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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media kuis interaktif menggunakan 

Wondershare QuizCreator. Adapum materi yang ada pada media alat evaluasi interaktif ini 

mengambil materi Energi Alternatif yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran siswa. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian pengembangan dengan model ADDIE yang terdiri dari 

5 tahapan antara lain, (1) Analysis (tahap ini digunakan untuk menganalisis dan mengetahui 

kebutuhan peserta didik), (2) Design (tahap ini digunakan untuk merancang atau mendesain 

media pembelajaran berbasis video animasi), (3) Development (tahap ini digunakan untuk 

mengembangkan media pembelajaran berbasis video animasi yang sebelumnya telah 

dirancang atau didesain), (4) Implementation (mengimplementasikan hasil pengembangan 

media pembelajaran berbasis video animasi pada siswa), dan (5) Evaluation (evaluasi 

merupakan tahap untuk mengumpulkan data). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah media evaluasi pembelajaran IPA SD 

materi energi a.  

 

Keyword: media video animasi, modul, videosribe, Research and Development 

(R&D) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan 

sumber belajar untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Menurut (Afandi, 2013, p. 5) 

tujuan dari interaksi antara pendidik dengan peserta didik yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik baik perubahan kemampuan intelektual (kognitif), 

kemampuan minat atau emosi (afektif) dan psikomotor. Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah kegiatan untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar dengan baik.  

Proses pembelajaran merupakan kegiatan melaksanakan kurikulum pada lembaga 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Terlaksananya 

proses pembelajaran dengan baik tentunya harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku. Karena setiap kurikulum di jenjang pendidikan dasar terdiri dari beberapa 

kelompok mata pelajaran salah satunya wajib memuat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang berkaitan dengan alam serta 

mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam (Samatowa, 2011, p. 3). Dalam 

hal ini peserta didik dituntut untuk dapat berfikir serta memecahkan masalah berkaitan 

dengan ilmiah. Oleh karena itu, dalam pembelajaran IPA guru memerlukan media 

pembelajaran. Melalui penggunaan media dalam pembelajaran juga dapat 

mempermudah peserta didik memahami materi sehingga dapat berpartisipasi aktif. 

Berdasarkan hasil wawancara (di 2 kabupaten yaitu kabupaten Cilacap dan Banyumas 

dengan guru kelas IV SD Negeri 4 Jatilawang dan SD Negeri Slarang 02. Kegiatan 

pembelajaran pada materi IPA Energi Alternatif media yang digunakan sangat terbatas. Media 

yang dimaksud seperti media gambar dan buku paket. Selain itu berdasarkan hasil wawancara 

dengan peserta didik bahwa pembelajaran daring menjadikan peserta didik merasa kesulitan 

untuk memahami materi tersebut karena tidak bisa melihat secara langsung. Oleh karena itu 

peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang lebih menarik agar materi dapat 

tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah. Karena hal ini dapat 

mempengaruhi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berfikir. Selain itu materi ini 

perlu pemanfaatan teknologi komputer dalam inovasi media pembelajaran agar lebih menarik, 

tidak mudah rusak dan menyenangkan bagi peserta didik dibanding dengan media fisik 

Media pembelajaran merupakan alat yang dipakai dan dijadikan sebagai sumber informasi 

pembelajaran. Sejalan dengan itu, kegunaan media pembelajaran menurut Sanaky (2013: 41) 
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dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Serta membantu 

mengatasi ruang, waktu, dan daya indera. Seperti kejadian yang memakan waktu berhari-hari 

dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu dua atau tiga menit. Dalam pemilihan media 

pembelajaran juga harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi yang akan 

disampaikan 

 

1.2 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ada maka penelitian ini dibatasi pada 

pengembangan media pembelajaran : 

1. Jenis media yang digunakan yaitu media digital. 

2. Materi yang diambil yaitu Energi Alternatif.  

3. Bentuk media yang digunakan yaitu kuis interaktif 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembaatasan masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana mengembangkan media evaluasi 

kuis interaktif materi energi alternatif ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan media evaluasi 

kuis interaktif materi energi alternatif. 

 

1.5 Urgensi Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan tentang 

pengembangan media pembelajaran. Karena secara teoritis penelitian ini membahas 

tentang pengembangan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya materi energi alternatif. Dengan demikian 

temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pengetahuan 

tentang pengembangan media pembelajaran. 
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BAB II  

STUDI PUSTAKA 

 

2.1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam 

mencapai tujuan pembelajaran (Sanaky, 2012: 4). Sedangkan Menurut Musfiqon (2015: 

28) media pembelajaran merupakan alat bantu yang berfungsi untuk menjelaskan 

sebagian dari keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. 

