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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting yang memungkinkan 

suatu negara mengalami kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK). “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia sepenuhnya agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif 

mandiri dan bertanggung jawab” (UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang komplek dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan diperlukan 

berbagai keterampilan di antaranya adalah keterampilan membelajarkan 

atau keterampilan mengajar.  

Salah satu kasus yang sering dijumpai dalam kegiatan pembelajaran 

adalah peserta didik kurang memperhatikan penjelasan yang disampaikan 

oleh guru, guru sering disepelekan oleh siswa pada saat mengajar. Peserta 

didik kurang memeperhatikan dalam pelajaran dikarenakan mereka berfikir 

bahwa mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus pada saat ulangan dengan 

cara menyontek. Perilaku menyontek menjadi masalah karena akan 

menimbulkan kesulitan guru untuk menentukan penilaian secara objektif. 

Nilai yang diperoleh tidak bisa digunakan sebagai patokan karena 

kemampuan dan penguasaan siswa yang memperolehnya dengan 

menyontek. Hal ini berdampak negatif terhadap perilaku siswa karena siswa 

cenderung malas belajar dan hanya mengandalkan teman di saat ulangan.  

Keterampilan dalam mengajar seorang pembimbing atau guru harus 

mampu membuat bahan evaluasi dari materi pelajaran (pokok bahasan) 

yang telah diajarkan. Bahan evaluasi yang dimaksud adalah instrumen soal 

baik berupa tes maupun non tes. Tes secara khusus bertujuan untuk 
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mediskripsikan kemampuan belajar siswa, mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa, menentukan tindak lanjut hasil penilaian dan memberikan 

pertanggung jawaban terhadap hasil belajar siswa. 

Namun jenis tes saat ini masih menggunakan sistem konvensional, di 

mana siswa menuliskan jawaban pada kertas yang disediakan oleh penguji. 

Dari sistem tersebut banyak kelemahan yang ditimbulkan, di antaranya: 

sistem mencontek yang masih leluasa, waktu pengerjaan yang tidak sesuai 

dengan rencana awal, lamanya waktu pengoreksian, kesalahan teknis dalam 

pengoreksian, siswa cenderung tidak serius mengerjakan soal, bosan, jenuh, 

takut, dan mencontek. 

Guru masih melakukan pengoreksian soal menggunakan cara manual 

yang mungkin membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk 

pengoreksiannya. Dalam pengkoreksian soal, kadangkala guru mengalami 

kesalahan teknis dalam pengoreksian. Hal ini sangat merugikan siswa, 

karena dengan salah pengkoreksian itu dapat membuat jawaban siswa secara 

keseluruhan menjadi salah. Keadaan tersebut menjadi permasalahan yang 

mendorong peneliti untuk menggunakan alat evaluasi baru berbasis online 

yang dapat menjadi solusi baru dalam mengatasi permasalahan dalam sistem 

evaluasi konvensional yaitu Wondershare Quiz Creator . 

Wondershare  Quiz  Creator dapat dikembangkan secara online 

melalui blog,  seperti  penelitian  yang  dilakukan oleh  Kuswari  (2009),  

Wondershare  Quiz Creator  merupakan  perangkat  lunak  untuk pembuatan 

soal, kuis atau tes secara online (berbasis  web).  Penggunaan  Wondershare 

Quiz  Creator  dalam  pembuatan  soal tersebut sangat familiar atau  users 

friendly, sehingga  sangat  mudah  digunakan  dan tidak  memerlukan  

kemampuan  bahasa pemrograman  yang  sulit  untuk mengoperasikannya. 
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1.2. Penegasan Istilah 

1.2.1. Belajar 

Belajar adalah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan 

pada dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran 

berdasarkan alat indera dan pengalamannya. 

1.2.2. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari 

berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. 

Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. 

1.2.3. Evaluasi  

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk 

menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan 

pendidikan sudah tercapai. 

1.2.4. Wondershare Quiz Creator 

Wondershare Quiz Creator merupakan perangkat lunak untuk 

pembuatan soal kuis atau tes secara online (berbasis web).  

Penggunaan  Wondershare Quiz  Creator  dalam  pembuatan  soal 

tersebut sangat familiar atau  user friendly, sehingga  sangat  mudah  

digunakan dan tidak  memerlukan  kemampuan  bahasa 

pemrograman  yang  sulit  untuk mengoperasikannya. 
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1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1. Apakah penggunaan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator dapat 

membantu siswa dan guru dalam pelaksanaan evaluasi belajar? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Untuk mengetahui penggunaan alat evaluasi Wondershare Quiz 

Creator dapat membantu siswa dan guru dalam pelaksanaan evaluasi 

belajar.  

1.4.2. Untuk mengetahui penggunaan alat evaluasi Wondershare Quiz 

Creator lebih baik daripada menggunakan alat evaluasi 

konvensional. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kreatifitas guru dalam melaksanakan evaluasi 

pembelajaran yang selama ini masih bersifat konvensional. 

2. Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan  bagi guru biologi  sebagai alternatif dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran secara online. 

 


