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ABSTRAK
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI QUIZIZZ DALAM
PEMBELAJARAN DARING (ONLINE) FISIKA PADA MATERI USAHA
DAN ENERGI KELAS X MIPA DI SMA MASEHI KUDUS TAHUN
PELAJARAN 2019/2020

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui; (1) efektivitas dari
penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran daring fisika
pada materi usaha dan energi yang ditinjau melalui respon peserta didik; (2)
efektivitas penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran
daring fisika materi usaha dan energi yang ditinjau melalui hasil ulangan (tes
akhir seluruh materi)
Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kombinasi
dengan menggabungkan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini adalah 23 peserta didik kelas X MIPA SMA Masehi
Kudus. Penelitian ini menggunakan berbagai insturmen untuk mengumpulkan
data seperti; (1) kuesioner respon peserta didik; (2) lembar pedoman wawancara
sebagai pendukung hasil kuesioner respon peserta didik; (3) soal melalui media
Quizizz dan soal ulangan untuk melihat keefektifan penggunaan media Quizizz
pada kegiatan pembelajaran daring fisika.
Hasil dari penelitian ini adalah (1) kuesioner respon peserta didik
penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran daring fisika
materi usaha dan energi sudah berjalan efektif dengan jumlah siswa yang masuk
kategori sangat baik 56,50% dan siswa yang masuk kategori baik 43,50%; (2)
hasil ulangan yang dilakukan oleh peserta didik menghasilkan persentase
ketuntasan sebesar 91,30% dan sudah melebihi 75% dari jumlah peserta didik
sehingga sudah dinyatakan efektif.
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ABSTRACT
THE EEFFECTIVENESS OF THE USING QUIZIZZ OF PHYSICS ONLINE
LEARNING ON WORK AND ENERGY IN CLASS X MIPA SMA MASEHI
KUDUS IN ACADEMIC YEAR 2019/2020

This research aims to find out; (1) the effectiveness of the use of Quizizz
media in the closing activities of physics online learning on work and energy as
viewed from students’ responses; (2) the effectiveness of the use of Quizizz media
in the closing activities of physics online learning on work and energy as viewed
from the students’ results the final test.
This research using an combined research approach, by combining
quantitative and qualitative data collection techniques. The subjects in this
research consisted of 23 students of Class X MIPA SMA Masehi Kudus. This
research uses various instruments to collect data such as; (1) questionnaires for
student’s responses; (2) interview guiding sheet as a proponent questionnaires for
student’s responses; (3) question from Quizizz and final test to see the effectiveness
of using Quizizz on physics online learning.
The result of this research are; (1) questionnaires for student’s responses
of the use of Quizizz media in the closing activities of physics online learning on
work and energy has been effective with very good results reaching a percentage
of 56,50% and good results reaching a percentage of 43,50%;(2) the result of final
test reaching a percentage of 91,30%, and the result already exceed of 75% from
students total has been declared effective.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Belajar

