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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Media Untuk Latihan dan Evaluasi dalam Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“Medium” yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu 

perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan  

(Sadiman,2006: 6). Beberapa ahli memberikan definisi tentang media 

pembelajaran. 

Menurut Gagne dalam Sadiman, 2009:6) bahwa: 

“media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. Dan Gagne membuat 7 macam pengelompokan 

media, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, 

gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin belajar.” 

Sementara itu Briggs dalam Sadiman, (2009:6) bahwa  

“media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar. Dan Briggs mengidentifikasi 13 macam 

media yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar yaitu: objek, model, 

suara langsung, rekaman audio, media cetak, pembelajaran terprogram, papan 

tulis, media transparasi, film bingkai, film, televisi dan gambar.” 

AECT (Assosiation for Education Comunication and Technology) dalam 

Sadiman, dkk, (2006:19) bahwa: 

“dengan masuknya berbagai pengaruh kedalam khazanah pendidikan seperti 

ilmu cetak-mencetak, tingkah laku (behaviorisme), komunikasi, dan laju 

perkemabangan teknologi elektronik, media dalam perkembangannya tampil 
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dalam berbagai jenis format (modul cetak, film, televisi, film bingkai, film 

rangkai, program radio, komputer dan seterusnya)masing-masing dengan ciri-

ciri dan kemampuanya sendiri.” 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat diambil pengertian secara 

umum bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta 

didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. 

Jadi, fungsi media pembelajaran yang utama adalah sebagai alat bantu 

mengajar yang turut mempengaruhi kondisi dan lingkungan belajar yang ditata 

dan diciptakan oleh guru. 

Media pembelajaran pada penelitian ini tentang pemanfaatan TIK yang berupa 

kuis interaktif menggunakan Wondershare Quis Creator untuk meningkatkan 

kemampuan eksplorasi fenomena fisika. Penggunaan kuis interaktif berupa tipe 

soal Multiple Respone dapat meningkatkan kemampuan eksplorasi siswa. 

Adanya peningkatan kemampuan eksplorasi siswa, sehingga proses belajar 

mengajar menjadi lebih efektif dan optimal. 

Media pembelajaran memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya seperti 

yang 

 

 diungkapkan Hamalik, (2008: 49) yaitu:  

“(a) untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif; (b) media 

pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran; (c) 

penggunaan media dalam pembelajaran adalah untuk mempercepat proses 

pembelajaran dan membantu siswa dalam upaya memahami materi yang 

disajikan oleh guru dalam kelas; serta (d) penggunaan media dalam 

pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi mutu pendidikan.” 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Hamalik, dapat dijabarkan bahwa 

fungsi media pembelajaran diantaranya yaitu dapat mewujudkan situasi 

pembelajaran yang efektif,  sebagai sarana untuk mencapai tujuan 



9 
 

pembelajaran, dapat mempercepat proses pembelajaran, dapat membantu siswa 

dalam memahami materi yang sulit, dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Pemanfaatan media TIK berupa kuis interaktif dalam proses belajar mengajar 

dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep 

fenomena fisika yang masih abstrak. Karena pemahaman konsep fisika yang 

masih abstrak tersebut, sehingga media TIK berupa kuis interaktif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Adanya peningkatan hasil belajar siswa, 

maka kemampuan eksplorasi siswa dapat terlatih. 

Menurut Gerlach dan Ely dalam Rusman, (2012: 166) bahwa  

“tiga ciri media pembelajaran, diantaranya yaitu (1) ciri fiksatif: ciri yang 

menggambar kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, 

merekomendasikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek, (2) ciri 

manipulatif adalah media dapat mentransformasikan suatu kejadian atau 

objek, (3)ciri distributif: ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang 

relatif sama mengenai kejadian itu.” 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijabarkan bahwa ciri media 

pembelajaran diantaranya yaitu dapat merekam suatu peristiwa atau objek 

yang sudah berlalu melalui rekaman video dan foto-foto. Ciri media 

pembelajaran selanjutnya yaitu dapat menyajikan kejadian atau objek dalam 

waktu yang relatif singkat. Ciri media pembelajaran selanjutnya yaitu dapat 

menyebarkan kejadian atau objek kepada sebagian besar siswa dengan 

mudah. Media TIK kuis interaktif yang digunakan pada penelitian ini berupa 

media TIK  kuis interaktif berbasis offline yang berupa kuis interaktif yang 

disajikan menggunakan laptop, LCD, dan software wondershare quiz creator. 
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Penggunaan media Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat membantu 

proses 

 belajar mengajar menjadi lebih optimal. Menurut Siahaan (2012: 14) yaitu  

“penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah cara yang 

efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan 

komunikasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran, khususnya dalam menampilkan fenomena fisika.” 

