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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Rendik Uji Candra R. & Bety Nur Achadiyah dengan 

judul Pengembangan Media Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Online 

Berbasis E-Learning Menggunakan Software Wondershare Quiz Creator 

Dalam Mata Pelajaran Akuntansi Sma Brawijaya Smart School (Bss) ini 

menunjukkan bahwa teori behavioristik terkait stimulus dapat menghasilkan 

respon, stimulus berupa media evaluasi berbasis e-learning menggunakan 

Software Wondershare Quiz Creator direspon baik oleh siswa melalui 

analisis angket ketertarikan siswa dalam melaksanakan ujian online yang 

cukup tinggi yaitu 92,6%. Dalam data analisis awal siswa sebelum 

menerapkan media evaluasi online ditemukan 18 dari 21 orang atau 90% 

siswa menjawab bahwa ujian konvensional kurang menarik dan kurang 

diminati siswa, setelah dilakukan ujicoba kelompok kecil menggunakan 

media evaluasi online, hal ini berbanding terbalik dengan hasil angket yang 

memuat aspek no 13, 16 dan 17 yang memiliki rata-rata presentase 92,6 % 

yang menunjukan kriteria baik dan layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa lebih suka dan lebih termotivasi mengerjakan ujian online daripada 

melaksanaakan ujian konvensional. 

Selain itu terbukti juga bahwa dengan adanya media teknologi 

informasi komunikasi maka akan memudahkan komunikan (guru) dan 

komunikator (siswa) dalam melakukan proses evaluasi, hal ini terbukti dari 

tingkat presentase angket yang menyatakan evaluasi membantu dan 

memudahkan dalam kegiatan evaluasi yaitu 100% dari ahli media, 100% 

dari ahli materi dan 95% dari pengguna. 

Penelitian lain Pramyta Manda Sari yang berjudul Penggunaan 

Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Wondershare Quiz Creator Untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Kemandirian Belajar Siswa (Studi Kasus Pada 

Siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri Arjasa Semester Ganjil Tahun Pelajaran 
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2012/2013 Mata Pelajaran Ekonomi Kompetensi Dasar Mendeskripsikan 

Jenis Produk Dalam Burrsa Efek). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis Wondershare Quiz 

Creator dapat meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar siswa kelas 

XI IPS 2 SMA Negeri Arjasa semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 

pada mata pelajaran ekonomi kompetensi dasar mendeskripsikan jenis 

produk dalam bursa efek semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013. 

Peningkatan motivasi dan kemandirian belajar siswa dapat dilihat dari hasil 

observasi pada siklus I dan siklus II, skor rata-rata motivasi dan 

kemandirian belajar siswa mengalami peningkatan. 

Hasil observasi selama proses pembelajaran siklus I menunjukkan 

bahwa setiap indikator motivasi belajar siswa selalu mengalami 

peningkatan. Skor rata-rata motivasi belajar siswa siklus I sebesar 2,87, 

yaitu termasuk kategori cukup. Kemandirian belajar siswa pada siklus I juga 

masih tergolong kategori cukup dengan skor rata-rata kemandirian belajar 

2,88. Hal ini karena siswa belum terbiasa mengerjakan latihan soal dan 

tugas ekonomi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis 

Wondershare Quiz Creator sehingga kemandirian belajar siswa belum 

mencapai kategori tinggi.  

Hasil penelitian siklus II menunjukkan motivasi belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I. Skor rata-rata motivasi belajar yang 

dimiliki siswa kelas XI IPS 2 dari sebesar 2,87 kategori cukup pada siklus I 

menjadi sebesar 3,50 kategori tinggi pada siklus II, dengan peningkatan 0,63 

atau l5,0%. Hal ini dibuktikan dengan sikap banyaknya siswa yang bertanya 

pada guru tentang latihan soal dan tugas yang terkait penggunaan media 

sehingga ketika guru memberikan latihan soai dan tugas, siswa langsung 

mengerjakan latihan soal dan tugas tersebut. Siswa juga tepat waktu dalam 

menyelesaikan latihan soal dan tugas. Pada siklus II ini kemandirian belajar 

siswa juga meningkat.Kemandirian belajar siswa kelas XI IPS 2 pada siklus 

I termasuk kategori cukup dengan skor rata-rata 2,88, meningkat sebesar 

0,65 atau 16,2% pada siklus II sehingga skor rata-rata kemandirian belajar 
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siswa menjadi sebesar 3,53 dan tergolong kategori tinggi. Meningkatnya 

