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Abstract 

The objectives of this research are to design and to develop a tutorial learning model. Itgenerates a learning media in a 

form of CD with financial statement material in it. This research wasdone based on consideration of students’ low capability 

in preparing financial statement. From the previous observations,CD tutorialwas found as one of the effective ways to 

improve student’s understanding regarding particular concepts. It is useful and impactful, not only to studentsthemselves but 

also to the teachers and education as a whole. With media, they are expected to enjoy the learning process because 

iteasesthe information delivery from teachers to students and easesthem to accept explanation comes from teachers too. 

Students will be able to learn independently by using this digital tutorial facility. The subject of this research arevocational 

school students in Medan with 61 unit of schools as population; 5 of them are taken as sample randomly. This work was 

created through an observation method, questionnaire, and literature review. 
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1. PENDAHULUAN 

Guru sebagai ujung tombak dalam peningkatkan kualitas pendidikan dituntut mampu menciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif. Guru yang fungsinya sebagai pengajar, dalam kegiatan belajar mengajar 

memiliki peran yang lebih banyak mencurahkan aktifitasnya untuk menggarap proses belajar mengajar. James 

W Brown dalam Sardiman mengatakan bahwa “Tugas dan peranan guru antara lain:  menguasai dan 

mengembangkan materi pelajaran, merencana dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan 

mengevaluasi kegiatan siswa”. Tugas dan peran guru ini dapat terlaksana dengan baik dan benar jika guru 

tersebut memiliki kompetensi  salah satunya adalah kompetensi  Paedagogik. Mulyasa (2007: 75) mengatakan 

kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, rancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru yang mampu memerankan 

peranannya dapat memberikan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik, kegiatan pembelajaran tidak 

monoton, pembelajaran tidak terpusat pada guru dan  mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Beberapa 

penelitian sebelumnya  yang meneliti tentang pembelajaran  yang kreatif inovatif, pada umumnya memberikan 

hasil belajar, motivasi, aktivitas belajar kearah yang lebih baik. Ini merupakan indikasi para siswa selalu 

menginginkan suatu hal yang baru dan variasi dalam proses pembelajaran.  

 Guru yang profesional adalah guru yang mampu mengemas, merancang  proses pembelajaran sehingga 

anak didiknya merasa senang, tidak bosan saat berlangsung proses pembelajaran. Untuk terciptanya suasana 

tersebut salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran. Media 

pembelajaran yang dikemas adalah berbentuk CD pembelajaran dengan program macro media flash. 

Observasi awal peneliti yang dilakukan  disekolah-sekolah dengan melakukan wawancara dan 

pengamatan dengan guru bidang studi akuntansi,  didapat gambaran tentang motivasi belajar, kemandirian 

belajar dan aktivitas belajar siswa masih rendah, hal ini ditandai oleh masih banyak siswa yang menyelesaikan 

tugas rumah yang  diselesaikan dalam kelas, keingintahuan siswa atas suatu hal juga masih rendah. Dengan 

dilatarbelakangi oleh kondisi inilah pihak guru berkeinginan adanya perubahan dalam proses pembelajaran. 

Didasarkan atas keinginan dan kebutuhan guru atas media pembelajaran inilah maka peneliti berkeinginan untuk 
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melakukan penelitian pengembangan atas media pembelajaran  Program Macro Media Flash Dalam  Menyusun 

Laporan Keuangan.  

Tujuan penelian ini adalah untuk mendesain CD pembelajaran dengan program macro media flash 

yang berisikan tentang siklus akuntansi sebagai tahapan dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian ini akan 

bermanfaat bagi guru dan siswa,  dengan media ini diharapkan siswa lebih senang dan tidak jenuh saat 

mengikuti  proses pembelajaran karena media pembelajaran  berfungsi untuk mempermudah dalam 

penyampaian informasi kepada siswa dan siswa  mudah untuk menerima informasi yang disampaikan oleh guru.  

