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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Hasil Penerapan Alat Evaluasi Wondershare Quiz Creator 

Penelitian dilaksanakan berdasarkan metode yang dipilih oleh peneliti yaitu 

dengan menggunakan metode research and development atau penelitian dan 

pengembangan akan tetapi penelitian ini memberi fokus pada aspek penerapan. 

Penerapan alat evaluasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti menggunakan acuan 

model pengembangan produk ADDIE (Analize, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Reiser 

dan Mollenda pada tahun 1990-an ini lebih rasional dan lengkap di bandingkan 

dengan model yang lain. Keunggulan model ADDIE yaitu dilihat dari prosedur 

kerjanya yang sistematik yakni pada setiap langkah yang akan dilalui selalu 

mengacu pada langkah sebelumnya yang sudah diperbaiki sehingga diperoleh 

produk yang efektif. 

4.1.1. Analisys (Analisis) Penerapan Alat Evaluasi Wondershare Quiz 

Creator 

Tahapan analisis mendasari dalam membuat sebuah program atau 

media. Tujuan dilakukannya analisis adalah untuk mendapatkan data 

pendukung  penerapan media. Anaisis kebutuhan dilakukan peneliti pada 

saat observasi awal penelitian. Berdasar hasil dari observasi awal tersebut 

peneliti memperoleh data berupa:  

4.1.1.1. Mata Pelajaran  

Pada saat observasi awal untuk mengetahui apa yang dibutuhkan 

dilapangan dalam pembelajaran, peneliti memperoleh hasil bahwa 

ketika guru mengadakan evaluasi pembelajaran di dalam kelas ada 

beberapa mata pelajaran yang mengalami kesulitan dalam proses 

evaluasi pembelajarannya. Mata pelajaran tersebut adalah mata 

pelajaran  Biologi. Dampaknya banyak siswa yang menyontek pada 

saat ulangan menggunakan sistem konvensional, sehingga pelajaran 
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tidak dapat diterima dengan baik. Siswa menjadi tidak percaya diri 

dalam mengerjakan soal ulangan yang diberikan oleh guru. 

4.1.1.2. Analisis Pengguna 

Peneliti menerapkan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator 

pada mata pelajaran biologi untuk dapat digunakan oleh guru dalam 

proses evaluasi pembelajaran di kelas, untuk itu media ini 

dikembangkan dengan memperhatikan penggunannya. 

Peneliti melakukan penerapan alat evaluasi Wondershare Quiz 

Creator untuk siswa kelas XI  dengan tujuan untuk mengetahui hasil 

evaluasi belajar siswa. Alat evaluasi Wondershare Quiz Creator dapat 

membuat siswa menjadi mandiri dan menyenangkan dalam 

mengerjakan soal evaluasi pembelajaran. 

4.1.1.3. Materi 

Tahap analisis materi peneliti mendapatkan informasi dari Guru 

Biologi SMAN 1 Demak Bapak Setyo Nugroho, M.Pd. bahwa untuk 

pokok bahasan Sel belum ada media evaluasi pembelajarannya untuk 

ulangan harian. Guru memberikan ulangan harian dengan cara 

konvensional, sehingga evaluasi tidak dapat efektif karena masih banyak 

siswa yang mengandalkan jawaban temannya dalam menjawab soal 

ulangan. 

4.1.1.4. Sarana Prasarana Pembelajaran 

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di SMAN 1 Demak 

diperoleh hasil sarana dan prasarana yang memadai seperti LCD, 

Laboratorium komputer, laptop dan jaringan internet yang cepat. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa dengan sarana yang ada sangat memungkinkan 

alat evaluasi pembelajaran mata pelajaran biologi yang dikembangkan 

peneliti dapat diterapkan. 

 

4.1.2. Design (Perancangan) Alat Evaluasi Wondershare Quiz Creator 

Pembuatan desain didasarkan pada hasil observasi awal dalam 

kegiatan analisis kebutuhan dimana meliputi penyusunan materi, 
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penyusunan naskah soal dan desain tampilan. Rancangan media 

pembelajaran untuk pembelajaran biologi sel ini masih bersifat konseptual 

dan akan mendasari proses pengembangan berikutnya. 

4.1.2.1. Desain  Materi 

Merupakan bagan atau alur kompetensi dari materi pokok Sel. 

Pembuatan materi dilakukan dengan cara menguraikan secara terperinci 

materi pokok sel kedalam bentuk pokok bahasan, topik, sub topik dan 

sub-sub topik. Materi ini ditujukan untuk SMA kelas XI semester 1 mata 

pelajaran Biologi. Materi diambil atau dipilih menyesuaikan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang disusun.  

