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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari 

satu proses pembangunan bangsa. Melalui pendidikan diharapkan dapat 

mengubah tingkah laku manusia menjadi manusia yang berkualitas dan memiliki 

pola pikir yang luas. Pendidikan merupakan pilar penting dalam pembangunan 

satu bangsa diperlukan inovasi-inovasi agar proses dan tujuan pendidikan tetap 

mengikuti perkembangan jaman. Perkembangan dunia pendidikan harus terus 

dilakukan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada saat ini. Dunia 

pendidikan yang berkembang akan meningkatkan kualitas sesuai dengan apa 

diperlukan saat ini. Melalui pendidikan akan menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Dalam Undang–undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar terencana agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekologi menunjukkan 

perkembangan yang sangat pesat. Terbukti dengan semakin menjamurnya 

gadget-gedget dan smartphone. Tak hanya itu, bahkan berbagai macam alat 

teknologi canggihpun mulai banyak bermunculan. Manusia dituntut untuk 

memiliki kemampuan  dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kemampuan untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, kreatif dan 

kemauan bekerjasama secara efektif. 

 Dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 

meliputi guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran yang saling mempengaruhi 

satu sama lain dalam rangka tercapainya tujuan pembelajaran. Media merupakan 
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salah satu faktor penunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Winarno 

(2009: 2) penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran 

akan sangat membantu keefektifan proses belajar dan penyampaian pesan dan 

isi pelajaran pada saat itu. 

Generasi gedget merupakan istilah yang digunakan untuk  menandai 

munculnya generasi millennial. Generasi Y (generasi millennial) adalah generasi 

yang lahir pada era 80-90an. Generasi ini dalam kehidupannya selalu  

bersinggungan dengan peralatan-peralatan yang berhungan dengan teknologi 

informasi. Sehingga seolah-olah peralatan tersebut telah menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dari kehidupan mereka. 

Seorang siswa dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran pasti 

membutuhkan sebuah buku untuk menunjang materi atau buku pelajaran. Buku 

pelajaran yang ada saat ini perlu adanya inovasi supaya dapat mengikuti 

perkembangan zaman dan memberikan kemudahan siswa untuk belajar. Media 

pembelajaran yang sering digunakan di sekolah adalah power point, video 

pembelajaran, buku teks Akuntansi, dan LKS (modul). Media pembelajaran 

tersebut tidak bisa sewaktu-waktu digunakan oleh siswa (kurang praktis). 

Ketersediaan perpustakaan yang sudah memuat berbagai referensi bukupun 

masih belum menimbulkan minat siswa dalam membaca. Buku untuk pegangan 

siswa atau buku paket masih terbatas sehingga menghambat dalam proses 

pembelajaran. 

 Pemanfaatan media pembelajaran sedapat mungkin dapat diterapkan di 

semua mata pelajaran, termasuk Akuntansi. Salah satu kompetensi dasar materi 

etika profesi di kelas X akunatansi adalah menganalisis entitas yang termasuk 

dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis 

kepemilikannya .Materi ini dikatakan sangat membosankan berdasarkan 

observasi banyak siswa karena dalam materi ini terlalu banyak teori-teori. 

Kemudian di tambah dengan menggunakan cara pembelajaran yang 

konvensional atau ceramah dan media yang terbatas sehingga menambah 

kejenuhan siswa. 
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Media pembelajaran merupakan alat bantu guru dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian tujuannya untuk mempermudah  guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa. Selain itu, media pembelajaran membantu 

siswa untuk menyiapkan dan menerima materi karena dapat digunakan siswa 

secara mandiri di rumah. Media pembelajaran harus dikemas secara baik dan 

menimbulkan daya tarik agar siswa menjadi betah untuk belajar. Kurang 

variatifnya media bukan semata-mata kesalahan guru, namun karena waktu 

pembelajaran akuntansi yang sedikit, kondisi sekolah, karakter siswa, dan 

kurang mengoptimakan perkembangan teknologi. 

Perkembangan teknologi mobile saat ini begitu pesat, salah satu 

perangkat mobile yang saat ini sudah umum digunakan adalah telepon seluler. 

Hampir 90% siswa pasti sudah mempunyai satu telepon seluler atau bahkan ada 

yang mempunyai lebih dari satu telepon seluler. Semakin banyaknya siswa yang 

memiliki dan menggunakan perangkat mobile maka semakin besar pula peluang 

penggunaan perangkat teknologi dalam dunia pendidikan. Media pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi telepon seluler disebut dengan mobile learning 

(M-Learning). Menurut Astra (2012: 175) M-learning merupakan media 

pembelajaran Pengembangan dengan menngunakan perangkat bergerak seperti 

handphone, PDA serta tablet PC, sehingga menawarkan kemudahan dalam 

mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. 