Menurut Jalinus dan Ambiyar (2016: 4) Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan isi materi ajar dari sumber pembelajaran ke peserta didik (individu atau 

kelompok), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan  minat pembelajar 

sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran (di dalam/di luar kelas) menjadi lebih 

efektif. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat atau sarana pendidikan baik berupa software maupun hardware  yang dapat 

digunakan sebagai perantara untuk menyalurkan isi materi ajar kepada peserta didik agar 

kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai dengan baik 

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang mempunyai makna 

tengah, perantara atau pengantar. Media dalam bahasa arab yaitu perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2020, p. 3). Media adalah 

alat bantu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan peserta didik dalam proses pembelajaran (Wati, 2016, p. 3). Bedasarkan kedua 

pengertian tersebut media yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan 
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informasi dari sumber pesan (guru) ke penerima pesan (peserta didik) sehingga dapat 

merangsang pikiran dan kemauan peserta didik untuk belajar. 

Pembelajaran adalah bantuan yang diberikan guru supaya terjadi proses 

pemerolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan 

sikap dan kepercayaan pada peserta didik (Fathurrohman, 2017, p. 36). Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi antara pembelajar, pengajar , dan bahan ajar.  

Berdasarkan pengertian di atas media dan pembelajaran dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran yaitu alat dan teknik yang digunakan untuk mengefektifkan 

proses belajar mengajar melalui komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai.  

Dalam penggunaan media pembelajaran tentu mempunyai manfaat. Manfaat 

media pembelajaran terdiri dari dua yaitu manfaat umum dan manfaat praktis. Untuk 

mengetahui kedua manfaat tersebut, bisa dilihat melalui ulasan sebagai berikut (Wati, 

2016, pp. 12-16). 

1. Manfaat Umum 

a. Lebih menarik 

b. Materi jelas 

c. Tidak mudah bosan 

d. Peserta didik lebih aktif 

2. Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan proses belajar 

b. Memotivasi peserta didik 

c. Merangsang kepekaan 

d. Terjadi interaksi langsung 

Secara umum media juga mempunyai kegunaan antara lain : (Susilana & 
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Riyana, 2011, p. 9). 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indera. 

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta didik dengan 

sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, 

auditori dan kinestetiknnya. 

5. Memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Selain manfaat yang ada di atas, media pembelajaran juga bermanfaat 

menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dikunjungi atau dilihat oleh peserta didik, baik 

karena ukurannya yang terlalu besar seperti sistem tata surya, terlalu kecil seperti virus, 

atau rentang waktu prosesnya terlalu panjang misalnya seperti metamorfosa dan 

pelapukan batuan atau masa kejadiannya sudah lama seperti terjadinya perang uhud. 

Melalui media, keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat diatasi menggunakan berbagai 

jenis media berupa model, protipe, peta, denah, foto, video, film, mengunjungi situs, dan 

lain-lain (Asyhar, 2011, p. 41). 

Fungsi media pembelajaran dapat ditekankan beberapa hal sebagai berikut 

(Susilana & Riyana, 2011, p. 10). 

1. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi 

memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi 

pembelajaran yang lebih efektif. 

2. Media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran. 



15 

 

3. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan kompetensi yang 

ingin dicapai dan isi pembelajaran itu sendiri. 

4. Media pembelajaran bukan berfungsi sebagai alat hiburan, dengan demikian tidak 

diperkenankannya hanya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian 

siswa semata. 

5. Media pembelajaran bisa berfungsi untuk mempercepat proses belajar. 

6. Media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses belajar 

mengajar. 

7. Media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berfikir, oleh 

karena itu dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. 

Selain fungsi media pembelajaran di atas, media juga mempunyai kriteria 

media pembelajaran yang baik. Mengetahui media itu baik ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam proses pemilihan media antara lain: (Asyhar, 2011, pp. 81-82). 

1. Jelas dan Rapi 

2. Bersih dan Menarik 

3. Cocok dengan Sasaran 

4. Relevan dengan topik yang diajarkan 

5. Sesuai dengan Tujuan Pembelajaran 

6. Praktis, Luwes, dan Tahan Lama 

7. Berkualitas Baik 

8. Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar 

Jenis-jenis media pembelajaran dapat dikelompokan menjadi empat jenis, 

antara lain media visual, media audio, media audio-visual dan multimedia (Asyhar, 

2011, pp. 44-46). 

1. Media Visual 
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Merupakan media yang digunakan hanya mengendalikan indera 

penglihatan saja. Sehingga pengalaman belajar peserta didik sangat tergantung dari 

kemampuan penglihatannya. Kelebihan dan kekurangan media visual yaitu : (Wati, 

2016, pp. 40-42). 

Kelebihan : 

a. Membantu meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran dengan bahan 

visual. 

b. Memperlancar proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat dengan mudah dan 

cepat menerima materi pelajaran. 

c. Membantu peserta didik meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan, sebab 

tampilan visual lebih menarik dari pada hanya tampilan verbal. 

d. Media visual dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. 

e. Membantu peserta didik berpikir tajam dan spesifik. 

f. Membantu mengatasi keterbatasan pegalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik. 

g. Memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. 

h. Membantu menanamkan konsep yang benar mengenai suatu informasi. 

i. Membantu membangkitkan keinginan dan minat baru para peserta didik. 