4.1.2.2. Penyusunan Naskah Soal 

Penyusunan naskah soal merupakan tahap awal sebelum masuk 

pada tahap produksi. Naskah soal dalam alat evaluasi Wondershare Quiz 

Cretor terdiri dari soal yang akan digunakan dalam proses evaluasi. Isi 

dari naskah soal tersebut merupakan rancangan awal dari desain produk 

yang akan dibuat nantinya. Naskah soal dibuat dari materi yang 

disesuaikan dengan KD dan indikator pada pokok bahasan Biologi Sel 

meliputi pengertian sel, bagian-bagian sel tumbuhan dan hewan, 

perbedaan sel tumbuhan dan hewan, transport melalui membran sel. 

Dalam soal evaluasi pembelajaran ini menggunakan soal pilihan ganda. 

Penggunaan soal pilihan ganda merupakan hasil dari telaah pada aspek 

materi meliputi (1) kesesuaian soal dengan kompetensi dasar (menuntut 

tes tertulis untuk bentuk pilihan ganda); (2) materi yang ditanyakan 

sesuai dengan kompetensi (urgensi, relevansi, kontinuitas, keterpakaian); 

(3) pilihan jawaban homogen dan logis; (4) dan hanya ada satu kunci 

jawaban.Sebelum naskah soal digunakan dalam evaluasi pembelajaran, 

perlu dilakukan validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda. 

4.1.2.2.1. Pelaksanaan Uji Coba Soal 

Uji coba tes dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015 terhadap 

siswa kelas XI MIA 3 di SMAN 1 Demak. Jumlah soal yang diberikan 
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untuk ulangan harian sebanyak 30 soal pilihan ganda dengan alokasi 

waktu 60 menit. 

Langkah-langkah uji coba instrumen: 

a. Menyusun soal uji coba kedalam tiap uji kompetensi dari kerangka 

soal yang sudah ada dalam bentuk soal pilihan ganda dengan 

jumlah 30 butir soal untuk di ujikan di kelas XI MIA 3. 

b. Menganalisis hasil uji coba untuk mengetahui validitas, reabilitas, 

taraf kesukaran dan daya pembeda soal tes. 

c. Menentukan butir soal yang valid untuk dimasukkan dalam alat 

evaluasi Wondershare Quiz Creator. 

4.1.2.2.2. Analisis Data Hasil Uji Coba Instrumen. 

Sebelum instrumen diujikan, terlebih dahulu soal diujicobakan 

dan hasil uji coba soal di analisis untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda. Berikut adalah hasil 

analisis tes uji coba: 

a. Validitas 

Validitas tiap-tiap item dihitung menggunakan rumus r product 

moment, kemudian dikonsultasikan pada tabel r product moment. 

Kriteria perhitungan adalah 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka soal item dikatakan 

valid. 

Berdasarkan tes analisis tes uji coba pada ulangan harian 1 

diperoleh soal yang valid dari 30 soal yang diujikan menghasilkan 25 

soal valid. Nomor yang tidak valid adalah nomor 3, 6, 9, 28 dan 30. 

Dengan N=40 dan α = 5% dari tabel product moment 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,312. 

Dari perhitungan validitas butir soal nomor 1 ulangan harian 1 pada 

lampiran 5 diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 0,56 sehingga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 

0,56 > 0,361 maka item soal nomor 1 dikatakan valid. Untuk   

perhitungan validitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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b. Reliabilitas 

Realiabilitas artinya dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk 

mendapatkan tingkat reabilitas soal bentuk pilihan ganda digunakan 

rumus K-R 20. 

Dari perhitungan reliabilitas pada lampiran 5 untuk perhitungan 

reliabilitas ulangan harian 1 diperoleh 𝑟11= 0,88. Untuk harga kritik 

dari r-product moment, dengan α = 5% dan n = 40 diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 

0,361. Karena 𝑟11> 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 0,88 > 0,3339 maka instrumen tes 

reliabel. Karena 𝑟11 terletak pada interval (0,6 < 𝑟11< 0,8) maka 

reliabilitas instrumen tes sangat tinggi. Analisis reliabilitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

c. Taraf kesukaran 

Tiap item soal yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran 

yang berbeda-beda. Pada soal ulangan harian 1 soal dengan kriteria 

mudah meliputi item soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Soal dengan kriteria 

sedang meliputi item soal nomor 7, 9, 26, 27, 28, 29 dan 30.  

Salah satu contoh perhitungan taraf kesukaran pada butir soal 

nomor 1 ulangan harian 1 pada lampiran 5 diperoleh 𝑃1 = 0,85. 