kemandirian belajar siswa ini ditunjukkan dengan siswa yang dapat 

mengatasi sendiri kesulitan penggunaan media untuk mengerjakan latihan 

soal dan tugas tanpa harus bertanya pada guru atau teman lain. Siswa yakin 

dalam penggunaan media untuk mengerjakan latihan soal dan tugas serta 

seluruh siswa melaporkan tugas yang selesai dikerjakan melalui media 

pembelajaran interaktif berbasis Wondershare Quiz Creator. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini tidak hanya berisi tentang motivasi mengerjakan ujian 

online terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini berisi tentang kegunan alat 

evaluasi Wondershare Quiz Creator dalam proses evaluasi pembelajaran 

Biologi Sel di SMAN 1 Demak.  

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Belajar 

Menurut Rahyubi teori belajar adalah suatu prinsip umum atau 

sekumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan 

penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan 

peristiwa belajar. Teori belajar sebagai dasar penelitian ini adalah 

Teori Behaviorisme. Teori belajar behaviorisme berorientasi pada 

“Hasil yang dapat diukur, diamati, dianalisis, dan diuji secara 

obyektif.” Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku 

yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan 

dari penerapan teori behaviorisme ini adalah terbentuknya suatu 

perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat 

penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat 

penghargaan negatif. 

Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input 

yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Stimulus 

adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan 

respons adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang 
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diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan 

respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati 

dan tidak dapat diukur. Oleh karena itu, apa yang diberikan guru 

(stimulus) dan apa yang diekspresikan oleh siswa (respon) harus 

dapat diamati dan diukur. 

2.2.2. Teori Pembelajaran 

Menurut Hamalik dalam Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi 

Riyana, pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Kemudian Sudjana dalam Rusman, Deni Kurniawan, dan Cepi 

Riyana mengemukakan tentang pengertian pembelajaran bahwa: 

“pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik 

dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegitan interaksi 

edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) 

dan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan 

membelajarkan. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, 

guru, dan siswa, baik secara langsung dalam kegiatan tatap muka 

maupun secara tidak langsung dengan menggunakan media, dimana 

sebelumnya telah menentukan model pembelajaran yang akan 

diterapkan.  

 

2.2.3. Teori Evaluasi 

Menurut Ralph Tyler dalam Suharsimi evaluasi merupakan 

sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. 
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Sedangkan menurut Edwind Wandt dan Gerald W. Brown 

dalam Sudijono evaluasi pendidikan adalah suatu tindakan atau suatu 

proses menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara 

sistematis yang digunakan sebagai sarana untuk menentukan sejauh 

mana tujuan-tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. 

Menurut Sudijono kegunaan evaluasi dalam bidang pendidikan 

adalah: 

1. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh 

informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka 

pelaksanaan program pendidikan. 

2. Terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahui relevansi antara 

program pendidikan yang telah dirumuskan, dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

3. Terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha 

perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan 

yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga 

tujuan yang dicita-citakan, akan dapat dicapai dengan hasil yang 

sebaik-baiknya. 

Menurut Cross dalam Sukardi secara garis besar, metode 

evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam 

bentuk, yaitu  

a) Tes  

Tipe evaluasi tes biasanya direalisasikan dengan tes 

tertulis. Tes ini utamanya digunakan untuk memperoleh data, 

baik data kuantitatif maupun data kualitaif. Tes tertulis 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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1) Tes Objektif 

Menurut Cross dalam Sukardi (2008: 11) tes objektif pada 

umumnya disebut juga sebagai alat evaluasi guna 

mengungkap atau menghafal kembali dan mengenal materi 

yang telah diberikan. Tes ini biasanya diberikan dengan 

item pertanyaan menghafal yang diantaranya sebagai 

jawaban bebas, melengkapi, dan identifikasi.   

2) Tes Esai 

Tes esai pada umumnya dapat dibedakan kedalam dua 

jawaban berbeda, yaitu jawaban terbatas dan jawaban luas. 