adalah

suatu

proses

pengembangan

pengetahuan,

ketrampilan, dan sikap dalam ranah baru yang terjadi ketika seseorang
berinteraksi dengan lingkungan dan informasi yang didapatnya. Biasanya
pendidik (guru) yang memberi arahan mengenai lingkungan belajar dan
mencakup fasilitas fisik dalam situasi akademik maupun emosional. Selain
adanya hubungan antara peserta didik dengan lingkungannya, proses belajar
ini juga dapat terlihat berlangsung karena adanya suatu interaksi yang
dilakukan antara guru dan peserta didik. Sehingga dari aspek-aspek yang
didapat oleh peserta didik tersebut dapat diukur pencapaiannya mengenai
materi pelajaran yang ada disekolah dan dapat disebut juga sebagai prestasi
belajar.
Ketika proses belajar berlangsung akan ada dimana peserta didik
merasa tidak tertarik dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.
Biasanya guru hanya melakukan suatu pembelajaran yang monoton
sehingga proses belajar yang dialami oleh peserta didik menjadi jenuh.
Untuk menghindari hal tersebut maka pendidik harus memiliki kemampuan
untuk mengorganisasi dan dapat memilah materi pelajaran sedimikian rupa,
sehingga peserta didik dapat memiliki suasana belajar yang merangsang dan
menantang. Permasalahan dibuat semakin berat karena adanya pandemi
yang terjadi dewasa ini.
Awal tahun 2020 ini masyarakat dunia digemparkan dengan adanya
pandemi Covid-19. Pandemi ini sangat berdampak pada seluruh bidang
yang ada, tak terkecuali bidang pendidikan. Pendidikan formal yang
biasanya dilakukan secara langsung di sekolah dengan melakukan tatap
muka harus terkendala dengan adanya pandemi ini. Satu-satunya jalan
keluar yang bisa dipilih untuk mengatasi kendala pada masa pandemi ini
adalah dengan melakukan pembelajaran melalui daring (online).
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Pembelajaran daring dapat dilakukan dari tempat masing-masing
tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung. Pembelajaran daring
diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi selama
masa pandemi terlebih dalam bidang pendidikan. Dengan memanfaatkan
perangkat gawai, jaringan internet dan suatu platform diharap dapat menjadi
jalan keluar yang bisa dimaksimalkan. Tenaga pendidik dan peserta didik
harus membiasakan diri untuk dapat melakukan proses belajar mengajar
dari tempat masing-masing.
Perkembangan teknologi pada bidang ilmu pengetahuan semakin
mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan teknologi dalam
proses belajar agar lebih efektif, terutama pada masa pandemi ini. Hal
tersebut menuntut agar pendidik mampu menggunakan teknologi dan media
guna menunjuang proses pembelajaran melalui daring. Di masa pandemi
seperti ini, perkembangan teknologi terutama pada era revolusi industri 4.0
diharapkan dapat menjadi solusi. Memasuki abad 21 saat ini dunia telah
mulai memasuki era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 yang ada
saat ini lebih mengutamakan suatu perkembangan dan kemajuan teknologi
dalam suatu penerapan.
Pembelajaran melalui daring yang tidak melakukan tatap muka
langsung tentu memiliki berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang
adalah fokus peserta didik yang berkurang karena tidak melakukan tatap
muka secara langsung. Selain itu waktu pada pembelajaran daring juga
sangat singkat sehingga keutuhan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari
kegiatan pembuka isi dan penutup menjadi terabaikan. Perlu adanya suatu
media yang dapat mengangkat motivasi peserta didik untuk tetap fokus
didalam pembelajaran, dan media yang membuat keutuhan kegiatan
pembelajaran tetap terjamin, mulai dari pembuka, inti dan penutup.
Penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning, menjadi salah satu
cara untuk pendidik agar tetap bertanggung jawab terhadap perkembangan
peserta didiknya.
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Media pembelajaran yang menggunakan teknologi digital yaitu
media pembelajaran berbasis e-learning. E-learning sendiri merupakan
contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat
digunakan sebagai sarana guru dan peserta didik dalam mempermudah
suatu proses pembelajaran dengan diharapkan tercapainya tujuan
pembelajaran. Salah satu jenis e-learning yang ada di Indonesia adalah
Quizizz. Quizizz ini merupakan sebuah aplikasi kuis multiplayer. Quizizz
dapat diakses melalui website serta digunakan peserta didik di kelas untuk
dimainkan bersama, ataupun digunakan untuk penugasan peserta didik di
rumah. Hasil dari penugasan tersebut dapat digunakan untuk penilaian yang
diambil oleh guru. Di aplikasi ini sudah terdapat koleksi kuis, peserta didik
juga dapat dengan mudah mengaksesnya. Quizizz ini sangat cocok
digunakan dalam membangun pembelajaran yang interaktif karena peserta
didik dapat mengerjakan kuis secara bersamaan dengan teman sehingga
dapat diketahui ranking yang didapat dalam menjawab kuis tersebut.
Penggunaan Quizizz sebagai media pembelajaran yang berbasis elearning

terutama

pada

pembelajaran

daring,

diharapkan

dapat

meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam suatu proses
pembelajaran. Melalui aplikasi Quizizz yang menarik dan menyenangkan
untuk suatu pembelajaran dengan penerapan sistem “belajar sambil
bermain”, diharapkan dapat menjadi daya tarik tesendiri bagi peserta didik
dalam proses pembelajaran. Dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan
agar mempermudah peserta didik dalam memahami suatu materi
pembelajaran menggunakan daring sehingga motivasi belajarnya semakin
bertambah.
Dengan adanya kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan serta
berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tentang “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Quizizz dalam Pembelajaran
Daring (Online) Fisika pada Materi Usaha dan Energi Kelas X MIPA di
SMA Masehi Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020”. Subjek yang dijadikan
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bahan penelitian oleh peneliti ialah peserta didik SMA Masehi Kudus kelas
X MIPA.

1.2. Identifikasi Masalah
Proses pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu faktor
yang mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Kegiatan
pembelajaran yang dijalanin melalui daring tetap terdiri dari tiga proses
yaitu, pembuka, isi dan penutup. Ketiga proses yang ada merupakan
komponen penting yang harus dilakukan tanpa ada yang terlewat. Dari latar
belakang di atas, peneliti mengangkat masalah terkait dengan proses
pembelajaran daring. Didalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi
masalah terkait kegiatan dalam pembelajaran daring:
1. Fokus peserta didik dalam pembelajaran daring.
2. Pembelajaran daring yang singkat membuat kegiatan penutup terutama
untuk mereview pembelajaran menjadi berkurang.