Karena 𝑃1 = 0,85 terletak pada interval diantara 0,71-1,00 maka taraf 

kesukarannya mudah. Dengan menggunakan cara yang sama, untuk 

butir soal lainnya dapat diketahui tingkat kesukarannya dan hasil 

dapat dilihat pada lampiran. 

d. Daya pembeda 

Contoh perhitungan pada butir soal nomor 1 ulangan harian 1 di 

lampiran 5 diperoleh D = 0,2. Karena D = 0,2 terletak pada interval 

antara <0,20 maka untuk butir soal nomor 1 pada ulangan harian 1, 

daya pembedanya jelek.  

Dari hasil perhitungan soal uji kompetensi 1 didapatkan hasil 

soal dengan kategori baik adalah item soal nomor 4, 7 dan 9. Kategori 

cukup adalah soal nomor 8, 11, 12, 13,  14, 15 dan 29. Sedangkan soal 
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dengan kategori jelek 1, 2, 3, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, 28, 29 dan 30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

dari hasil tes uji coba soal menunjukkan hasil bahwa soal dengan 

kategori valid dan daya beda tidak jelek yang dapat digunakan sebagai 

soal instrumen penelitian. Rekapitulasi dari uji coba instrumen dapat 

dilihat di lampiran. 

4.1.2.2.3. Penentuan Soal Instrumen 

Dari 30 butir soal pada setiap ulangan harian yang diajukan 

sebagai tes untuk mengambil data dengan mempertimbangkan 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran serta daya pembeda soal. Data 

hasil pertimbangan butir soal dapat dilihat pada lampiran. 

Dari hasil pertimbangan butir soal tersebut, soal yang dapat 

diujikan untuk uji penelitian adalah 25 butir untuk setiap soal 

ulangan harian. Item soal yang dapat digunakan untuk soal penelitian 

ulangan harian 1 adalah item soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 29.  

4.1.2.3. Desain Tampilan 

Desain tampilan pada alat evaluasi Wondershare Quiz Creator 

peneliti  menggunakan Tool yang di sediakan di Wondershare Quiz 

Creator, tampilan di sesuaikan dengan materi pokok bahasan sel sehingga 

tercipta ketersesuaian dengan isi materi dan tujuan pembelajaran. 

4.1.2.3.1. Tampilan pembuatan instruksi soal pada Wondershare Quiz 

Creator 

Pada pembuatan tampilan instruksi ini berisi tentang informasi 

berupa nama kuis, instruksi kepada peserta kuis, mengatur waktu dan 

nilai minimal, mengatur jenis, ukuran, gambar dan warna font yang 

akan digunakan pada tampilan awal kuis, memasukkan perintah log-

in untuk masuk dalam soal evaluasi Wondershare Quiz Creator.  
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Gambar 4.1. Tampilan pembuatan instruksi soal pada 

Wondershare Quiz Creator 

Dalam pembuatan awal kuis dalam Wondershare Quiz Creator 

dengan mengklik create new quiz untuk membuat kuis. Kemudian 

masuk pada menu Quiz Properties yang berisikan semua informasi 

tentang isi kuis. Setelah itu, untuk mengatur tampilan instruksi awal 

masuk pada menu Quiz Information yang berisi pengaturan 

penjelasan pengerjaan kuis, gambar dan juga menu log-in untuk 

masuk ke dalam kuis. Pada menu Quiz Setting untuk mengatur nilai 

minimum hasil pengerjaan dan pengacakan soal atau jawaban. Pada 

menu Quiz Result untuk mengatur hasil tampilan setelah pengerjaan 

kuis, berupa tampilan keterangan, statistik, dan pengiriman hasil 

pengerjaan kuis. Pada menu Question Setting untuk mengatur jenis, 

warna huruf dan poin setiap soal yang dijawab. 

4.1.2.3.2. Tampilan pembuatan template soal pada Wondershare Quiz 

Creator 

Pada tampilan ini berisikan tentang pengaturan tampilan 

tamplate meliputi warna tampilan, tata letak soal, pilihan jawaban, 

gambar dan penambahan audio ke dalam soal evaluasi Wondershare 

Quiz Creator.  
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Gambar 4.2. Tampilan pembuatan template soal pada 

Wondershare Quiz Creator 

Pengaturan tampilan kuis dilakukan pada Player Template 

yaitu dengan memilih bentuk tampilan template yang sesuai dengan 

materi. Setelah itu mengatur warna pada toolbar, panel, highlight dan 

juga background. Kemudian mengatur tata letak soal, gambar dan 

juga jawaban kuis. 