Evaluasi yang dibuat dengan menggunakan pertanyaan esai 

biasanya digunakan menerangkan, mengontraskan, 

menunjukkan hubungan, memberikan pembuktian, 

menganalisis perbedaan, menarik kesimpulan, dan 

menggeneralisasi pengetahuan  peserta didik. 

b) Non tes 

Tipe evaluasi non tes ini penilaian atau evaluasi hasil 

belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta 

didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara sistematis (observation), melakukan wawancara 

(interview), menyebarkan angket (questionnaire), dan 

memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen (documentary 

analysis). Evaluasi non tes ini pada umumnya memegang 

peranan penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar 

peserta didik dari ranah sikap hidup dan keterampilan. 

2.2.4. Wondershare Quiz Creator 

Menurut Herniawati, Wondershare Quiz Creator merupakan 

perangkat lunak untuk pembuat soal, kuis atau tes secara online 

(berbasis web). Wondershare Quiz Creator merupakan pilihan 

alternatif dalam membuat perangkat tes yang interaktif. Software ini 
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banyak keunggulannya dibandingkan software tes yang lainnya, 

antara lain: 

1. Lebih efisien, karena pendidik tidak perlu mengoreksi secara 

manual adanya rekap nilai secara otomatis. 

2. Meminimalisir potensi siswa untuk menyontek, karena urutan 

soal pertanyaan dan option dapat teracak secara otomatis. 

3. Alokasi waktu pengerjaan dapat di desain sebelumnya. 

4. Bentuk soal beraneka ragam, yaitu: bentuk soal benar/salah 

(true/false), pilihan ganda (multiple choise), pengisian kata (fiil 

in the blank), penjodohan (matching). 

5. Gambar, animasi, video, dan audio dapat dimasukkan dalam 

software. 

6. Programnya sangat mudah dijalankan (users friendly). 

Dalam Wondershare Quiz Creator, selain dari sisi kemudahan 

penggunaan (users friendly) juga tersedia beberapa fasilitas, yaitu: 

1. Fasilitas umpan balik (feed-back) berdasar atas respon/jawaban 

dari peserta tes. 

2. Fasilitas yang menampilkan hasil tes/score dan langkah-

langkah yang akan diikuti peserta tes berdasar respon/jawaban 

yang dimasukkan. 

3. Fasilitas mengubah teks dan bahasa pada tombol dan label 

sesuai dengan keinginan pembuat soal. 

4. Fasilitas memasukkan suara dan warna pada soal dengan 

keinginan pembuat soal. 

5. Fasilitas hyperlink: yaitu mengirim hasil/score tes ke email. 

6. Fasilitas pembuat soal random. 

7. Fasilitas pengaturan tampilan yang dapat di modifikasi, dan 

lain-lain. 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Media pembelajaran berbasis multimedia sangatlah banyak namun 

penggunaan alat evaluasi berbasis multimedia masih sangat jarang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi tidaklah 

mudah, maka dari itu penggunaan alat evaluasi dalam pendidikan 

mempunyai peranan sangat penting. Namun penggunaan alat evaluasi masih 

menggunakan sistem konvensional. Banyaknya kelemahan pada sistem 

konvensional antara lain: sistem menyontek yang masih leluasa, waktu 

pengerjaan yang tidak efektif, lamanya waktu pengoreksian, kesalahan 

dalam pengoreksian, dan human error lainnya. Keadaan tersebut menjadi 

masalah yang mendorong peneliti untuk mengembangkan media 

pembelajaran berupa alat evaluasi yang layak yaitu menggunakan 

Wondershare Quiz Creator untuk mata pelajaran biologi. 

Melalui penggunaan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator 

diharapkan dapat membantu dan mempermudah guru dalam melaksanakan 

proses evaluasi. Sehingga dalam hal ini, peneliti ingin menguji penggunaan 

alat evaluasi Wondershare Quiz Creator dapat membantu terhadap proses 

evaluasi pembelajaran guru dan siswa. 
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Berikut adalah bagan keragka berpikir dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan kerangka berpikir 
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2.4. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, maka hipotesis 

yang diajukan adalah: 

Hipotesis: 

Ha: Penggunaan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator membantu guru 

siswa untuk evaluasi pembelajaran. 

Ho: Penggunaan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator tidak membantu 

guru siswa untuk evaluasi pembelajaran. 