Berdasarkan pendapat Siahaan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan 

memanfaatkan media TIK kuis interaktif sebagai media pembelajaran dapat 

menampilkan fenomena fisika dalam bentuk visualisasi. Fenoemna fisika 

dalam bentuk visualisasi tersebut, maka membuat pembelajaran lebih aktif 

dan lebih berkualitas. Pembelajaran yang aktif dan berkualitas tersebut dapat 

terlihat dari hasil belajar siswa yang meningkat. Adanya peningkatan hasil 

belajar siswa,  maka dapat melatih kemampuan eksplorasi fenomena fisika. 

Menurut Rusman, (2011:113) bahwa  

“ Model Drills merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan 

memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penyedian 

latihan-latihan soal yang bertujuan untuk menguji performance dan 

kemampuan siswa melalui kecepatan penyelesaian soal-soal latihan.” 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, metode Drill atau pelatihan adalah salah satu 

model pembelajaran yang memberikan latihan-latihan soal yang bertujuan 

untuk menguji performance dan kemampuan siswa melalui hasil belajar 

dalam penyelesaian soal-soal latihan. Kuis interaktif pada penelitian ini 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang memuat soal-soal latihan 

untuk menguji kemampuan eksplorasi siswa. 

Menurut Roestiyah, (2008:125) bahwa 

 

“metode Drill atau pelatihan ialah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai 

suatu cara mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, 
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agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa 

yang telah dipelajari” 

Berdasarkan pendapat tersebut, metode Drills atau pelatihan adalah suatu cara 

mengajar yang menuntut siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan untuk 

memiliki keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajarinya. 

Kegiatan-kegiatan latihan untuk memiliki keterampilan yang lebih tinggi 

tersebut diterapkan menggunakan media berupa komputer atau laptop yang 

memuat latihan-latihan soal kuis interaktif. 

2. Kuis Interaktif sebagai Fasilitas Belajar Eksplorasi Fenomena Fisika 

dengan Latihan  

Definisi kuis menurut Johnson, (2005) bahwa  

“quizzes are a natural symbiotic partner to learning and therefore are equally 

as important to complete the learning experience.” 

Berdasarkan definisi di atas kuis adalah mitra simbiosis alami untuk belajar 

dan melengkapi pengalaman belajar. Hal ini berarti kuis merupakan salah satu 

metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengefektifkan dan 

meningkatkan pengalaman belajar siswa. Kuis merupakan mitra simbiosis 

dalam melengkapi pengalaman belajar siswa terutama dalam melatih 

kemampuan eksplorasi siswa.  

Definisi kuis interaktif menurut Risqiyah, (2011) bahwa  

“kuis interaktif adalah salah satu multimedia interaktif yang dapat digunakan 

untuk menunjang proses pembelajaran.”  

Berdasarkan definisi di atas kuis adalah multimedia interaktif untuk 

menunjang proses pembelajaran. Multimedia yang dimaksud dapat berupa 

kombinasi antara teks, grafik, animasi, visualisai obyek fenomena fisika yang 

saling melengkapi dimana antara pengguna dan media ada hubungan timbal 

balik yang digunakan untuk melatih kemampuan eksplorasi. 
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Menurut Ernawati, (2011) bahwa 

 “kuis interaktif merupakan salah satu media yang dapat dikembangkan 

sebagai alternatif belajar mandiri.”  

Berdasarkan uraian tersebut kuis interaktif adalah salah satu media yang 

dapat dikembangkan sebagai alternatif belajar mandiri. Belajar mandiri yang 

dimaksud adalah berdasarkan kemampuan siswa untuk menentukan tujuan 

dan menyelesaikan soal yang berupa kuis interaktif  secara mandiri. Hal ini 

siswa dituntut untuk mengefisienkan waktu dan menentukan pemahaman 

fenomena fisika yang paling tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

secara mandiri. Kemandirian siswa dalam menyelesaikan kuis interaktif 

tersebut dapat melatih kemampuan eksplorasi siswa. 