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS  

2.1 Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

Kata media berasal dari bahasa latin bentuk jamak dari kata medium yang artinya secara harfiah adalah 

perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam pembelajaran yang berfungsi 

sebagai perantara komunikasi dalam proses pembelajaran. Menurut Heinich (1993) dalam Rudi menyatakan 

“Media merupakan alat saluran komunikasi”. Komunikasi dalam proses pembelajaran adalah komunikasi dua 

arah haruslah efektif, artinya penjelasan-penjelasan yang disampaikan guru haruslah mudah dipahami oleh 

siswa. dengan media pembelajaran siswa lebih mudah menerima dan memahami pelajaran. Guru, sebagai 

sumber belajar yang akan menyampaikan informasi  haruslah memiliki keterampilan menjelaskan. Keterampilan 

menjelaskan adalah keterampilan dalam menyampaikan informasi secara lisan dalam mengajar. Guru dituntut  

mampu menjelaskan materi dengan baik, benar dan sistematis   

Menurut Zainal Asril “ciri utama bahwa guru memiliki keterampilan menjelaskan adalah 

menyampaikan informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar serta urutan yang cocok”. Untuk 

mempermudah penyampaian materi pelajaran maka digunakanlah media atau alat pembelajaran agar 

penyampaiannya lebih efektif. Sering kali proses belajar mengajar dihadapkan pada materi yang abstrak dan 

diluar   pengalaman siswa terlebih pada pembelajaran yang terpusat pada guru. Maka guru harus 

mempersiapkan proses pembelajaran yang dapat divisualisasikan, dapat didengar dan dilihat sehingga lebih 

mudah untuk dipahami. 

 Menurut Miarso (2004:458) dalam Rusman “Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan si belajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali”. Kemampuan 

siswa dalam menerima pelajaran berbeda-beda. Jika siswa menerima pelajaran hanya mendengar saja maka 

persentasenya lebih kecil  dari pada pembelajaran dengan menggunakan media dan lebih kecil lagi daripada 

pembelajaran dengan melakukan secara langsung. Edgar Dale dalam Rudi (2009; 7) membuat klasifikasi 

menurut tingkat dari yang paling konkrit ke yang paling abstrak yang dikenal “Kerucut Pengalaman” yang dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 
 

Gambar 1. Kerucut Pengalaman 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pengalaman langsung memberikan kontribusi pemahaman 

yang lebih besar dari pada pengalaman tiruan dan seterusnya sampai pada hanya penyampaian kata atau hanya 

ceramah/kata verbal akan member kontribusi pemahaman yang sangat minim. Pengetahuan dan pemahaman 

siswa akan lebih optimal jika siswa belajar dengan pengalaman yang lebih konktrit. Oleh karena itu media 

pembelajaran sangat berkontribusi dalam pembelajaran. Seperti yang dikemukakan Kemp dan Dayton (1985) 

dalam Drayanto (2013: 6) media pembelajaran  memberi kontribusi sebagai berikut: 

a. Penyampaian pesanan pembelajaran dapat lebih terstandar 

b. Pembelajaran dapat lebih menarik 

c. Pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar 

d. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 

e. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan 

f. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan 

g. Sikap positip siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan 

h. Peran guru berubah kearah yang positip 

Pembelajaran dengan menggunakan visualisasi maka dapat merangsang pikiran, perhatian untuk lebih 

fokus pada objek yang sedang diamatinya dan tingkat konsentrasi belajar lebih baik. Kita mengetahui bahwa 

konsentrasi dalam belajar sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dengan berkembangnya tehnologi 

multimedia, sudah banyak pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan media computer. Dengan 

teknologi yang semakin canggih ini maka pembelajaran dalam kelas dapat dirancang dan diciptakan semakin 

menarik. Kerucut pengalaman ini sejalan dengan kemampuan daya serap manusia yang juga menurut Edgar 

Dale kemampuan daya serap manusia sebagai berikut: 

a. Pencecapan 2,5 % 

b. Perabaan  3,5 % 

c. Penciuman  1 % 

d. Pendengaran 11 % 

e. Penglihatan 82 % 

Kemampuan daya serap manusia melalui penglihatan sebanyak 82%, ini memberi makna bahwa media 

pembelajaran sangat dibutuhkan dalam pembelajaran mengingat materi pelajaran ada yang bersifat konkrit ada 

yang bersifat abstrak. Jadi untuk mengkonkritkan materi yang bersifat abstrak tersebut dibutuhkanlah media 

pembelajaran. 