Kekurangan : 

a. Terkadang tampil lambat dan kurang praktis. 

b. Tidak diikuti oleh audio. 

c. Seringkali ditampilkan dengan visual yang terbatas. 

d. Media visual yang berbentuk cetak memerlukan biaya produksi cukup mahal 

karena harus mencetak terlebih dahulu. 

e. Memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Karena infromasi yang ada pada 

media visual ini biasanya panjang atau rumit. 



17 

 

2. Media Audio 

Merupakan jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dimana 

hanya melibatkan indera saja. Media audio mempunyai jenis dan bentuk yang bervariasi, 

seperti radio, piringan hitam, pita kaset suara, compact disc (CD). (Asyhar, 2011, p. 73). 

3. Media Audio-Visual 

Media audio visual yaitu media yang digunakan dalam proses pembelajaran 

namun hanya melibatkan pendengaran dan penglihatan pada saat menyampaikan 

informasi. Media ini menggambarkan objek atau peristiwa sebagaimana keadaan yang 

sesungguhnya. Selain itu juga membantu menggantikan peran guru sebagai penyampai 

materi karena bisa digantikan dengan media. Contoh media audio visual seperti audio 

visual murni (film bersuara, video, televisi) dan audio visual tidak murni (sound slide 

atau film bingkai suara) (Wati, 2016, pp. 46-50). 

4. Multimedia  

Multimedia merupakan gabungan dari berbagai macam media, baik untuk tujuan 

pembelajaran maupun tujuan yang lain. Perpaduan berbagai bentuk elemen informasi 

yang digunakan sebagai sarana menyampaikan tujuan tertentu. Elemen informasi yang 

dimaksud seperti teks, grafik, gambar, foto, animasi, audio, dan video. (Wati, 2016, p. 8) 

2.2. Media Kuis Interaktif 

Menurut KBBI kuis adalah acara hiburan atau perlombaan adu cepat menjawab 

pertanyaan atau cerdas cermat. Sedangkan interaktif menurut KBBI adalah bersifat 

saling melakukan aksi atau saling aktif antar hubungan. Interaktif mengandung prinsip 

bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa, 

tetapi sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar 

(Sanjaya: 2015). Interaktif pada metode ini terjadi antara hubungan guru dan siswa. 

Interaktif antara guru dan siswa didukung oleh adanya  peraturan, soal, media yang 

digunakan, alat yang digunakan pada pembelajaran dan materi pembelajaran.  

Menurut Untari (2011) dan Sari, dkk (2018) metode kuis interaktif merupakan 
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metode pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan dan keaktifan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dengan memperpadukan metode ceramah, pengerjaan 

tugas, dan tanya jawab yang dikemas dalam sebuah permainan kuis. Menurut Sumarni, 

dkk (2012) dengan memberikan kuis pada pembelajaran, siswa akan lebih semangat, 

bersungguh-sungguh dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu alasannya 

adalah setiap kelompok berlomba-lomba untuk menang dalam kuis dengan cara 

mendapatkan point plus tertinggi.  

Menurut Nuraida (2011) kuis interaktif lebih pantas disebut sebagai metode 

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan kuis interaktif memiliki unsur-unsur yang 

seragam dengan pengembangan pembelajaran kelas. Unsur-unsur tersebut seperti cara 

menciptakan situasi, cara mengatur waktu, mengatur cara bertanya, cara memberi 

reward, cara memberi punishment dan lain-lain. Kuis interaktif mengatur cara-cara 

tersebut dalam peraturan kuis. Setiap peraturan diciptakan sesuai dengan kebijakan 

setiap guru dengan tujuan dapat mengatur kondisi kelas dapat terkontrol selama kuis 

berlangsung.   

Menurut Purwadi (2009) metode atau permainan kuis interaktif memiliki beberapa 

komponen yaitu topik, peserta, alat permainan, waktu, pemandu dan penilai permainan, 

serta teknik permainan. Topik yang akan dipelajari adalah materi bangun ruang sisi 

datar.  Adapun sub materinya adalah luas permukaan dan volume bangun ruang sisi 

datar serta bangun ruang sisi datar gabungan. Peserta permainan kuis terdiri dari siswa 

satu kelas yang dibagi menjadi beberapa kelompok dengan ketentuan 4-6 siswa pada 

setiap kelompoknya. Setiap anggota kelompok mendapatkan peran dalam permainan 

yaitu sebagai ketua atau guru, notulen, juru bicara, dan pengangkat tangan.  

Selain topik dan peserta terdapat pula alat, waktu, dan pemandu pada permainan 

kuis tersebut. Alat permainan yang dibutuhkan pada kuis ini terdiri dari alat tulis setiap 

siswa, leptop, sound system, LCD proyektor, spidol, dan papan tulis. Waktu dibagi 

secara proporsional sesuai kegiatan dan diatur lebih lanjut pada RPP. Pemandu dan 

penilai pada permainan kuis dalam ruang lingkup kelas adalah guru. Sedangkan 

pemandu setiap kelompok adalah ketua kelompok.  

