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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Mata pelajaran Produksi Olahan Diversifikasi Hasil Perikanan adalah mata 

pelajaran produktif pada SMK bidang kemaritiman dengan program keahlian 

Pengolahan Hasil Perikanan pada kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan. Mata pelajaran produktif adalah segala mata pelajaran yang 

dapat membekali pengetahuan teknik dasar keahlian kejuruan. Pada mata 

pelajaran ini siswa diharapkan dapat menerapkan prinip dasar  produksi olahan 

diversifikasi hasil perikanan. Selain itu juga siswa diharapkan dapat mengemas 

produk dan menerapkan analisa usaha dari hasil produksi olahan diversifikasi 

hasil perikanan. 

Berdasarkan observasi saat PPLSP (Program Pengenalan Lapangan Satuan 

Pendidikan), kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran produksi olahan 

diversifikasi hasil perikanan di SMKN 1 Mundu Cirebon ini dilakukan di kelas 

dengan metode penyampaian oleh guru dengan ceramah, buku bacaan, serta 

praktik membuat dan memasarkan produk. Dengan kondisi prasarana seperti 

infocus yang terbatas menyulitkan guru untuk menggunakan media pembelajaran 

power point untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Sehingga guru lebih sering 

menggunakan media ceramah. Materi produksi olahan diversifikasi yang banyak 

dan hanya menggunakan media terbatas, diharapkan guru dapat menggunakan 

media pembelajaran yang interaktif yang dapat diakses oleh siswa. Hal ini 

didukung oleh siswa yang hampir semua memiliki smartphone yang dapat 

mendukung pembelajaran interaktif. Menurut (Maryani, 2014). Media 

pembelajaran interaktif dapat digunakan sebagai media pengajaran yang efektif 

dengan fasilitas multimedia yang berupa gambar, suara dan animasi sehingga 

siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dengan dukungan 

tampilan visual dan verbal diharapkan multimedia tersebut dapat membantu siswa 

dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat membantu siswa dengan 

tampilan visual dan verbal yang memudahkan guru menyampaikan materi yaitu 
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media pembelajaran berbasis website. Media pembelajaran berbasis website 

termasuk salah satu metode dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran 

jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh berbasis website ini mengacu pada 

penggunaan media teknologi internet untuk mendapatkan cara yang lebih luas 

dalam mempertinggi kualitas pengetahuan dan performansinya. Perkembangan 

komputer dan media komunikasi elektronis telah menghapus batasan ruang dan 

waktu. Sehingga para pelajar dapat memperoleh pengetahuan kapanpun dan 

dimanapun (Sibagariang, 2016). Menurut Irawan (2018), website dapat diartikan 

sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar 

diam atau bergerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, 

baik bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

(hyperlink). 

Menurut Rusman (2012) dalam Widiantoro (2015), pembelajaran berbasis 

website merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs 

(website) yang bisa di akses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis 

website atau yang dikenal juga dengan “web based learning” merupakan salah 

satu jenis penerapan dari pembelajaran elektronik (e-learning). 

Media pembelajaran yang akan dikembangkan berupa website yang 

berisikan kumpulan materi, video, soal-soal dalam bentuk kuis, glosarium dan 

ruang tanya jawab khusus pada materi bakso ikan, nugget ikan dan siomay ikan 

pada mata pelajaran Produksi Olahan Diversifikasi Hasil Perikanan. Media 

pembelajaran yang dikembangkan akan dibuat dalam bentuk website dengan 

tujuan dapat diakses dimanapun melalui smartphone atau perangkat komputer. 

Berdasarkan latar belakang di atas perlu adanya pengembangan media 

pembelajaran mata pelajaran Produksi Olahan Diversifikasi Hasil Perikanan di 

SMKN 1 Mundu Cirebon, maka dibutuhkan sebuah media pembelajaran berbasis 

website yang dapat menjadi pembelajaran interaktif yang dapat diakses oleh siswa 

maupun pendidik. Karena itu peneliti melakukan penelitian untuk merancang 

media pembelajaran berbasis website. Namun penelitian ini tidak dapat 

melakukan implementasi dari media pembelajaran yang sudah dibuat dikarenakan 
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kondisi sekolah yang tidak dapat dikunjungi karena adanya pandemik COVID 19. 

Penelitian ini pun tidak dilakukan pembelajaran daring karena SMKN 1 Mundu 

Cirebon sudah selesai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada semester 

genap. Oleh sebab itu peneliti melihat perlu adanya penelitian dengan judul 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS WEBSITE 

PADA MATA PELAJARAN PRODUKSI OLAHAN DIVERSIFIKASI 

HASIL PERIKANAN”.  

1.2       Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana membuat media pembelajaran berbasis website pada pelajaran 

Produksi Olahan Diversifikasi Hasil Perikanan dengan wixsite? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis website pada pelajaran 

Produksi Olahan Diversifikasi Hasil Perikanan dengan wixsite? 

3. Bagaimana hasil belajar peserta didik setelah menggunakan media 

pembelajaran berbasis website pada mata pelajaran Produksi Olahan 

Diversifikasi Hasil Perikanan dengan wixsite saat uji coba terbatas? 

1.3       Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah: 

1. Mengetahui proses pembuatan media pembelajaran berbasis website untuk 

pelajaran Produksi Olahan Diversifikasi Hasil Perikanan di SMKN 1 

Mundu Cirebon dengan wixsite.  

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis website untuk 

pelajaran Produksi Olahan Diversifikasi Hasil Perikanan di SMKN 1 

Mundu Cirebon dengan wixsite.  

3. Mengetahui hasil belajar peserta didik setelah menggunakan media 

pembelajaran berbasis website pada mata pelajaran Produksi Olahan 

Diversifikasi Hasil Perikanan dengan wixsite saat uji coba terbatas. 

1.4       Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: 
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1. Memberikan inovasi dalam proses pembelajaran siswa di SMKN 1 Mundu 

Cirebon. 

2. Membantu siswa dalam kegiatan belajar di manapun dan kapanpun 

khususnya dalam mata pelajaran Produksi Olahan Diversifikasi Hasil 

Perikanan 

3. Membantu pengajar dalam melaksakan pembelajaran agar lebih efektif dan 

efisien. 

4. Menambah bahan referensi bagi penelitian sejenis ataupun lanjutan. 

5. Menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang media pembelajaran 

berbasis website. 

1.5       Struktur Organisasi Penelitian 

Sistematika penelitian yang dihasilkan peneliti meliputi: 

BAB I: Pendahuluan, berisi mengenai penjelasan latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penelitian. 

BAB II: Kajian Pustaka, berisi tentang kajian mengenai tujuan umum 

dan beberapa penelitian yang relevan. 

BAB III: Metodologi Penelitian, berisi tentang penelitian, desain 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian dan analisis data. 

BAB IV Hasil dan pembahasan, berisi tentang fokus pembahasan 

sesuai dengan tahapan penelitian yang dilakukan. 

BAB V Simpulan, rekomendasi dan implikasi, berisi tentang 

simpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

implikasi, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 