1.3. Pembatasan Masalah
Adapun banyak macam faktor yang dapat menunjang proses belajar
mengajar, dengan demikian perlu dibuat batasan masalah agar tidak terlalu
luas. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, biaya, kemampuan dan tenaga
yang dimiliki penulis. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti
memberi batasan masalah supaya permasalahan yang hendak di analisis
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun pembatasan pada masalah
yang dibuat yaitu;
1.

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas
X MIPA di SMA Masehi Kudus

2.

Penelitian yang terfokus pada keefektifan penggunaan Quizizz pada
kegiatan penutup pembelajaran daring fisika.

3.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah usaha dan energi.
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1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi masalah dan
Batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah;
1. Bagaimana efektivitas penggunaan media Quizizz pada kegiatan
penutup pembelajaran daring fisika materi usaha dan energi yang
ditinjau dari respon peserta didik ?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan media Quizizz pada pembelajaran
fisika melalui daring materi usaha dan energi yang ditinjau dari hasil
prestasi peserta didik ?

1.5. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini
diadakan dengan maksud tujuan guna mengetahui:
1. Efektivitas penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup
pembelajaran daring fisika materi usaha dan energi ditinjau dari respon
peserta didik .
2. Efektivitas penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup
pembelajaran daring fisika materi usaha dan energi ditinjau dari hasil
prestasi

1.6. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi
manfaat sebagai berikut;
1. Bagi peserta didik
Dengan adanya penelitian ini, peserta didik diharapkan dapat
mengikuti proses pembelajaran daring secara efektif. Serta diharap
membantu peserta didik

mendapat penegasan dan fokus dalam

mengulas kembali materi dari pembelajaran daring pada kegiatan
penutup.
2. Bagi Orang Tua
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada
orang tua agar dapat mendampingi dan memberi arahan kepada anak
dengan adanya pembelajaran daring dengan penggunaan suatu media
informasi dan komunikasi.
3. Bagi Guru
Sebagai tenaga pendidik para guru diharapkan dapat mengikuti
proses pembelajaran daring secara kreatif dan interaktif melalui media
internet. Sekaligus referensi tambahan dalam melakukan pembelajaran
agar lebih variatif, terutama dalam kegiatan penutup.
4. Bagi Universitas Sanata Dharma
Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi dan
tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan penelitian berikutnya,
serta menambah kepustakaan terkait dengan penggunaan Aplikasi
Quizizz.
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BAB II
KAJIAN TEORI
2.1. Pembelajaran
2.1.1 Efektivitas Pembelajaran
Definisi efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan,
membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau
tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai atau
tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.
Menurut Firman (Desyana, 2019: 13) keefektifan kegiatan pembelajaran
ditandai dengan adanya;
1) Keberhasil menghantarkan peserta didik mencapai tujuan-tujuan
instruksional yang telah ditetapkan.
2) Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan
peserta didik secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan
instruksional.
3) Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar
mengajar.
Kegiatan pembelajaran yang dinilai efektif tidak hanya melihat hasil
yang diperoleh atau dicapai saja. Lebih dari itu proses dalam kegiatan
pembelajaran merupakan cerminan dari kegiatan pembelajaran yang
efektif. Untuk dapat mencapai tiga poin di atas peran pendidik sangatlah
penting. Pendidik harus dapat membawa peserta didik agar memenuhi
ketiga kriteria tersebut sehingga pembelajaran dapat dinilai efektif.
Salah satu cara pendidik membawa peserta didik agar dapat
menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dapat dilakukan
melalui media pembelajaran yang menunjang. Dengan media yang
disajikan dan menunjang peserta didik dalam proses pembelajaran
diharap ketiga kriteria pembelajaran efektif dapat tercapai seluruhnya.

7
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2.1.2. Pembelajaran Daring (Online)
Menurut Siahaan (Waryanto,2006:11) salah satu pemanfaatan
internet dalam dunia pendidikan adalah pembelajaran jarak jauh atau
distance learning. Terdapat berbagai istilah untuk mengemukakan
gagasan mengenai pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan
internet, yaitu: on-line learning, e-learning (pembelajaran elektronik),
internet-enabled learning, virtual learning, virtual classroom atau web
based learning.
Sedangkan menurut Brown (Waryanto,2006:12) secara sederhana
pembelajaran elektronik (pembelajaran online) merupakan kegiatan
pembelajaran yang memanfaatkan jaringan (internet, LAN, WAN)
sebagai metode penyampaian, interaksi dan fasilitasi serta didukung
oleh berbagai bentuk layanan belajar lainya.
Menurut Haughey dalam Hardjito (Waryanto,2006:14) menjelaskan
bahwa

terdapat

(pembelajaran

tiga

bentuk

online)