Rincian teknik permainan kuis pada panelitian ini disusun secara bertahap sebagai 

berikut. 1) Sebelum kuis dimulai guru membuka kelas, menyampaikan motivasi dan 

semangat, memberikan info kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan dan 

manfaat mempelajarinya, setelah itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dengan ketentuan 4-6 siswa pada setiap kelompok. 2) Guru meminta setiap kelompok 



19 

 

menentukan peran setiap anggota kelompok dengan ketentuan satu orang menjadi ketua 

kelompok, juru bicara, dan pengangkat tangan, serta lebih dari satu orang untuk menjadi 

notulen. 3) Guru membacakan perarturan permainan kuis beserta sanksinya bila 

melanggar.  

Peraturan pada permainan kuis diatur sedemikian rupa guna menciptakan kuis 

interaktif yang kondusif. Peraturan kuis tersebut disusun dengan rincian sebagai berikut. 

a) Setelah soal dibacakan pengangkat tangan setiap kelompok dipersilahkan angkat 

tangan setelah hitungan ke-3.  

Setalah itu kelompok yang berhasil angkat tangan terlebih dahulu memiliki waktu 

5 detik  untuk memutuskan apakah soal akan dijawab sendiri atau dilempar. Apabila 

dalam waktu 5 detik tidak menjawab, maka otomatis kesempatan menjawab akan 

dilempar ke kelompok lemparan. b) Untuk beberapa soal yang membutuhkan 

perhitungan, pengangkat tangan  kelompok dipersilahkan angkat tangan bila 

kelompoknya selesai menghitung dan telah menemukan jawabannya. c) Apabila soal 

dibacakan dan belum bisa dijawab maka akan dibacakan kembali dengan ketentuan 

kelompok yang telah angkat tangan sebelumnya dilarang angkat tangan dan dilarang 

untuk dilempari. d) Apabila ada soal yang tidak dapat dijawab oleh seluruh kelompok, 

maka guru yang akan menjelaskannya. e) Seluruh peraturan kuis dapat berubah sejalan 

dengan evaluasi guru dan sisiwa setiap pertemuannya (menyesuaikan kebutuhan siswa). 

f) kriteria pemberian skor diatur dalam tabel berikut ini. 

 

2.3. Wondershare Quiz Creator 

Wondershare Quiz Creator adalah sebuah software untuk pembuatan soal, kuis, 

atau tes secara online.  Walaupun demikian Wondershare Quiz Creator juga dapat 

diakses secara online maupun offline. Penggunaan Wondershare Quiz Creator dalam 

pembuatan soal tersebut sangat familiar/user friendly, sehingga sangat mudah 

digunakan dan tidak memerlukan kemampuan bahasa pemrograman yang sulit untuk 

mengoperasikannya.  Tampilan yang sederhana sangat membantu setiap orang dalam 

penggunaan Wondershare Quiz Creator, sehingga sangat mudah digunakan dan selain 

itu bentuk pengoperasiannya memungkinkan siswa belajar tanpa kesulitan, karena tiap 

soal memiliki petunjuk jawaban serta kunci jawaban yang sudah disediakan.   

Aplikasi Wondershare Quiz Creator dapat mempermudah pengguna membuat 

maupun menyusun berbagai bentuk soal yang berbeda bentuk atau berbagai macam 



20 

 

variasi soal, yaitu bentuk soal benar/salah (true/false), pilihan ganda (multiple choices), 

pilihan respon (multiple response), isian singkat (fill in the blank), menjodohkan 

(matching), kuis dengan area gambar, bahkan membuat karangan.   Pada soal dapat 

disisipkan  dengan berbagai media pendukung seperti gambar, suara, maupun video. 

Soal yang di hasilkan dari program ini dapat disimpan dalam format Flash 

Aplikasi ini dibuat sebagai alat untuk mengeksplorasi soal agar tampilan soal tidak 

monoton. Wondershare Quiz Creator sering juga disebut sebagai alat pembuatan bank 

soal karena memang fokus aplikasi ini adalah sebagai media pembelajaran untuk 

pembuatan soal. Manfaat Wondershare Quiz Creator dalam pembelajaran biologi 

sangatlah tepat karena materi biologi mengandung banyak uraian serta materi bacaan. 

Versi pada aplikasi Wondershare Quiz Creator yang akan digunakan untuk kegiatan ini 

adalah versi 4.5.10 

Pemanfaatan teknologi yang berkembang dapat dilakukan untuk memudahkan 

guru melakukan penilaian hasil belajar siswa. Salah satunya adalah dengan bantuan 

teknologi komputer yakni penggunaan program atau software tertetentu. Semakin 

pesatnya kemajuan teknologi memunculkan berbagai jenis aplikasi komputer untuk 

menunjang proses pembelajaran baik berupa media maupun penilaian pembelajaran. 