4.1.2.3.3. Tampilan pembuatan soal pada Wondershare Quiz Creator 

Pada tampilan ini berisikan tentang pemilihan bentuk soal yang 

akan digunakan kemudian memasukkan soal, pilihan jawaban dan 

juga gambar sesuai dengan naskah soal yang telah dibuat. 

 

Gambar 4.3. Tampilan pembuatan soal pada  

Wondershare Quiz Creator 

Setelah tampilan kuis selesai diatur, kemudian memasukkan 

naskah soal ke dalam Wondershare Quiz Creator dengan terlebih 

dahulu memilih bentuk soal yang akan digunakan sesuai dengan 

materi. Setelah itu masukkan soal pertanyaan, pilihan jawaban, dan 

gambar sesuai dengan bentuk pertanyaan yang digunakan. 
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4.1.2.3.4. Tampilan soal pada Wondershare Quiz Creator 

Pada tampilan ini merupakan bentuk keseluruhan tampilan soal 

jadi yang berisi soal, perintah gambar, pilihan jawaban, waktu, suara 

dan juga tombol button untuk kembali maupun lanjut ke soal 

berikutnya. 

 

Gambar 4.4. Tampilan soal pada Wondershare Quiz Creator 

Sebelum dilakukannya penerapan langsung dalam evaluasi 

pembelajaran, alat evaluasi Wondershare Quiz Creator di cek dan di 

validasi.  

4.1.3. Development (Pengembangan) 

4.1.3.1. Produksi 

Tahap produksi ini adalah mengubah naskah soal menjadi sebuah 

program yang berisi teks, gambar, dan animasi. Dalam hal ini program 

adalah sebuah produk alat evaluasi. Sebelum dilakukannya penerapan 

langsung dalam  evaluasi pembelajaran, alat evaluasi Wondershare Quiz 

Creator di cek dan di validasi.  

Pada proses ini mulai dilakukan produksi dengan berpedoman pada 

naskah soal materi Biologi Sel yang sudah jadi. Pembuatan di mulai dengan 

memilih bentuk soal pilihan ganda (multiple choice) dan mengatur tampilan 

waktu dan instruksi. 

Setelah pilihan soal dipilih, langkah selanjutnya adalah memasukkan 

teks soal pada aplikasi dan gambar sesuai dengan pertanyan yang 

digunakan. Ketika soal mentah telah selesai, langkah selanjutnya adalah 

publish (eksport) soal ke dalam format web (online).  
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4.1.3.2. Validasi Produk 

Sugiyono (2010: 414) Validasi merupakan proses kegiatan untuk 

menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini alat evaluasi Wondershare 

Quiz Creator dalam pembelajaran Biologi secara rasional akan lebih efektif. 

Dikatakan secara rasional, karena validasi disini masih bersifat penilaian 

berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. 

Validasi produk dilakukan berdasarkan masukan dan hasil data dari 

penguji ahli. Validasi produk ini dilakukan sebelum pengujian kepada 

siswa. Hasil analisis data juga bisa digunakan sebagai pedoman untuk 

merevisi produk. 

Dalam tahap ini peneliti memberikan lembar validasi yang berisi 

penilaian dan saran serta komentar untuk perbaikan desain dan isi alat 

evaluasi kepada ahli materi dan ahli media. Koesioner lembar validasi berisi 

beberapa aspek penilaian, setiap aspek mempunyai bagian-bagian dari 

tanggapan alat evaluasi dengan menggunakan skala likert yang masing-

masing mempunyai skor maksimal empat kriteria sebagai berikut: 

Skor 4 : Sangat Setuju (SS) 

Skor 3 : Setuju (S) 

Skor 2 : Tidak Setuju (TS) 

Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STJ) 

Berikut adalah hasil dari validasi ahli materi dan media pembelajaran 

yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan. 

4.1.3.2.1. Ahli Materi 

Tujuan dari validasi pada ahli materi adalah untuk mengetahui 

ketepatan dan kesesuaian aspek kandungan isi materi dari produk yang 

telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. 

Validasi ahli materi terhadap media menggunakan lembar validasi 

meliputi tiga aspek yaitu aspek umum, aspek substansi soal dan aspek 

desain alat evaluasi yang dijabarkan menjadi 17 butir pernyataan, setiap 

butir memiliki skor tertinggi adalah 4 dan skor terendah adalah 1. 
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Tahap validasi yang dilakukan oleh ahli materi melalui metode 

kuesioner instrumen angket.  