Perkembengan media pembelajaran memang mengikuti perkembangan tehnologi pendidikan. Menurut 

Rudi (2009; 8) berkembangnya tehnologi pendidikan mempengaruhi perkembangan media pembelajaran adalah 

sbagai berikut: 

a. Paradigma pertama, media pembelajaran sama dengan alat peraga, audiovisual yang digunakan instruktur 

untuk melaksanakan tugasnya. 

b. Peradigma kedua, media dipandang sebagai sesuatu yang dikembangkan secara sistematis serta berpegang 

pada kaidah komunikasi 

c. Paradigma ketiga, media dipandang sebagai bagian integral dalam system pembelajaran dank arena itu 

menghendaki adanya perubahan pada komponen-komponen lain dalam peruses pembelajaran. 

d. Paradigma keempat, media pembelajaran lebih dipandang sebagai salah satu sumber yang dengan sengaja 

dan bertujuan dikembangkan dan atau dimanfaatkan untuk keperluan belajar. 

 Dengan perkembangan paradigm perkembangan media pembelajaran ini, media pembelajaran tidak 

lagi hanya sekedar alat bantu guru dalam pembelajaran akan tetapi sudah masuk pada fase sebagai sumber 

informasi dan pembawa pesan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Media pembelajaran berbasis komputer adalah media pembelajaran yang menggunakan sofware 

komputer. Melalui komputer guru akan lebih mudah dalam penyampaian materi pelajaran, lebih mudah bagi 

siswa untuk memahami materi pelajaran dan pembelajaran tersebut akan lebih menyenangkan. Menurut Rusman 

(2013: 154) secara konsep pembelajaran berbasis komputer adalah bentuk penyajian bahan-bahan pembelajaran 

dan keahlian atau keterampilan dalam satuan unit-unit kecil sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami oleh 

siswa.  

Pembelajaran berbasis komputer  menerapkan pembelajaran yang menggunakan media yang orientasi 

belajarnya  adalah siswa. Dengan pembelajaran berbasis komputer diharapkan siswa dapat belajar secara 

mandiri karena pembelajaran berbasis komputer  mendorong siswa untuk belajar lebih menyenangkan. Media 

pembelajaran berbasis komputer lebih memposisikan komputer sebagai alat bantu, materi pelajaran sudah 

dikemas dan diprogram untuk dipelajari siswa secara mudah. Pembelajaran berbasis computer akan mendorong 

siswa berintarksi dengan media berbasis komputer, peran guru disini hanya sebagai disainer dan programmer 

dalam pembelajaran.dengan pembelajaran berbasis computer siswa akan memperoleh pengetahuan yang siap 

pakai dan akan dapat menanamkan kebiasaan belajar yang mandiri. Sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran 
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berbasis komputer yang dikemukakan oleh  Rusman ( 2013:154), Pembelajaran berbasis komputer memiliki 

prinsip-prinsip berikut: 

a. Berorientasi pada tujuan pembelajaran 

b. Berorientasi pada pembelajaran individu 

c. Berorientasi pada pembelajaran mandiri 

d. Berorientasi pada pembelajaran tuntas. 

Pembelajaran berbasis komputer yang berfungsi sebagai media pembelajaran, dalam implemntasinya 

berisikan prinsip –prinsip diatas artinya bahwa komputer digunakan sebagai media harus berisikan tentang 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, misalnya standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karena dengan media komputer ini siswa dapat belajar secara 

individu, dan dapat dilakukan secara berulang seandainya materi tersebut belum dipahami sehingga dengan 

sendirinya dapat membentuk kemandirian siswa dalam belajar. Media pembelajar terdiri dari dua unsur 

peralatan yakni unsur perangkat hardware ( perangkat keras) dan unsur perangkat software (perangkat lunak). 

Media pembelajaran berbasis komputer dalam penelitian ini adalah media CD pembelajaran yang dirancang 

dngan program computer macromedia flash. 