Aplikasi Wondershare Quiz Creator merupakan salah satu program yang dapat 

diandalkan dalam proses penilaian hasil belajar khususnya tipe tes. Penggunaan 

Wondershare Quiz Creator dalam pembelajaran akan sangat membantu guru dalam 

penyusunan soal.  Pelajaran biologi sangat banyak mengandung konsep-konsep abstrak 

dan fenomena yang memerlukan observasi, sehingga siswa harus melihat apa yang 

mereka pelajari.  Proses pembelajaran biologi baiknya jika guru menggunakan media 

visual dalam proses pembelajaran sehinga diharapkan pembalajaran dapat menjadi 

lebih efektif seperti halnya pemanfaatan aplikasi. 

Perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia pendidikan tidak hanya 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk melakukan 

kegiatan evaluasi pembelajaran. Banyak software yang telah dikembangkan sebagai alat 

evaluasi dalam pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 

seperti: Power Point, Adobe Flash, Hot Potatoes, Wondershare Quiz Creator, dan lain-

lain. Penggunaan dengan program-program tersebut, guru dapat membuat tes berbasis 

komputer yang menarik dan peserta didik dapat mengerjakan soal-soal dimana saja 

tanpa terikat oleh waktu.  Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada aplikasi 

Wondershare Quiz Creator adapun kelebihan yang didapatkan jika menggunakan alat 
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evaluasi dengan bantuan aplikasi Wondershare Quiz Creator adalah sebagai berikut:  

a) Aplikasi Wondershare Quiz Creator dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pembelajaran baik secara online maupun offline yang dapat dibuat dengan 

cepat dan mudah.   

b) Efisien secara biaya karena tidak diperlukan untuk mencetak soal apabila 

dilakukan evaluasi hasil belajar sehingga biaya pencetakan bisa dialokasikan untuk 

kegiatan pembelajaran lain. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan, mengujicobakan dan mengeksperimenkan suatu produk yang 

dihasilkan. Research and Development yakni metode penelitian guna menghasilkan 

suatu produk baru, dan pengujian keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2015: 407). 

Penelitian yang bersifat analisis kebutuhan diperlukan guna menguji kelayakan dan 

keefektifan suatu produk agar dapat berfungsi di lingkungan luas. 

Pada penelitian ini, model pengembangan yang digunakan yaitu model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahapan yakni, Analyze (Analisis), Design 

(Perencanaan), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan 

Evaluation (Evaluasi). 

Pengembangan media ini menggunakan model ADDIE karena setiap langkahnya 

tersusun secara sistematis, mudah dipelajari dan dipahami, serta lengkap. Dalam 

Mudrikah dkk (2021: 47), model pengembangan ADDIE merupakan desain 

pembelajaran yang efektif dan efisien serta prosesnya yang bersifat interaktif yakni hasil 

evaluasi setiap fase atau tahapannya 

3.2 Subjek Penelitian  

Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri Slarang 2, SD Negeri 4 Jatilawang, 

SD Negeri 3 Jatilawang dan SD Negeri Tunjung Kulon. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai bulan Desember 2021 sampai bulan Maret 2022.  

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini menggunakan model ADDIE yang terdiri 

dari 5 langkah atau tahap yang terdiri dari: 

1. Analyze (Analisis) 

Tahap analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

dalam pengembangan media evaluasi kuis interaktif. Pada tahap ini peneliti 

menganalisis beberapa hal antara lain: 
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a. Melakukan analisis data terkait permasalahan yang timbul pada proses 

pembelajaran, hal ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada 

guru kelas V sekolah dasar. 

b. Mengumpulkan data terkait materi dan media yang digunakan pada saat proses 

pembelajaran. 

c. Melakukan analisis data berupa Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan 

Indikator Pencapaian Kompetensi. Hal ini dilakukan agar media yang dibuat 

tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. 

d. Mengumpulkan data terkait daya dukung dari penggunaan media evaluasi kuis 

interaktif. 

2. Design (Desain/Perancangan) 

Tahap kedua yaitu desain atau perancangan. Pada tahap ini peneliti menyusun 

rencana pengembangan yang akan dilakukan dengan mengacu pada tahap analisis. 

Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang dilakukan antara lain: 

a. Membuat kerangka media yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan 

media. 

b. Menyusun instrumen yang akan digunakan berupa angket/kuisioner dan tes. 

3. Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan langkah untuk mewujudkan kerangka media 

ke dalam bentuk nyata. Tahap ini meliputi pengumpulan bahan, pengumpulan 

materi, yang selanjutnya akan diolah untuk membuat media yang berbasis video 

animasi. Media yang dirancang akan digunakan dalam pembelajaran. Namun 

sebelum produk digunakan, produk yang dikembangkan akan di review atau diuji 

terlebih dahulu oleh beberapa ahli. 