Kuis interaktif digolongkan menjadi media berbasis komputer karena untuk 

menjalankannya diperlukan komputer (Rizqiyah, 2011). Kuis interaktif ini 

disajikan dengan menggunakan komputer dalam bentuk latihan soal yang 

digunakan sebagai fasilitas belajar untuk melatih kemampuan eksplorasi.  

Menurut Risqiyah, (2011) bahwa  

“kuis interaktif merupakan sebuah aplikasi yang memuat materi pembelajaran 

dalam bentuk soal atau pertanyaan. Yang memungkinkan siswa untuk 

meningkatkan wawasan mengenai materi pembelajaran secara mandiri hanya 

dengan sekali menekan tombol pada tampilan aplikasi.” 

Berdasarkan uraian di atas kuis interaktif merupakan sebuah aplikasi yang 

memuat materi pembelajaran dalam bentuk soal atau pertanyaan. Soal atau 

pertanyaan tersebut diberi visualisasi fenomena fisika. Visualisasi fenomena 

tersebut sebagai fasilitas belajar yang dapat meningkatkan wawasan (melatih 

kemampuan eksplorasinya) mengenai materi pembelajaran secara mandiri 

hanya dengan sekali menekan tombol pada tampilan aplikasi.  
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3. Kemampuan Eksplorasi dengan Pendekatan Saintifik dalam 

Menyelesaikan Kuis 

Menurut Pradhana, (2011:51) bahwa  

“eksplorasi adalah upaya awal membangun pengetahuan melalui peningkatan 

pemahaman atas suatu fenomena. Strategi yang digunakan memperluas dan 

memperdalam pengetahuan dengan menerapkan strategi belajar aktif.” 

Berdasarkan uraian di atas, eksplorasi adalah upaya awal membangun 

pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena. 

Fenomena pada penelitian ini disajikan dalam bentuk visualisasi soal. 

Visualisasi fenomena fisika melalui soal ini merupakan strategi yang 

digunakan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan 

menerapkan strategi belajar aktif. Strategi belajar aktif ini berupa siswa 

menghubungkan pikiran atas suatu pemahaman dari visualisasi fenomena 

fisika untuk melatih peningkatan kemampuan belajar dalam menyelesaikan 

kuis. Peningkatan kemampuan belajar dalam menyelesaikan kuis interaktif  

ini dapat melatih kemampuan eksplorasi siswa melaui peningkatan hasil 

belajar siswa.  

Menurut Johari, (2013) bahwa 

 “dalam kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta didik dalam mencari 

dan menghimpun informasi, menggunakan media untuk memperkaya 

pengalaman mengelola informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi 

sehingga peserta didik aktif, mendorong peserta didik mengamati berbagai 

gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan gejala pada peristiwa-

peristiwa, mengamati objek di lapangan dan labolatorium.” 

Berdasarkan uraian di atas tahap kegiatan eksplorasi adalah melibatkan 

peserta didik dalam kegiatan mencari dan menghimpun informasi, kuis 

interaktif ini melibatkan peserta didik dalam memahami visualisasi fenomena 

fisika untuk mengerjakan soal secara mandiri. Tahap selanjutnya adalah 
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menggunakan media untuk memperkaya informasi, kuis interaktif ini 

menggunakan media komputer yang berisi latihan soal yang memuat 

visualisasi fenomena fisika menggunakan fenomena animasi interaktif, video 

interaktif, dan grafik interaktif. Lalu memfasilitasi peserta didik berinteraksi 

sehingga peserta didik aktif, setiap soal kuis interaktif dibuat sedemikian rupa 

yaitu soal dan pilihan jawaban dibuat sedemikian rupa yang mengacu 

pemahaman (eksplorasi) fenomena fisika.  

Tahap selanjutya adalah mendorong peserta didik mengamati berbagai gejala, 

menangkap tanda-tanda yang membedakan gejala pada peristiwa-peristiwa, 

dan  mengamati objek di lapangan dan labolatorium. Tahap-tahap tersebut 

sesuai perilaku pengamatan menurut Friska (2010) bahwa 

 “Pengamatan merupakan proses paling dasar dari IPA. Pengamatan dapat 

dilakukan dengan menggunakan panca indera,yaitu indera penglihat, indera 

peraba, indera pengecap, indera pembau, dan indera pendengar. Pengamatan 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang objek-objek dan gejala-

gejala alam. Perilaku-perilaku yang dikerjakan pada saat pengamatan, yaitu:  

(a) Penggunaan indera-indera, bukan hanya penglihatan. (b) Pengorganisasian 

objek-objek menurut satu sifat tertentu. (c) Pengidentifikasian banyak sifat. 

