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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Belajar adalah suatu proses kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan 

saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin 

disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, 

atau sikapnya.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang disediakan 

oleh sekolah, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai 

dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat 

menggunakan alat yang murah dan efisien meskipun sederhana dan bersahaja 

tetapi merupakan keharusan dalam upaya mencapai tujuan pengajaran yang 

diharapkan. Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga 

dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media 

pembelajaran yang akan digunakannya apabila media tersebut belum tersedia. 
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Menurut pendapat (Hamalik, 1994:6) guru harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran, yang meliputi:  

a. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar. 

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

c. Seluk-beluk proses belajar. 

d. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan. 

e. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. 

f. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan. 

g. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. 

h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. 

i. Usaha inovasi dalam media pendidikan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar demi 

tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di 

sekolah pada khususnya.  

Berdasarkan dari studi awal dan hasil wawancara penulis dengan siswa di 

SMK PP (Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan) Negeri 

Tanjungsari, media pembelajaran adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi 

tinggi rendahnya minat belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran yang 

menarik dapat menambah minat belajar siswa sehingga materi yang disampaikan 

akan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh siswa.  
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Dalam konteks ini, penggunaan perangkat teknologi informasi mutlak 

diperlukan, salah satunya adalah penggunaan blog sebagai media penunjang 

dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menambah minat belajar siswa 

terhadap materi yang diajarkan, khususnya dalam mata pelajaran pembenihan 

ikan.  

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian diatas dan hasil observasi, terdapat beberapa 

permasalahan yang memperkuat mengapa penelitian ini dilakukan. Adapun 

identifikasi masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:  

a. Kurangnya minat belajar siswa karena media pembelajaran yang digunakan 

hanya berupa papan tulis.  

b. Kurangnya kreatifitas dan wawasan siswa dalam belajar karena materi 

pembelajaran yang digunakan kebanyakan berasal dari media cetak.  

c. Pada umumya pembelajaran pada pelajaran produktif masih menggunakan 

metode ceramah dan praktek dengan peralatan yang sangat terbatas sehingga 

sulit untuk memahami dan belum dapat mengembangkan wawasan siswa.  

 

1.3. Batasan Masalah  

Penelitian ini ditujukan pada arah penggunaan blog sebagai media 

penunjang pembelajaran mata pelajaran pembenihan ikan. Diharapkan dengan 

adanya blog ini dapat menambah minat belajar siswa pada mata pelajaran 
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pembenihan ikan ini. Variabel yang akan diteliti adalah efektifitas media 

penunjang pembelajaran berupa blog terhadap minat belajar siswa. Pada media 

penunjang pembelajaran berupa blog, variabel yang akan diteliti adalah pada 

proses desain dan uji coba terbatas saja. Sedangkan pada proses pembelajaran, 

variabel yang akan diteliti adalah  minat belajar siswa terhadap materi yang 

diajarkan melalui angket. Penelitian ini dibatasi pada satu tingkat saja yaitu kelas 

X-F dan disatu sekolah saja yaitu SMK PP (Sekolah Menengah Kejuruan 

Pertanian Pembangunan) Negeri Tanjungsari. 

 

1.4. Rumusan Masalah  

Penelitian ini didasarkan pada pengkajian tentang mengapa minat belajar 

siswa SMK PP (Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan) Negeri 

Tanjungsari khususnya yang mengambil bidang peminatan Agribisnis Perikanan 

rendah. Mata pelajaran pembenihan ikan merupakan salah satu mata pelajaran 

produktif yang membutuhkan pengalaman langsung dilapangan. Penelitian ini 

dirasa penting karena minat belajar siswa pada mata pelajaran pembenihan ikan 

sangat berpengaruh besar dalam mata pelajaran produktif lainnya, khususnya 

setelah siswa memasuki dunia kerja.  

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana hasil penerapan blog sebagai media penunjang dalam 

pembelajaran pembenihan ikan dalam peningkatan minat belajar siswa?. 
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b. Bagaimana minat belajar siswa sebelum dan setelah penggunaan blog sebagai 

media penunjang dalam pembelajaran pembelajaran pembenihan ikan?. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat 

belajar siswa terhadap materi yang diajarkan dalam mata pelajaran pembenihan 

ikan. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui manfaat media penunjang pembelajaran berupa blog terhadap 

minat belajar siswa dalam mata pelajaran pembenihan ikan. 

b. Mengetahui minat belajar siswa sebelum dan setelah penggunaan blog sebagai 

media penunjang pembelajaran. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Penelitian tentang desain dan implementasi blog sebagai media penunjang 

pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Peneliti dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh dari praktek 

langsung dengan menerapkan teori-teori yang didapat di perguruan tinggi. 

b. Sekolah dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan masukan untuk 

mengembangkan metode media penunjang pembelajaran berupa blog untuk 

pembelajaran pada mata pelajaran lainnya. 

c. Bagi para guru, media pembelajaran penunjang berupa blog dapat menjadi 

warna baru dalam proses pembelajaran.  
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d. Bagi siswa, media penunjang pembelajaran berupa blog dapat menambah 

minat belajar pada siswa khususnya dalam mata pelajaran pembenihan ikan. 

e. Bagi pembaca sebagai informasi mengenai implementasi media pembelajaran 

penunjang berupa blog sehingga mampu menambah khasanah 

pengetahuannya. 

f. Bagi peneliti lainnya sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian 

lanjutan yang berkaitan dengan penilitian ini. 

 

1.7. Definisi Operasional  

a. Pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu (pengetahuan, 

pikiran, dan sebagainya) agar menjadi bertambah sempurna (Suharso dan 

Retnoningsih, 2005). 

b. Blog merupakan singkatan dari web log
 
adalah bentuk aplikasi web yang 

menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah 

halaman web umum.  

c. Media berasal dari bahasa latin “Medius” yang secara harfiah berarti 

“Tengah”, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima.  

d. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi 

sebagai hasil dari pengalaman. 

e. Pembenihan Ikan adalah suatu kegiatan memproduksi benih ikan yang 

dilakukan secara terbatas sampai ukuran benih siap tebar. 
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Pengembangan blog sebagai media penunjang dalam pembelajaran 

pembenihan ikan di SMK PP Negeri Tanjungsari adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui manfaat media penunjang pembelajaran berupa blog 

dan mengetahui minat belajar siswa sebelum dan setelah perlakuan dalam mata 

pelajaran pembenihan ikan.  