Pengujiakan dilakukan oleh tiga ahli yang sesuai bidangnya, yaitu terdiri dari 
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ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Setiap ahli akan memberikan penilaian 

melalui angket/kuisioner sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pengujian 

bertujuan untuk memvalidasi media pembelajaran yang dikembangkan dan hasilnya 

akan dijadikan bahan masukan untuk revisi produk. 

4.  Implementation (Implementasi) 

Tahap implementasi merupakan penerapan media pembelajaan yang telah 

dikembangkan menjadi sebuah produk. Setelah produk atau media divalidasi oleh 

beberapa ahli, selanjutnya media akan diuji cobakan pada pengguna (siswa dan 

guru).  Berikut ini beberapa uji yang akan dilakukan pada tahap implementasi: 

a. Uji satu-satu 

Pada uji satu-satu pengujian media akan dilakukan kepada tiga siswa dan 

satu guru kelas di SD Negeri Dondong 05. Hasil dari penilaian akan dijadikan 

masukan untuk merevisi media agar menjadi lebih baik. 
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b. Uji Coba Kelompok Kecil 

Pada uji coba kelompok kecil pengujian media melibatkan delapan siswa 

dan satu guru kelas di SD Negeri Dondong 05. Setiap siswa menilai produk 

sesuai dengan angket/kuisioner yang telah disediakan. Hasil dari penilaian akan 

dijadikan masukan untuk merevisi media. 

c. Uji Lapangan 

Uji lapangan melibatkan siswa satu kelas dan guru kelas V di SD Negeri 

Jangrana dan MI Maarif NU Widarapayung Kulon. Seluruh siswa mengamati 

dan memperhatikan media yang ditampilkan kemudia siswa memberikan 

penilaian melalui angket/kuisioner yang telah disediakan. Hasil dari penilaian 

akan dianalisis dan dijadikan bahan untuk merevisi media. 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Tahap terakhir yakni evaluasi, pada tahap ini peneliti menganalisis data hasil uji 

coba produk serta melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan secara 

keseluruhan. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai kualitas media yang 

dikembangkan terkait dengan proses dan hasil pembelajaran baik sebelum maupun 

setelah implementasi (Suryani dkkm 2018: 147).  Sedangkan alat yang digunakan 

dalam pengumpulan data untuk mengukur kefektifan produk yaitu menggunakan 

soal tes yang diberikan sebeum dan sesudah penggunaan media. 

Langkah akhir penelitian dilakukan evaluasi kembali untuk mengetahui 

kelayakan dan keefektifan dari produk yang dikembangkan dengan mengolah data 

yang diperoleh. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif 

yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas media berdasarkan penilaian guru, 

siswa, ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi.  

3.5 Data Hasil Validasi Produk 

Pada teknik analisis data penelitian ini menggunakan skala likert, skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tertentu tentang fenomena sosial (Hamzah, 2019, p. 115). Teknik 

analisis data dengan skala likert untuk menganalisis lembar validasi ahli, angket guru 

dan peserta didik sehingga menghasilkan data yang valid. Data yang dihasilkan pada 

penelitian ini berupa data kuantitatif (angka) dari skor validasi ahli, angket guru dan 

peserta didik yang diubah menjadi data kualitatif. Kriteria skala likert yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 Tabel 3.10 Skala Likert 

Skor Nilai 

1 Tidak Baik/Tidak Layak/Tidak Sesuai 

2 Kurang Baik/Kurang Layak/Kurang Sesuai 

3 Baik/Layak/Sesuai 

4 Sangat Baik/Sangat Layak/Sangat Sesuai 
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Setelah lembar validasi ahli, lembar angket guru dan peserta didik diperoleh 

maka dihasilkan skor data yang berupa angka yang dijadikan data kualitatif 

dengan tabel presentase kelayakan produk.   

         Rumus persentase kelayakan produk     

P = 
 S 

X 100% 
 N 

Keterangan: 

P = Presentase kelayakan produk 

S = Jumlah skor kelayakan produk hasil penelitian 

N = jumlah skor maksimum 

Tabel  3.11 Persentase kelayakan produk 

Persentase (%) Kriteria validasi/ kategori penilaian 

76-100 Valid (sangat layak digunakan) 

56-75 Cukup valid (layak digunakan) 

40-55 Kurang valid (kurang layak digunakan) 

0-39 Tidak valid (tidak layak digunakan) 

 Sumber: Arikunto (dalam Priagung, 2020, hal. 38) 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.2.1 Hasil Pembuatan Media Pembelajaran 

Pengembangan yang dilakukan pada penelitia ini dengan menggunakan model 

ADDIE. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain: 

a. Analyze (Analisis) 

Analisis kebutuhan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan kepada beberapa guru kelas V Sekolah Dasar. Terdapat permasalahan 

mengenai penggunaan media pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembelajaran kurang menarik. Guru lebih sering menggunakan buku yang 

tersedia dan media berupa gambar. Hal ini membuat pembelajan kurang menarik 

dan siswa cenderung pasif.  