(d) Pengidentifikasian perubahan-perubahan dalam suatu objek.  

(e) Melakukan pengamatan kuantitatif (Contoh “ 5 kilogram”bukan berat).  

(f) Melakukan pengamatan kualitatif (Contoh: “Baunya sepertisusu asam”, 

bukan berbau). Agar hasil pengamatan dapat dikomunikasikan secara 

efektif,maka dalam mendeskripsi sifat dari suatu objek hendaknya memilih 

sifat-sifat yang sesuai sehingga objek tersebut, dapat diidentifikasi dan 

dikomunikasikan tanpa ada keraguan” 

 

Berdasarkan uraian di atas langkah-langkah dalam melakukan perilaku 

pengamatan adalah (a) penggunaan indera-indera, bukan hanya penglihatan. 

(b) pengorganisasian objek-objek menurut satu sifat tertentu, (c) 

Pengidentifikasian banyak sifat, (d) pengidentifikasian perubahan-perubahan 

dalam suatu objek, (e) melakukan pengamatan kuantitatif, (f) melakukan 
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pengamatan kualitatif, (h) mengkomunikasikan secara efektif hasil 

pengamatan sesuai objek tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas langkah-langkah dalam kegiatan eksplorasi  

ekuivalen dengan langkah-langkah dalam perilaku pengamatan, yaitu (a) 

membuat rencana pengamatan (b) mengumpulkan informasi menggunakan 

indera-indera tidak hanya penglihatan; (c) pengorganisasian obyek-obyek 

menurut satu sifat tertentu; (d) pengidentifikasian banyak sifat; (e) 

pengidentifikasian perubahan-perubahan dalam suatu obyek; (f) melakukan 

pengamatan kuantitatif, contohnya: “5 kilogram” bukan “massa” (g) 

melakukan pengamatan kualitatif, contohnya: “baunya seperti susu asam” 

bukan “berbau” (h) mengkomunikasikan hasil pengamatan. Langkah-langkah 

tersebut diwujudkan dalam bentuk visualisasi fenomena fisika. Kegiatan 

eksplorasi di atas ditunjukkan melalui pengamatan objek visualisasi 

fenomena fisika.  

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan (Pengawas 

madrasah, 2013). 
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Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan saintifik merupakan proses 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

membangun konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami 

berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah yang berupa mengamati 

(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Konsep 

pembelajaran tersebut dibangun menggunakan penyelesaian soal kuis 

interaktif dan visualisasi fenomena fisika dalam soal kuis interaktif.  

Dalam permendikbud no 81 A tahun 2013 lampiran IV bahwa  

“proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah proses pendidikan 

dimana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan 

keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar 

yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan 

pembelajaran.” 

Berdasarkan uraian di atas, proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 

adalah proses pendidikan dimana peserta didik mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui 

interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan 

RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya 

adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau 

menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam 

kegiatan analisis. Dalam bidang ilmu sains pembelajaran yang dimaksudkan 

adalah menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini dimaksudkan 
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untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, 

memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa 

informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada 

informasi searah dari guru. Pendekatan tersebut disajikan dalam bentuk 

visualisasi fenomena fisika dalam menyelesaikan soal pada kuis interaktif.  

Dalam permendikbud no 81 A tahun 2013 lampiran IV bahwa  

“proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu: (a) 

mengamati, (b) menanya, (c) mengumpulkan informasi, (d) mengasosiasi, 

dan (e) mengkomunikasikan.” 

Berdasarkan uraian di atas, proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman 

belajar pokok yaitu: (a) mengamati, peserta didik untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. 

Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang 

penting dari suatu benda atau objek; (b) menanya, guru membuka kesempatan 

secara luas kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mengenai apa 

yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau didengar; (c) mengumpulkan 

informasi (mengeksplorasi), pada kegiatan ini dilakukan dengan menggali 

dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara; (d) 

mengasosiasi, mengolah informasi yang dikumpulkan untuk menemukan 

keterkaitan satu informasi dengan informasi lainya dan menemukan pola dari 

keterkaitan informasi tersebut; dan (e) mengkomunikasikan, menyampaikan 

hasil pengamatan dan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, 

tertulis atau media lainnya. Langkah-langkah proses pembelajaran tersebut 

disajikan dalam bentuk visualisasi fenomena fisika. 
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Berdasarkan uraian-uraian di atas langkah-langkah dalam kegiatan 

pembelajaran tersebut  ekuivalen dengan langkah-langkah kemampuan 

eksplorasi dan ekuivalen dengan langkah-langkah dalam pengamatan ilmiah, 

yaitu (a) membuat rencana pengamatan (b) mengumpulkan informasi 

menggunakan indera-indera tidak hanya penglihatan;  (c) pengorganisasian 

obyek-obyek menurut satu sifat tertentu; (d) pengidentifikasian banyak sifat; 