Untuk gambaran secara umumnya, hasil validasi keseluruhan dari 

ketiga ahli materi dinilai dari beberapa aspek yaitu: 

Aspek Umum. Berdasarkan hasil dari penilaian ahli materi pada 

tampilan aspek umum berpendapat sangat setuju dibuktikan dengan 

adanya tampilan yang memuat soal-soal pada materi. Pada tampilan soal 

memiliki beberapa keunggulan dibanding alat evaluasi pembelajaran 

konvensional yaitu pada tampilan gambar jika di klik pada gambar akan 

memperjelas tampilan gambar.s Dapat dilihat dari bentuk tampilan 

berikut: 

 

. Gambar 4.5. Tampilan aspek umum 

Aspek Substansi Soal. Berdasarkan hasil dari penilaian pada tampilan 

aspek substansi soal, ahli materi berpendapat sangat setuju dibuktikan 

dengan adanya ilustrasi dalam soal menggambarkan isi/materi dan sesuai 

dengan KD dan indikator. Pada bahasa dan huruf yang digunakan mudah 

dibaca. Dapat dilihat dari bentuk tampilan berikut: 
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Gambar 4.6. Tampilan aspek substansi soal 

Aspek Desain Media. Berdasarkan hasil dari penilaian pada tampilan 

aspek desain media, ahli materi berpendapat sangat setuju dibuktikan 

dengan desain antar muka yang disajikan interaktif dan menarik, warna 

dan unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi. Kalimat yang 

digunakan mudah dipahami memuat soal-soal pada materi. Dapat dilihat 

dari bentuk tampilan berikut: 

 

Gambar 4.7. Tampilan aspek desain media  

Berikut ini adalah hasil validasi ahli materi dilihat dari aspek 

keseluruhan: 

Tabel 4.1. Hasil Validasi Penilaian Ahli Materi 

Aspek 

yang 

dinilai 

Skor 

yang 

diperoleh 

Skor 

maksim

al 

Kelayakan (%) 

= 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
x 100% 

Aspek 

umum 

(Butir 1-4) 

48 48 100% 

Aspek 

substansi 

soal (Butir 

5-10) 

65 72 90, 28% 

Aspek 

Desain 

Media 

(Butir 11-

17) 

81 84 96,43% 

Jumlah 194 204 95,09% 
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Untuk hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

a. Analisa Data  

Pada tabel jelas terlihat bahwa aspek yang diajukan kepada 

ahli materi berada pada kriteria sangat setuju, yaitu aspek umum 

(100%), aspek substansi soal (90,28%), dan aspek desain alat 

evaluasi pembelajaran (96,43%). 

Dari persentase yang telah diperoleh kemudian 

ditransformasikan ke dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk 

dapat memberikan makna dan pengambilan keputusan, digunakan 

ketetapan indikator keberhasilan validasi ahli materi. 

Hasil persentase pada tabel menunjukkan bahwa hasil analisis 

tiap aspek berada pada rentang 81% -100% yaitu sangat baik. 

Sehingga pada uji ahli materi pada alat evaluasi, hasil persentase 

setiap item dikatakan berhasil atau valid. Data dapat dilihat pada 

lampiran. Komentar dan saran ahli materi pembelajaran dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan alat evaluasi 

ini sehingga menjadi lebih baik. 

4.1.3.2.2. Ahli Media 

Untuk gambaran secara umumnya, hasil validasi keseluruhan dari 

ketiga ahli media dinilai dari beberapa aspek yaitu: 

Aspek umum. Berdasarkan hasil dari penilaian pada tampilan 

aspek umum media, ahli media berpendapat sangat setuju dibuktikan 

dengan bentuk tampilan yang menarik, Memiliki beberapa keunggulan 

dibanding alat evaluasi pembelajaran konvensional yaitu pada hasil 

pengerjaan, siswa dan guru dapat langsung mengetahui hasilnya. 

Pengoreksian nilai secara otomatis pada hasil report media 

Wondershare Quiz Creator. Dapat dilihat dari bentuk tampilan berikut: 
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. 

Gambar 4.8. Tampilan aspek umum 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak. Berdasarkan hasil dari 

penilaian pada tampilan aspek rekayasa perangkat lunak, ahli media 

berpendapat sangat setuju dibuktikan dengan kemudahan pada 

pembuatan yang dapat didistribusikan dalam format flash. Dalam 

pengoprasiannya sederhana dan mudah digunakan, karena pengguna 

hanya mengklik tombol button yang telah tersedia. Dapat dilihat dari 

bentuk tampilan berikut: 

 