Pada pembelajaran IPA, materi organ pernapasan manusia merupakan 

materi yang dianggap sulit oleh pendidik maupun peserta didik karena pada 

materi ini merupakan materi abstrak yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh 

anak sehingga memerlukan adanya media pembelajaran. Hal ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Asnul Chandra, Firman, dan Desyandri pada tahun 

2021.  

Selain itu, peneliti juga menganalisis kompetensi inti (KI) dan Kompetensi 

dasar (KD) materi organ pernafasan pada manusia. Materi organ pernapasan pada 

manusia terdapat di Tema 2 kelas V semester 1. 

1) Menentukan Kompetensi Inti 

Kompetensi inti yang digunakan pada media yang dikembangkan 

bersumber dari Buku Guru Kelas V. Adapun Kompetensi Intinya adalah 

sebagai berikut: 
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a) Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

b) Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan 

bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangga serta negara. 

c) Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, mahluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di 

sekolah, dan tempat bermain. 

d) Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yaang mencerminkan anak sehat, dan tindaka yang mencerminkan 

perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 

2) Menentukan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Dasar yang digunakan dalam pengembangan media 

pembelajaran ini terdapat pada Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 2 yaitu 

tentang organ-organ pernapasan manusia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 

(3.2 Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan 

manusiam serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia).  

Sesuai dengan indikator kompetensi dasar (IKD) yaitu Siswa dapat 

mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia serta menjelaskan 

proses pernapasan pada manusia maka, materi yang dibahas dalam media 

pembelajaran yang dikembangkan yaitu tentang organ dan proses pernapasan 

pada manusia, sedangkan organ pernapasan pada hewan dan cara memelihara 
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kesehatan organ pernapasan tidak dibahas dalam media pembelajaran ini. 

b. Design (Desain)  

Tahap desain merupakan bagian dari perencanaan untuk mengatasi dan 

memberikan solusi terhadap permasalahan pada tahap analisis. Pada tahap desain 

peneliti melakukan beberapa hal antara lain: 

1) Membuat Kerangka Media sebagai gambaran media yang akan 

dikembangkan. Kerangka media/Storyboard dapat dilihat pada lampiran 40. 

3) Menyusun Instrumen Penelitian berupa angket/kuisioner ahli media, ahli 

materi, ahli bahasa, guru dan siswa yang akan digunakan untuk mendapatkan 

penilaian tentang kualitas dan kelayakan produk atau media. Selain itu, 

peneliti juga menyusun instrumen berupa soal tes yang akan digunakan untuk 

mendapatkan penilaian tentang efektivitas produk atau media yang 

dikembangkan. Adapun instrumen penelitian selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

c. Development (pengembangan) 

Pengembangan merupakan pelaksanaan dari rancangan yang telah dibuat 

pada tahap sebelumnya. Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah 

mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan media, yang 

terdiri dari materi, gambar, karakter animasi, audio dan musik. Setelah semua 

bahan terkumpul dilanjutkan dengan tahapan pembuatan media. Langkah pertama 

yang dilakukan yaitu dengan membuat desain tata letak sesuai dengan rancangan 

yang telah dibuat, kemudian media dibuat sampai menjadi produk jadi yang 

selanjutnya akan dilakukan validasi oleh ahli. Berikut adalah hasil pengembangan 

dari desain media pembelajaran IPA berbasis video animasi: 



31 

 

 
Gambar 4. 1 Halaman Depan Media 

 

Pada halaman depan media pembelajaran video animasi yang 

dikembangkan berisi judul media, logo Pendidikan dan logo UNUGHA 

Cilacap, judul materi, kelas, dan nama pengembang. 

 

Gambar 4. 2 Halaman KI dan KD 

Pada halaman KI dan KD berisi Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

dari materi yang ada di dalam video yang dikembangkan. 

 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Pembuka Pembelajaran 

 

Pada halaman tampilan pembuka pembelajaran terdapat animasi guru 

yang sedang membuka pelajaran dan menginformasikan materi yang akan 
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dipelajari. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Penjelasan Materi Pembelajaran 

 

Pada tampilan penjelasan materi terdapat gambar animasi guru dan 

animasi organ pernapasan pada manusia, selain itu juga terdapat teks tentang 

materi yang dipelajari. 

Untuk desain media yang sudah dikembangkan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 41. Setelah media pembelajaran IPA berbasis video animasi selesai 

dikembangkan maka, langkah selanjutya yaitu media akan diujikan kepada 

beberapa ahli untuk mendapatkan penilaian validasi terhadap produk atau media. 

d. Implementation (Implementasi) 

Implementasi merupakan penerapan media pembelajaran yang telah 

dikembangkan menjadi sebuah produk.. Beberapa uji coba yang dilakukan 

sebelum media diberikan kepada sekolah antara lain yaitu, uji satu-sau, uji 
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kelompok kecil, dan uji lapangan. Hasil akhir dalam uji lapangan merupakan 

penentu kelayakan media yang dikembangkan.  