(e) pengidentifikasian perubahan-perubahan dalam suatu obyek; (f) 

melakukan pengamatan kualitatif, contohnya: “5 kilogram” bukan “massa” 

(g) melakukan pengamatan kuantitatif, contohnya: “baunya seperti susu 

asam” bukan “berbau” (h) mengkomunikasikan hasil pengamatan. Langkah-

langkah tersebut disajikan dalam bentuk visualisasi fenomena fisika pada 

penyelesaian soal kuis interaktif.  

4. Wondershare Quiz Creator dan Tipe Soal Multiple Respon dalam Melatih 

Kemampuan Eksplorasi Siswa 

 Menurut pembicara dalam  kegiatan PPM di Laboratorium Komputer Jurdik  

 

Matematika FMIPA UNY  Subekti, (2009) bahwa  

“Wondershare Quiz Creator merupakan perangkat lunak untuk pembuatan 

soal, kuis atau tes secara online (berbasis web). Hasil soal, kuis dan tes 

dibuat/disusun dengan perangkat lunak ini dapat disimpan dalam format 

Flash yang dapat berdiri sendiri (stand alone) di website. Pengguna dapat 

membuat dan menyusun berbagai bentuk dan level soal yang berbeda, yaitu 

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

ganda jamak (Multiple Respon), pengisian kata (fill in the blank), penjodohan 

(matching). Wondershare Quiz Creator dapat pula disisipkan berbagai 

gambar (images) maupun file Flash (Flash movie) untuk menunjang 

pemahaman peserta didik dalam pengerjaan soal.” 

 

Berdasarkan uraian di atas Wondershare Quiz Creator merupakan perangkat 

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

Pembuatan soal atau kuis ini dapat dibuat dalam berbagai berbagai bentuk 
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soal yaitu bentuk soal benar/salah (true/false), pilihan ganda (multiple 

choices), pilihan ganda  jamak (Multiple Respon), pengisian kata (fill in the 

blank), penjodohan (matching). Yang dikembangkan dalam  penelitian ini 

adalah bentuk soal pilihan ganda dengan pilihan benar lebih dari satu 

(Multiple Respon). Pemilihan soal bentuk Multiple Respon ini dapat 

mempermudah dalam melatih kemampuan eksplorasi. 

Menurut pembicara dalam  kegiatan PPM di Laboratorium Komputer Jurdik 

Matematika FMIPA UNY Hernawati, (2009) bahwa  

“beberapa fasilitas yang tersedia dalam Wondershare Quiz Creator, selain 

dari sisi kemudahan penggunaan (user friendly) soal-soal yang dihasilkan, 

diantaranya 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 sesuai dengan keinginan pembuat 

soal, dan (5) Fasilitas hyperlink; yaitu mengirim hasil/score tes ke email atau 

LMS. (6) Fasilitas pembuatan soal random, (7) Fasilitas keamanan dengan 

User account/password, (8) Fasilitas pengaturan tampilan yang dapat 

dimodifikasi, dan lain-lain.” 

 

Berdasarkan uraian di atas Wondershare Quiz Creator memiliki beberapa 

fasilitas untuk memberi kemudahan program diantaranya 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 sesuai 

dengan keinginan pembuat soal, dan (5). Fasilitas hyperlink; yaitu mengirim 

hasil/score tes ke email atau LMS. (6) Fasilitas pembuatan soal random, (7) 

Fasilitas keamanan dengan User account/password, (8) Fasilitas pengaturan 
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tampilan yang dapat dimodifikasi, dan lain-lain. Tersedianya berbagai 

fasilitas tersebut dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pengerjaan kuis 

interaktif, sehingga dapat terjadi peningkatan hasil belajar siswa.  

Adanya peningkatan hasil belajar siswa, maka terjadilah peningkatan 

kemampuan eksplorasi siswa. 