Gambar 4.9. Tampilan aspek rekayasa perangkat lunak 

Aspek Komunikasi. Berdasarkan hasil dari penilaian pada 

tampilan aspek komunikasi, ahli media berpendapat sangat setuju 

dibuktikan dengan tata letak lengkap, komposisi warna baik dan 

tampilan alat evaluasi menarik. Bahasa dan audio backsound (musik) 
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yang digunakan pada alat evaluasi baik dan jelas. Dapat dilihat dari 

bentuk tampilan berikut: 

 

Gambar 4.10. Tampilan pada aspek komunikasi 

Aspek Desain Media. Berdasarkan hasil dari penilaian pada 

tampilan aspek komunikasi, ahli media berpendapat sangat setuju 

dibuktikan dengan desain antar muka yang disajikan interaktif dan 

menarik. Warna dan unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi 

Kalimat yang digunakan mudah dipahami, memuat soal-soal pada 

materi, uji kompetensi sesuai dengan KD dan indikator. Dapat dilihat 

dari bentuk tampilan berikut: 

.  

Gambar 4.11. Tampilan aspek desain media  

Hasil validasi keseluruhan dari ketiga ahli media disajikan pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2. Hasil Validasi Penilaian Ahli Media 

Aspek 

yang 

dinilai 

Skor yang 

diperoleh 

Skor 

maksi

mal 

Kelayakan (%) 

= 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
x 100% 

Aspek 

umum 

(Butir 1-4) 

44 48 91,67% 

Aspek 

Rekayasa 

Perangkat 

Lunak 

(Butir 5-8) 

36 36 100% 

Aspek 

Komunika

si Visual 

(Butir 9-

14) 

63 72 87,50% 

Aspek 

Desain 

Media 

(Butir 15-

22) 

70 84 83,33% 

Jumlah 213 240 88,75% 

Untuk hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran . 

a. Analisis Data  

Pada tabel jelas terlihat bahwa aspek yang diajukan kepada ahli 

media berada pada kriteria sangat setuju adalah aspek umum 

(91,67%), aspek rekayasa perangkat lunak (100%), aspek komunikasi 

visual (87,50%) dan aspek desain media (83,33%). 

Dari persentase yang telah diperoleh kemudian 

ditransformasikan ke dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk 

dapat memberikan makna dan pengambilan keputusan, digunakan 

ketetapan indikator keberhasilan validasi. 

Hasil persentase pada tabel menunjukkan bahwa hasil analisis 

tiap aspek berada pada rentang 81% - 100% yaitu Sangat Baik. 

Sehingga para uji ahli media pada alat evaluasi, hasil persentase setiap 

item dikatakan berhasil atau valid. Data dapat dilihat pada lampiran. 

Komentar dan saran dari para ahli media pembelajaran dijadikan 
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sebagai pertimbangan untuk menyempurnakan alat evaluasi ini 

sehingga menjadi lebih baik. 

 

4.1.4. Implementation (Penerapan) 

4.1.4.1. Penerapan dalam Pembelajaran 

Penerapan dalam pembelajaran dilaksanakan tanggal 6, 13 dan 20 

Agustus 2015, diambil sampel dari kelas XI sebanyak 40 siswa. Siswa 

diberikan soal evaluasi dengan Wondershare Quiz Creator serta angket 

untuk menanggapi alat evaluasi tersebut (Form Angket pada lampiran). 

Soal yang diberikan berupa Pre-test dan Post-test.  

4.1.4.1.1. Deskripsi Data Pre-test 

Sebelum siswa diberikan perlakuan maka terlebih dahulu diberikan 

pre-test untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Dalam 

penelitian ini kelas XI MIA 1 berjumlah 40 siswa dijadikan sebagai 

Kelas Eksperiment dan yang menjadi Kelas Kontrol adalah kelas XI MIA 

2 yang berjumlah 40 siswa.  

Hasil nilai rata-rata pre-test menunjukkan Kelas Eksperimen 68,72, 

sedangkan Kelas Kontrol 60,66, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen memiliki kemampuan awal yang 

tidak jauh berbeda, namun apabila dibandingkan dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) maka kedua kelompok ini masih belum 

tuntas karena nilai KKM di SMAN 1 Demak adalah 75,0. Setelah 

diketahui hasil pretest, dengan nilai yang masih kurang dari KKM. 