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Uji Lapangan 

Responden Presentase (%) Kriteria Kelayakan 

Amirotus Sholihah (Guru 

Kelas V SD Negeri Jangraana) 
94,4% Sangat Layak 

Makhsus, S.Pd.I (Guru Kelas V 

MI Ya BAKII Jangrana) 
100 % Sangat Layak 

Siswa SD Negeri Jangrana 83,3% Sangat Layak 

Siswa MI Maarif NU Widara 

Payung Kulon 
85% Sangat Layak 
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a. Evaluation (Evaluasi) 

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam penelitian pengembangan dengan 

model ADDIE yang dilakukan untuk mengetahui apakah setiap tahapannya sudah 

berjalan dengan baik atau belum. Pada akhir dari penelitian ini juga akan 

dilakukan evaluasi yaitu dengan menganalisis serangkaian hasil uji coba untuk 

melihat dan menentukan bagaimana kelayakan dari media yang dikembangkan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil riset dan pengembangan dalam penelitian ini, diperoleh simpulan 

meliputi:  

1. Peneliti berhasil mengembangkan media kuis interaktif pada materi energi alternatif. 

2. Media media kuis interaktif pada materi energi alternatif yang telah dikembangkan 

dan diuji cobakan dinyatakan sangat layak digunakan dengan presentase dari ahli 

media 87,5%, ahli bahasa 77% dan materi 95%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dan hasil wawancara terhadap guru sebagai pengguna media 

pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti, maka peneliti memiliki saran 

diantaranya:  

a. perlu diadakannya penelitian lebih lanjut tentang keefektifan penggunaan media kuis 

interaktif pada materi energi alternatif ,  

b. perlu dilakukannya pengembangan video animasi berbasis modul dengan menggunakan 

wondershare quiz creator pada mata pelajaran yang lain dan di tingkat kelas yang lain,  

c. perlu dilaksanakannya pelatihan dan sosialisasi kepada guru-guru SD dalam pembuatan 

media pembelajaran menggunakan software atau aplikasi pembuat media yang mudah 

digunakan.  

 

5.3 Implikasi 

Implikasi penelitian ini adalah  menjadi alternatif media media kuis interaktif pada 

materi energi alternatif dalam meningkatkan cara berpikir kritis dan kreatif serta 

meningkatkan minat membaca materi pelajaran IPA dan yang terpenting didalam materi 

tersebut terdapat wacana “Hemat Energi”. 
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a. Jadwal Kegiatan Penelitian 
 

 

NO 

 

KEGIATAN BULAN 

1 2 3 

1 Studi pustaka √   

2 Penyiapan media animasi √   

3 Uji coba awal  √  

4 Uji coba utama  √  

5 Uji coba operasional  √  

6 
Penilaian ahli materi, ahli bahasa, 

ahli media 
 √  

7 Deseminasi produk   √ 

8 Pembuatan laporan penilitian   √ 
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INSTRUMEN PENILAIAN 

MEDIA EVALUASI KUIS INTERAKTIF MATERI ENERGI ALTERNATIF 

UNTUK PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

A. Petunjuk Penilaian 

 

1. Mohon untuk mengisi identitas pada tempat yang disediakan 

2. Instrumen Penilaian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari Peserta didik 

tentang kualitas media pembelajaran yang sedang dikembangkan. 

3. Mohon diberikan penilaian terhadap produk yang dikembangkan dengan mencantumkan 

tanda (√) berdasarkan pedoman penilaian yang disediakan. 

4. Atas bantuan dan ketersediaan Peserta didik untuk mengisi Instrumen  penilaian ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

B. Pedoman Penilaian : 

Penilaian atas media ini berdasarkan kriteria kelayakan yang diterjemahkan ke dalam simbol 

angka sebagai berikut : 

 

1 = Tidak Baik/Tidak Layak/Tidak Sesuai 

2 = Kurang Baik/Kurang Layak/Kurang Sesuai 

3 = Baik/Layak/Sesuai 

4 = Sangat Baik/Sangat Layak/Sangat Sesuai 

C. Penilaian 

No Aspek yang dinilai Indikator 

Nilai 

1 2 3 4 

Nama  : 

Kelas : 

Mata Pelajaran :  

Hari, Tanggal : 
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1 Ketertarikan 

Tampilan media pembelajaran 

menarik 

    

Media pembelajaran mudah 

digunakan 

    

Petunjuk media pembelajaran 

mudah dipahami 

    

Kegiatan belajar lebih 

menyenangkan 

    

Pemilihan warna media menarik     

2 Materi 

Media pembelajaran dapat 

meningkatkan motivasi belajar 

    

Media berisi materi yang 

menarik 

    

Materi mudah dipahami     

3 Bahasa 

Bahasa yang digunakan mudah 

dipahami 

    

Huruf yang digunakan 

sederhana dan mudah dibaca 

    

Total Keseluruhan     

 

 

           …….., 

…............2021 

                Peserta 

Didik 

 

 

                            

……………………… 
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