 

5.  Dinamika dan Hukum Newton 

Gaya  

Gaya dapat didefinisikan sebagai suatu tarikan atau dorongan. Gaya dapat 

menyebabkan sebuah benda berubah bentuk, berubah panjang atau volume, 

berubah posisi, berubah kecepatan atau berubah arah gerak. Sebuah gaya 

disimbolkan dengan huruf F singkatan dari Force. Berikut ini adalah contoh 

fenomena gaya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Gambar.2.1. Orang mendorong mobil artinya  

orang memberikan gaya apada mobil mogok 

 

Gaya dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

a. Gaya sentuh yaitu gaya yang bekerja pada suaru benda melalui sentuhan 

 

 pada permukaan benda tersebut atau sentuhan langsung. Contoh gaya sentuh  

 

adalah seseorang mendorong mobil, mengangkat benda, dan sebagainya. 

  
Gambar.2.2. Orang mengangkat burble 
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b. Gaya tak sentuh didefinisikan sebagai gaya yang berkerja pada benda tanpa 

menyentuh benda tersebut. Contoh gaya tak sentuh adalah logam yang tertarik 

oleh magnet, gaya listrik dan gaya gravitasi. 

 
Gambar.2.3. Koin (logam) yang tertarik oleh magnet 

 

Resultan Gaya 

Gaya termasuk besaran vektor, artinya gaya adalah suatu besaran yang memiliki 

nilai dan arah. Apabila terdapat beberapa gaya yang bekerja pada suatu 

benda, penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda disebut 

resultan gaya. Resultan yang bekerja dengan arah yang sama akan saling 

menguatkan, hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.4. dua orang anak mendorong 

meja menghasilkan gaya-gaya searah. 

 
Gambar 2.4. Dua orang anak mendorong meja  

Gambar 2.2 menujukkan bahwa dua orang anak berusaha mendorong meja pada 

arah yang sama. Jika anak pertama mengeluarkan gaya sebesar 10 N dan anak 

kedua 15 N. Besar resultan gaya yang dikeluarkan oleh kedua anak tersebut 

maka menyebabkan meja bergerak ke arah depan. 
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Gambar 2.5. Gaya-gaya yang bekerja pada benda bergerak di bidang miring 

Benda yang bergerak terletak pada sebuah bidang miring bekerja gaya-gaya 

yaitu gaya gravitasi, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tarik benda. Resultan 

gaya yang bekerja dapat menyebabkan benda tersebut bergerak ke arah bawah.  

Gaya memupanyai dua arah yaitu gaya yang mengarah ke kanan atau atas 

bernilai positif dan gaya yang mengarah ke kiri atau bawah bernilai negatif. 

Resultan gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan, maka besar resultan 

gayanya akan saling melemahkan, seperti pada Gambar 2.6. lomba tarik 

tambang menghasilkan gaya-gaya yang berlawanan arah. 

 
Gambar 2.6. Lomba Tarik Tambang Menghasilkan  

Gaya-Gaya yang Berlawanan Arah 

Gambar 2.6 menunjukan bahwa sekumpulan anak sedang bermain tarik 

tambang. Gaya-gaya yang bekerja pada tambang tersebut berlawanan arah. 

Misal kelompok pertama pada gambar 2.6 menarik tambang ke kiri sebesar 40 N 

dan kelompok kedua menarik tambang ke kanan sebesar 50 N. Karena gaya 

yang dihasilkan kelompok kedua lebih besar daripada gaya yang dihasilkan 

kelompok pertama, maka resultan gaya yang bekerja pada tambang adalah 15 N 

ke arah kanan. Sehingga menyebabkan tali tambang tertarik ke kanan (kelompok 

kedua). 
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Gaya gesek 

Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling 

bersentuhan, arah gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan arah gerak 

benda. Besar gaya gesekan ditentukan oleh kehalusan atau kekasaran permukaan 

benda yang bersentuhan. Penerapan kehidupan sehari-hari gaya gesekan yang 

menguntungkan dan gaya gesek yang merugikan.  

Contoh gaya gesek yang menguntungkan diataranya adalah gaya gesek pada 

rem,dapat mempelambat laju kecepatan dan gaya gesekan pada  alas sepatu 

saaya sedang berjalan, jika jalan licin orang berjalan bisa tergelincir. Contoh 

gaya gesek yang merugikan dalam kehidupan sehari diantaranya adalah gaya  

gesekan antara kompling dengan mesin mobil yang dapat menimbulkan panas 

sehingga mesin cepat rusak, gaya gesekan antara udara dan mobil yang dapat 

menghambat gerak mobil dan gaya gesekan antara ban kendaraan dan jalan yang 

mengakibatkan ban menjadi tipis. 

