasil penyampaian materi dengan cepat dan mudah dipahami oleh 

pelajar. 

 