Macromedia flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Macromedia, saat itu sebagai 

pengembangnya dan saat ini sudah dibeli oleh Adobe Incorporated sehingga berubah nama menjadi Adobe 

Flash, Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 dimensi yang handal dan ringan sehingga 

flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif dan yang 

lainnya. Nur Hadi Waryanto  menyatakan bahwa Macromedia Flash adalah software yang banyak dipakai oleh 

desainer web karena mempunyai kemampuan yang lebih unggul dalam menampilkan multimedia, gabungan 

antara grafis, animasi, suara, serta interaktifitas user. 

 

 

3. METODE PENELITIAN  

Variabel penelitian  ini adalah variabel media pembelajaran. Yang dimaksud dengan media 

pembelajaran dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran untuk 

mempermudah mengkomunikasikan materi pelajaran kepada siswa. Media  yang dirancang berbentuk CD 

pembelajaran  dengan program macromedia flash yang berisikan materi menyusun laporan keuangan 

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah  SMK BM swasta yang ada di kota Medan 

sebanyak 61 sekolah dan sampel penelitiannya sebanyak 5 sekolah yang diambil secara acak random. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan angket. Media pembelajaran berbasis 

komputer dalam penelitian ini berbentuk CD pembelajaran, dengan CD pembelajaran  siswa diharapkan 

kemandirian, motivasi dan keaktifan siswa dalam belajar  semakin baik. Maka dari itu alat pengumpulan data 

tentang kemandirian, motivasi dan keaktifan siswa belajar dengan menggunakan angket. 

Tehnik analisa data dalam penelitian ini adalah tehnik analisa deskriptif. Langkah-langkah pengolahan 

data sebagai berikut: 

a. Mentabulasi data kemandirian belajar siswa, data motivasi belajar siswa dan data keaktifan belajar siswa 

berdasarkan variabel masing-masing. Dari pengtabulasian data ini akan diketahui tentang sebaran kriteria 

masing-masing variabel kemandirian, motivasi dan keaktifan belajar siswa. 

b. Menghitung rata-rata hitung dari variable masing-masing dengan rumus: 

 

Ẋ  = ∑ X / N 

 

c. Menetapkan kriteria keputusan dari angka rata-rata hitung. Kriteria keputusan sebagai berikut: 

Range = ( 4-1) : 4  = 0,75 

Criteria keputusan  

a. Kemandirian  

1. 1.00 - 1.75  = Tidak Mandiri 

2. 1,76 – 2,51  = Kurang Mandiri 

3. 2,52 – 3,27  = Mandiri 

4. >3.27   = sangat Mandiri 

 

b. Motivasi 

1. 1.00 - 1.75  = Tidak termotivasi 

2. 1,76 – 2,51  = Kurang Termotivasi 

3. 2,52 – 3,27  = Termotivasi 

4. >3.27   = sangat Mandiri 
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c. Keaktifan 

1. 1.00 - 1.75   = Tidak Aktif 

2. 1,76 – 2,51  = Kurang  Aktif 

3. 2,52 – 3,27  = Aktif 

4. >3.27   = sangat Aktif 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Data dari Dinas pendidikan kota Medan jumlah SMK BM  yang ada dikota Medan sebanyak 61 unit 

sekolah.  Bedasarkan analisis kebutuhan akan media berbertuk CD pembelajaran yang didapat dari observasi 

yang dilakukan peneliti pada guru-guru. Medan, perlu disebarkan angket untuk melihat kemandirian siswa, 

motivasi, dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dari 61 Sekolah  peneliti mengambil  5  sekolah 

untuk dijadikan sampel penelitian, dari  sekolah ini disebarkan angket sebanyak 150 buah angket dan yang 

kembali adalah sebanyak 131 Angket. Berdasarkan atas hasil pengolahan data dari 131 angket diperoleh hasil 

sebagai berikut:  

 

4.1.1 Kemandirian Siswa SMK Kota Medan 

  Berdasar hasil pengolahan  angket kemandirian belajar  siwa SMK Kotamadya Medan dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini: 
 

Tabel 1. Kemandirian Siswa SMK Kota Medan Dalam Proses Belajar 

KETERANGAN FREKUENSI PERSENTASE(%) 

Sangat Mandiri 17 13 % 

Mandiri 69 52,7 % 

Cukup Mandiri 43 32,8 % 

Tidak Mandiri 2 1,5 % 

JUMLAH 131 100% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Siswa SMK Kota Madya Medan sudah mandiri dalam kegiatan 

pembelajaran, dimana dalam hasil angket menunjukkan bahwa sebanyak 65,7 % siswa  sudah mandiri dalam 

belajar.  