 
Gambar.2.7. Permukaan jalan raya dibuat rata dan tidak licin sehingga saat 

bergesekan dengan ban tidak akan tergelincir 
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Gaya Berat 

Gaya berat merupakan gaya tarik antara dua benda yang memiliki massa. Gaya 

ini juga disebut gaya gravitasi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan semua 

benda yang ada di permukaan bumi selalu ditarik ke arah pusat bumi. Semakin 

jauh dari pusat bumi, maka berat benda semakin berkurang. Penerapan gaya 

gravitasi dalam kehidupan sehari-hari adalah para penerjun bebas mengalami 

percepatan gravitasi penuh hanya selama beberapa saat setelah melompat dari 

pesawat. Contoh yang lainnya yaitu pesawat luar angkasa yang sedang beredar 

mengelilingi bumi akan mengalami percepatan ke arah bumi akibat gaya 

gravitasi. Akibatnya penumpang pesawat merasa kehilangan berat badan karena 

gaya yang dapat menyebabkan benda jatuh bebas. 

    
Gambar 2.8. Astronot yang mengelilingi bumi merasa kehilangan berat badan 

Hukum  Newton  

 

Hukum I Newton 

Hukum ini sering juga disebut sebagai hukum inersia (kelembaman). Hukum I 

Newton berbunyi “jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka 

benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan, benda yang mula-

mula bergerak, akan terus bergerak dengan kecepatan tetap”. 

Pernyataan Hukum I Newton ini secara matematis dapat dituliskan F = 0 

(Jumlah dari semua gaya yang bekerja sama dengan nol). Contoh penumpang 

akan serasa terdorong kedepan saat motor yang bergerak cepat direm mendadak, 
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koin yang berada di atas kertas di meja akan tetap disana ketika kertas ditarik 

secara cepat, ayunan bandul sederhana, pemakaian roda gila pada mesin mobil. 

 
Gambar 2.9. Penumpang akan serasa terdorong kedepan saat motor yang 

bergerak cepat direm mendadak 

 

Hukum II Newton 

Apabila resultan yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan nol maka 

benda tersebut akan bergerak dengan sebuah percepatan. Besarnya percepatan 

suatu benda sebanding dengan resultan gayanya. Semakin besar resultan gaya 

yang bekerja pada suatu benda, percepatannya akan semakin besar. Untuk 

resultan gaya tetap yang bekerja pada suatu benda dengan massa semakin besar, 

maka semakin kecil percepatan yang terjadi.  

Percepatan dihasilkan oleh suatu resultan yang bekerja pada suatu benda 

berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya dan 

berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum II Newton berbunyi 

“percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya (resultan 

gaya) yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan 

massanya”. Contohnya sepeda motor yang melaju dijalan raya akan 

mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbading terbalik 

dengan massa sepeda motor tersebut. 
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Gambar 2.10. Sepeda motor yang sedang melaju di jalan raya 

 

 

Hukum III Newton 

 

Hukum ini sering juga disebut dengan hukum aksi-reaksi. Hukum ini berbunyi 

“jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain maka benda yang dikenai 

gaya akan mengerjakan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang di terima 

dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan”. Hukum ini menyatakan jika 

suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua ini akan 

mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya 

berlawanan. Secara matematis dituliskan sebagai: 

Faksi = -Freaksi 

Besarnya gaya reaksi sama dengan besarnya gaya aksi. Tanda negatif 

menyatakan bahwa arah gaya reaksi berlawanan dengan arah gaya aksi. 

Contohnya ketika tangan mendorong ujung meja. Bentuk tangan menjadi 

berubah, bukti nyata bahwa sebuah gaya bekerja padanya. Sehingga bisa di lihat 

bahwa sisi meja menekan tangan. Bahkan bisa terasa bahwa meja tersebut 

memberikan gaya pada tangan, rasanya sakit. Makin kuat tangan mendorong 

meja itu, makin kuat pula meja tersebut mendorong balik. Hal tersebut artinya 

adalah tangan mendorong ujung meja merupakan gaya aksi, sedangkan gaya 

reaksinya yaitu meja memberikan gaya pada tangan, sehingga tangan terasa 

sakit. 
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Gambar 2.11. Tangan mendorong ujung meja  

 

 