Kemudian siswa diberikan perlakuan berupa penjelasan penggunaan 

media evaluasi Wondershare Quiz Creator yaitu cara mengerjakan soal, 

perintah/instruksi dan waktu dalam mengerjakan soal, bentuk penilaian 

hasil tes dalam media evaluasi Wondershare Quiz Creator. Siswa diminta 

menuliskan alamat email yang dipunyai kemudian dikumpulkan pada 

guru digunakan untuk proses pemasukan daftar peserta tes dan juga 

pengiriman hasil tes(rekap nilai). Guru memasukkan email masing-

masing siswa ke dalam media evaluasi Wondershare Quiz Creator untuk 
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kemudian soal dapat dikirim ke email siswa. Dapat dilihat dari bentuk 

tampilan berikut: 

 

Gambar 4.12. Tampilan peserta tes 

 

4.1.4.1.2. Deskripsi Data Posttest 

Setelah siswa diberikan perlakuan berupa penjelasan penggunaan 

media evaluasi Wondershare Quiz Creator, maka dilakukanlah uji 

posttest untuk mengetahui kemampuan peserta didik setelah melakukan 

pembelajaran. Dengan perbedaan Kelas Eksperimen menggunakan alat 

evaluasi Wondershare Quiz Creator sedangkan Kelas Kontrol 

menggunakan konvensional.  

Berdasarkan hasil posttest maka Kelas Eksperimen mendapatkan 

nilai rata-rata 88,42 dan Kelas Kontrol 78,40 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil posttest adalah baik dan sudah tuntas KKM. Perbedaan rata-

rata hasil pembelajaran Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen dengan dan 

tanpa menggunakan Wondershare Quiz Creator dalam pembelajaran 

biologi materi Sel terlihat pada tabel hasil diskripsi berikut ini: 

Tabel 4.3. Hasil Deskripsi Pre-test dan Post-test 

tabel deskripsi hasil pre-test dan post-test 

  pre-test post-test 

Kelas N min max N min max 

Kontrol 25 50.00 70.00 25 72.00 88.00 

eksperimen 25 60.00 70.00 25 84.00 100.00 
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Dan pada diagram berikut ini : 

 

Gambar 4.13. Diagram data nilai rata-rata kelas 

 

4.1.5. Evaluation (Penilaian) 

Tahap ini merupakan fase untuk mengetahui apakah alat evaluasi 

yang dibuat dan diujicobakan telah sesuai dengan harapan awal pembuatan 

melalui angket tanggapan siswa. 

4.1.5.1. Angket Tanggapan Siswa 

Angket tanggapan siswa berttujuan untuk mengetahui apakah alat 

evaluasi Wondershare Quiz Creator membantu dalam proses evaluasi 

pembelajaran pada mata pelajaran Biologi pokok bahasan Sel kelas XI 

Semester 1. 

Angket tanggapan siswa terdiri dari empat aspek yaitu tanggapan 

siswa terhadap software, tanggapan siswa terhadap alat evaluasi yang 

dipergunakan, tanggapan siswa terhadap soal yang diberikan, dan 

tanggapan siswa terhadap guru pada saat proses evaluasi yang 

dijabarkan menjadi 19 butir pernyataan, setiap butir memiliki skor 

tertinggi adalah 3 dan skor terendah adalah 1. Pada angket tanggapan 

siswa terdiri dari beberapa aspek yaitu:  

Aspek tanggapan siswa terhadap software. Pada aspek ini terdiri 

dari tanggapan siswa tertarik mengerjakan soal dengan 

komputer/laptop, senang dikenalkan pada software untuk melaksanakan 
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proses evaluasi pembelajaran, senang menggunakan software evaluasi 

Wondershare Quiz Creator, senang saat mengerjakan dengan  

Wondershare Quiz Creator. Berdasarkan perhitungan diperoleh total 

skor 94% dengan kriteria baik. 

Aspek tanggapan siswa terhadap alat yang akan digunakan dalam 

evaluasi pembelajaran. Pada aspek ini terdiri dari siswa senang dengan 

alat evaluasi yang digunakan guru dalam mengevaluasi pembelajaran, 

lebih semangat mengerjakan soal dengan alat evaluasi, menjadi lebih 

konsentrasi dalam mengerjakan soal, bisa menggunakan alat evaluasi 

Wondershare Quiz Creator dengan baik. Berdasarkan perhitungan 

diperoleh total skor 90% dengan kriteria baik. 

Aspek tanggapan siswa terhadap soal yang diberikan. Pada aspek 

ini terdiri dari siswa dapat memahami soal yang diberikan, soal sesuai 

dengan indikator yang dicapai, soal dan option teracak secara otomatis, 

soal bervariasi, soal sesuai dengan materi yang pernah diajarkan oleh 

guru. Berdasarkan perhitungan diperoleh total skor 94% dengan kriteria 

baik. 

Aspek tanggapan siswa terhadap guru pada saat proses evaluasi. 

Pada aspek ini terdiri dari guru menjelaskan petunjuk penggunaan alat 

evaluasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh 

siswa,  guru mengamati siswa saat proses evaluasi, guru menilai sikap 

siswa saat proses evaluasi, guru menegur siswa yang menyontek. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh total skor 94% dengan kriteria baik. 