 

4.1.2  Motivasi Belajar  Siswa SMK Kota Medan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data , motivasi siwa SMK kotamadya medan dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini:  

 
Tabel 2. Motivasi Siswa SMK Kota Medan Dalam Proses Belajar 

KETERANGAN FREKUENSI PERSENTASE(%) 

Motivasi Sangat Baik  13 9,9 % 

Motivasi Baik 76 58 % 

Motivasi Cukup baik 42 32,1 % 

Motivasi tidak baik - - 

JUMLAH 131 100% 

 

Data  di atas menunjukkan bahwa  siswa SMK  Kota Medan  sudah menunjukkan  motivasi yang  baik. 

Hal ini  dapat dilihat dari jumlah siswa sebanyak 131 orang, hanya sebanyak  42  orang atau 32,1 %  yang  

kurang memiliki motivasi dalam belajar, sebanyak 67,9 % atau 89 orang   memiliki  motivasi     dalam belaja. .  
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4.1.3 Aktivitas Belajar Siswa SMK Kotamadya Medan 
Berdasar hasil penelitian Aktivitas belajar  siswa SMK  Kota Medan dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini :  
 

Tabel  3. Aktivitas  Siswa SMK Kota Medan Dalam Proses Belajar 

KETERANGAN FREKUENSI PERSENTASE(%) 

Sangat baik 22 16,8% 

Baik  84 64,1% 

Cukup Baik 25 19,1% 

Tidak Baik - - 

JUMLAH 131 100% 

 

Tabel di atas  dapat menyatakan bahwa aktivitas siswa dalam proses belajar sudah menunjukkan 

kondisi yang baik hal ini ditunjukkan oleh data dari 131 orang siswa SMK Kota Medan sebanyak 106 orang 

atau 80.9% yang aktivitas belajarnya sudah baik. Selebihnya sebanyak 25 orang siswa atau 19,1%  memiliki 

aktivitas belajar yang cukup baik   

 

4.2 Pembahasan 

Hasil perhitungan rata-rata hitung angket  kemandirian siswa dalam belajar  sebesar 2,78. Berdasarkan 

criteria keputusan (2,52 – 3,27 = Mandiri) angka ini menunjukkan kemandirian siswa dalam belajar masuk 

dalam kategori mandiri, tapi masih dalam kondisi yang minim. 

Hasil perhitungan rata-rata hitung angket  Motivasi siswa dalam belajar  sebesar 2,78. Berdasarkan 

criteria keputusan (2,52 – 3,27 = Mandiri) angka ini menunjukkan motivasi siswa dalam belajar masuk dalam 

kategori termotivasi. Tapi masih dalam kondisi yang minim. Hasil perhitungan rata-rata hitung angket  keaktifan 

siswa dalam belajar  sebesar 2,91. Berdasarkan criteria keputusan (2,52 – 3,27 = Mandiri) angka ini 

menunjukkan keaktifan siswa dalam belajar masuk dalam kategori keaktifan yang baik. 

 

 

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa sudah 

baik tapi masih dalam kondisi minim, begitu juga dengan motivasi dan keaktifan dalam belajar. Keterbatasan 

peneliti dalam penelitian ini adalah masih sulit mencari operator yang memahami pengoperasian program 

macromedia flash dan pihak penelitipun tidak mengerti sama sekali untuk membuat program tersebut kedalam 

CD pembelajaran dengan materi menyusun laporan keuangan. Saran peneliti untuk peneliti berikutnya adalah 

untuk melanjutkan penelitian ini dalam pengembangan media pembelajaran berbasis komputer untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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