B. Kerangka Berpikir  

Pengembangan kuis interakrif tipe Multiple Respone ini disajikan dalam bentuk 

kuis yang berisi soal-soal tipe Multiple Respone yang mengacu pada fenomena 

fisika yang divisualisasikan dan feedback jawaban siswa. Melalui fenomena 

fisika tersebut siswa dapat menggali informasi dengan pengamatan secara 

langsung fenomena tersebut. Sehingga kemampuan eksplorasinya dapat terlatih 

melalui fenomena tersebut. Feedback jawaban siswa muncul setelah siswa 

memilih pilihan jawaban yang tersedia. Feedback jawaban terdiri dari feedback 

jawaban benar dan feedback jawaban salah. Feedback jawaban benar berisi 

penguatan atas pilihan jawaban yang dipilih. Feedback jawaban salah berisi 

petunjuk untuk menemukan jawaban yang tepat. Sehingga melalui penyajian 

fenomena fisika dan feedback jawaban tersebut, maka kemampuan eksplorasinya 

dapat terlatih.  

Metode ini menitikberatkan kepada latihan penyelesaian soal kuis interaktif 

dengan membentuk keterampilan yang dimiliki peserta didik melalui pemberian 

soal dalam bentuk visualisasi fenomena fisika secara eksplorasi. Pemberian soal-

soal latihan diberikan beberapa kali berdasarkan materi yang telah dibelajarkan. 

Sebelum materi pembelajaran dimulai, siswa diberi pretest dan setelah 

penyampaian materi pembelajaran, siswa diberikan kuis interaktif, serta siswa 
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juga diberikan postest. Hasil belajar ranah kognitif dalam penyelesaian soal 

tersebut dilihat dari nilai Gain pretest dan posttest. Berdasarkan Gain pretest dan 

posttest tersebut dapat diketahui peningkatan hasil pelatihan kemampuan 

eksplorasi siswa. 

Pelaksanaan pengembangan kuis interakrif tipe Multiple Respone untuk melatih 

kemampuan eksplorasi fenomena fisika pada siswa SMA terdiri atas tiga 

langkah kegiatan yang harus dilakukan diantaranya yaitu: 

1. Perencanaan pembelajaran  

Dalam membuat perencanaan pembelajaran menggunakan metode Drills 

(pelatihan)  hal yang paling penting dilakukan adalah membuat kuis interaktif 

berupa soal kuis yang divisualisasi fenomena fisika dan pretest/posttest. Selain 

itu dalam perencanaan pembelajaran diperlukan pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pelatihan Pembelajaran. 

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah wujud kerja dari apa yang telah 

direncanakan. Dalam pelaksanaannya guru hanya memberikan pretest sebelum 

kegiatan pembelajaran, lalu guru memberikan kuis interaktif untuk pelatihan 

kemampuan eksplorasi. Penelitian ini dilakukan selama dua kali pertemuan. 

Selama dua kali pertemuan tersebut diberikan dua bentuk kuis interaktif yang 

berbeda disetiap pertemuannya. 

3. Evaluasi pembelajaran  

Penilaian dalam proses pembelajaran dilakukan setelah diterapkannya pelatihan 

kuis interaktif disetiap pertemuannya untuk megetahui peningkatan kemampuan 
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eksplorasi siswa. Kegiatan penilaian atau evaluasi adalah untuk mengukur 

peningkatan kemampuan eksplorasi melalui hasil belajar peserta didik setelah 

melakukan pembelajaran. Pengukuran kemampuan eksplorasi dilaksanakan 

menggunakan posstest untuk mengetahui keefektifan kuis interaktif dalam 

melatih kemampuan eksplorasi fenomena fisika siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Kerangka Pemikiran Pengembangan Kuis Interaktif Tipe Multiple 
Respone untuk Melatih Kemampuan Eksplorasi Fenomena Fisika 

    Keterangan: 

 Alur perlakuan 

 Alur pengaruh 

Perencanaan: 

kisi-kisi soal 

kuis interaktif, 

stroryboard 

kuis interaktif, 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pelatihan, 

Prestest dan 

Postest 

Pelaksanaan: 

Prestest dan 

pelatihan 

menggunakan  

kuis interaktif  

Evaluasi:  

Postest 

Metode Pengembangan Kuis Interaktif Tipe Multiple Respone untuk 

Melatih Kemampuan Eksplorasi Fenomena Fisika 

 

Peningkatan Kemampuan 

Eksplorasi 