Tabel 4.4. Hasil Angket Tanggapan Siswa 

No Aspek Rata-rata Keterangan 

1. Tanggapan Siswa Terhadap 

Software 

94% Sangat Baik 

2. Tanggapan siswa terhadap alat 

yang akan digunakan dalam 

evaluasi pembelajaran 

90% Sangat Baik 

3. Tanggapan siswa terhadap soal 

yang diberikan 

94% Sangat Baik 

4. Tanggapan siswa terhadap guru 

pada saat proses evaluasi 

94% Sangat Baik 
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Berdasarkan hasil tanggapan siswa terhadap alat evaluasi 

Wondershare Quiz Creator diperoleh bahwa siswa senang, semangat, 

konsentrasi dan membantu dalam proses evaluasi pembelajaran. Hasil 

rata-rata dari  beberapa aspek tanggapan siswa diperoleh persentase 

93% atau dengan kategori sangat baik. 

4.2. Pembahasan 

Pembahasan ini memaparkan keseluruhan hasil pengembangan secara rinci 

dan jelas. Pembahasan yang dipaparkan berupa proses dan kelayakan 

pengembangan mengerjakan soal yang terdapat dalam alat evaluasi pembelajaran 

dengan Wondershare Quiz Creator pada materi Sel.  

Secara keseluruhan proses pengembangan alat evaluasi pembelajaran 

dengan Wondershare Quiz Creator yang dilaksanakan 

oleh peneliti diadaptasi model pengembangan ADDIE (Analisys, Design, 

Development, Implementation, Evaluation).  

Kelayakan alat evaluasi pembelajaran  dengan Wondershare Quiz Creator 

pada materi Sel untuk siswa kelas XI MIA yang dikembangkan diukur dari lembar 

validasi ahli materi dan ahli media. Validator ahli materi terdiri dari tiga orang 

guru mata pelajaran biologi dari SMAN 1 Demak, ahli media terdiri dari satu 

dosen dari Universitas Semarang dan dua guru SMAN 1 Demak. 

Berdasarkan Hasil Validasi dari Ahli Materi untuk Alat Evaluasi 

Pembelajaran, dapat dilihat dari hasil angket validasi ahli materi dari aspek 

pertama mengenai materi mendapat kriteria sangat layak sebesar 95,09%. Hal ini 

karena pada aspek materi yang dicantumkan pada alat evaluasi pembelajaran 

dengan Wondershare Quiz Creator sudah sesuai dengan materi yang diajarkan 

yaitu Sel. Di dalam alat evaluasi pembelajaran dengan Wondershare Quiz Creator, 

butir soal dikembangkan sesuai dengan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD), dan Tujuan Pembelajaran yang diharapkan sebelumnya. Butir soal 

bervariasi dari yang sukar sampai yang mudah serta alokasi yang disediakan 

sesuai dengan jumlah soal. 

Pada aspek kedua yaitu media mendapat kriteria layak sebesar 80%. Hal ini 

karena pada aspek media, butir soal sudah sesuai untuk mengukur setiap berpikir 
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seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Hasil validasi alat 

evaluasi pembelajaran dengan Wondershare Quiz Creator pada materi Sel oleh 

ahli materi diperoleh rata-rata persentase sebesar 88,75% maka pengembangan 

alat evaluasi dengan Wondershare Quiz Creator pada materi Sel dinyatakan sangat 

layak sebagai alat evaluasi pembelajaran materi Sel ditinjau dari sisi materi yang 

terkandung. Setelah dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media maka 

selanjutnya soal tersebut diujikan kepada 40 siswa kelas XI MIA 1 di SMAN 1 

Demak. 

Berdasarkan pada data posttest diperoleh data untuk menentukan hipotesis 

apakah dengan menggunakan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator 

pembelajaran baik atau tidak. Hasil analisis posttest Kelas Eksperimen 

menunjukkan peningkatan hasil belajar yang lebih besar dari pada Kelas Kontrol. 

Dari hasil tersebut diketahui bahwa penggunaan alat evaluasi Wondershare Quiz 

Creator mampu meningkatkan hasil tes  siswa dibandingkan media konvensional. 

 Berdasarkan Hasil Analisis Tanggapan Siswa, dapat dilihat komponen 

kualitas teknis diperoleh kriteria sangat layak dengan persentase 93% maka 

pengembangan terbatas alat evaluasi dinyatakan sangat layak dan membantu 

dalam proses evaluasi pembelajaran sebagai alat evaluasi pembelajaran Biologi. 

 