Android merupakan sistem operasi open source yang artinya gratis 

dan bebas digunakan untuk para pengembang aplikasi, hal ini sangat 

memudahkan para developer atau pengembang aplikasi Android atau 

pengembang aplikasi. Android untuk membuat berbagai jenis aplikasi Android 

sesuai kehendaknya. Pengguna juga sangat dimudahkan, karena kemudahan 

dalam mendapatkan aplikasi. Melalui Play Store, pengguna dapat mengunduh 

berbagai macam aplikasi dengan gratis ataupun berbayar tergantung dari 

developer/ pembuatnya. Selain itu juga bisa berbagi melalui perangkat transfer 

data antar telepon (Bluetooth). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di siswa kelas X Akuntansi  

semuanya sudah memiliki telepon seluler masing-masing. Mayoritas 

menggunakan smartphone Android. Di SMK N 1 Banyudono belum ada media 
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pembelajaran yang memanfaatkan telepon seluler. Para siswa masih banyak 

yang menggunakan laptop atau bahkan masih ada yang menggunakan buku 

manual untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Dengan menggunakan laptop 

sebagai media pembelajaran akan menyulitkan siswa membawa perangkat 

tersebut karena berat dan terkesan repot. Guru pun masih menggunakan metode 

konvensional dalam mengajar sehingga peserta didik merasa bosan ketika 

melakukan kegiatan pembelajaran. Tenaga pendidik di sekolah ini masih 

mengunakan metode ceramah khususnya dalam pembelajaran Akuntansi 

sehingga siswa kurang tertarik dan lebih memilih untuk melakukan hal-hal lain 

seperti bercengkrama dengan temannya dan sibuk dengan gadgetnya masing 

masing. Melihat potensi ini, pengembangan media pembelajaran dengan 

memanfaatkan telepon seluler adalah dengan membuat aplikasi edukatif yang 

ditujukan untuk semua telepon seluler berplatform Android. Alasannya karena 

operating system Android menjelma menjadi sebuah sistem yang paling banyak 

digunakan pada smartphone. Selain lebih praktis dan simpel, sudah banyak 

smartphone Android yang harganya terjangkau dengan kisaran harga 1 juta 

rupiah. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Aplikasi Edukatif Berbasis Android Sebagai 

Media Pembelajaran Akuntansi di Kelas X Akuntansi SMK Negeri 1 Banyudono 

pada Materi Etika Profesi ”. Pembelajaran melalui media smartphone akan lebih 

praktis dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga dapat membuat siswa 

lebih mudah dalam belajar. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditemukan 

berbagai macam masalah pembelajaran yang terjadi antara lain: 

1. Penggunaan media pembelajaran yang kurang inovasi dan menarik 

2. Keterbatasan sumber belajar yaitu pada buku paket saja 

3. Pendidik masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa cepat 

merasa bosan 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

disebutkan, perlu adanya pembatasan masalah agar peneliti lebih fokus dalam 

menggali dan mengatasi masalah yang ada. Peneliti membatasi masalah pada 

Implementasi Pengembangan Aplikasi Edukatif Berbasis Android”. Sebagai 

Media Pembelajaran Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kelayakan media 

pembelajaran, tidak sampai membahas pengaruhnya terhadap prestasi belajar. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah mengembangkan media pembelajaran berbasis Android 

dalam bentuk aplikasi edukatif  Kompetensi Dasar menganalisis entitas yang 

termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta 

jenis-jenis kepemilikannya kelas X Akuntansi? 

2. Bagaimana pendapat siswa tentang penggunaan media pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi eduktif berbasis android sebagai media pembelajaran 

kelas X Akuntansi? 

3. Bagaimana penilaian produk menurut ahli media, ahli materi dan praktisi 

pembelajaran akuntansi terhadap aplikasi edukatif berbasis android sebagai 

media pembelajaran kelas X Akuntansi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk 

aplikasi edukatif  Kompetensi Dasar menganalisis entitas yang termasuk 

dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis 

kepemilikannya kelas X Akuntansi 

2. Mengetahui pendapat siswa tentang penggunaan media pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi eduktif berbasis android sebagai media pembelajaran 

kelas X Akuntansi 
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3. Mengetahui pendapat ahli media, ahli materi dan praktisi pembelajaran 

akuntansi terhadap aplikasi edukatif berbasis android sebagai media 

pembelajaran kelas X Akuntansi 

 

F. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian mengenai “Pengembangan Aplikasi Edukatif 

Berbasis Android  untuk Mata Pelajaran Etika Profesi ” maka terdapat berbagai 

macam manfaat yang dapat dipetik baik secara teoritis dan secara praksis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi 

guna pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media, khususnya 

media pembelajaran akuntansi berupa aplikasi edukatif berbasis Android. 

2. Secara Praksis 

a. Bagi Siswa, dapat memberikan alternatif pembelajaran akuntansi kepada 

siswa sehingga siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan 

di manapun. 

b. Bagi Guru, dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan 

terhadap alternatif media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi 

kegiatan pembelajaran akuntansi. 

c. Bagi Peneliti, mendapatkan pengalaman berharga melakukan kegiatan 

belajar mengajar secara langsung dengan masuk ke dalam dunia 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