sebagai

pembelajaran
dasar

melalui

pengembangan

internet
sistem

pembelajaran dengan mendayagunakan internet, yaitu : Web Course,
Web Centric Course dan Web Enhanced Course.
1) Web Course.
Web Course adalah penggunaan internet untuk keperluan
pembelajaran, semua bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan,
latihan dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet.
2) Web Centric Course
Web Centric Course adalah pembelajaran dengan sebagian bahan
belajar dan latihan disampaikan melalui internet sedangkan ujian
dan sebagian konsultasi, diskusi dan latihan dilakukan secara tatap
muka. Prosentase tatap muka dalam Web Centric Course lebih kecil
dibandingkan prosentase proses belajar melalui internet.
3) Web Enhanced Course
Web Enhanced Course adalah pemanfaatan internet untuk
pendidikan untuk manunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar
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mengajar di kelas, bentuk ini kegiatan pembelajaran utama adalah
kegiatan tatap muka di kelas. Peranan internet dalam Web Enhanced
Course adalah menyediakan sumber-sumbar yang sangat kaya
dengan memberikan alamat-alamat atau membuat hubungan ke
babagai sumber belajar yang sesuai yang bisa diakses secara on-line,
untuk meningkatkan kuantitas. dan memperluas kesempatan
berkomunikasi antara pengajar dan peserta didik (mahasiswa) secara
timbal balik. Web Enhanced Course dapat dikatakan sebagai
langkah awal bagi institusi pendidikan yang akan menyelengarakan
pembelajaran berbasis internet (pembelajaran online) sebelum
menyelenggarakan pembelajaran dengan internet secara lebih
kompleks seperti Web Course atau Web Centric Course.

2.2. Prestasi Belajar
2.2.1 Belajar
Belajar adalah (Rosyid, 2019:4) proses usaha yang di lakukan
seseorang untuk memperoleh suatu berubahan tingkah laku secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya. Setiap individu berproses melalui setiap
kejadian dan pengalaman yang dimiliki dari lingkungannya. Setiap
proses maupun dinamika sedikit banyak akan mempengaruhinya.
Dengan adanya penjelasan ini maka belajar dapat diartikan
sebagai proses dimana seorang individu berubah dan menambah
pengetahuan dari lingkungan serta pengalaman yang dimiliki. Dari
proses belajar seseorang yang pada awalnnya tidak mengerti akan
menjadi mengerti, yang pada awalnya tidak tahu akan mejadi tahu,
yang pada awalnya tidak paham akan menjadi paham, yang pada
awalnya tidak terampil akan menjadi terampil berkat pengalaman
yang dialami di lingkungannya. Belajar merupakan proses yang
akan dapat menunjukan suatu kemajuan bagi individu yang
menjalani prosesnya.
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Belajar terjadi karena adanya suatu proses yang membuat
seorang individu

memperoleh

pengetahuan positif ataupun

pengetahuan
negatif. Proses

baru

baik itu

belajar

yang

menghasilkan sebuah pengetahuan dapat digunakan oleh seorang
individu dalam perjalanan hidupnya.
2.2.2

Prestasi Belajar
Menurut Suryabrata (Ghufron, 2013:9) prestasi belajar adalah

hasil yang diperoleh peserta didik

atau mahasiswa setelah

melakukan aktivitas belajarnya yang dinyatakan dalam bentuk nilai
angka atau huruf. Secara singkat prestasi belajar dapat disimpulkan
sebagai sebuah hasil dari sebuah kegiatan yang telah dilakukan dan
dijalani baik di dalam kolompok maupun secara individu. Jadi
prestasi merupkan kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu bagi
individu yang menjalaninya.
Prestasi yang diperoleh dari setiap proses belajar yang dilakukan
harus didorong oleh ketekunan serta keuletan individu itu sendiri.
Dalam konteks ini keuletan serta ketekunan individu juga
menentukan hasil prestasi belajar dimana dengan memaksimalkan
segala kerja keras, usaha dan kemampuan yang ada maka akan
memperoleh hasil yang maksimal pula.
2.2.3

Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar
Prestasi belajar yang diperoleh peserta didik dapat dipengaruhi

oleh banyak faktor. Jika dilihat dari sumbernya faktor-faktor ini
terdiri dari dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri
inividu. Pada faktor ini prestasi dipengaruhi langsung dari individu
itu sendiri. Beberapa contoh dari faktor-faktor yang berasal dari
dalam diri adalah, motivasi belajar, kedisiplinan, gaya belajar,
keadaan fisik, maupun keadaan psikologi.
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri
inividu. Pada faktor ini prestasi dipengaruhi secara tidak langsung
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dari hal-hal yang ada disekitar individu itu sendiri. Beberapa contoh
dari faktor-faktor yang berasal dari luar diri adalah, fasilitas belajar
di kelas, fasilitas belajar dirumah, maupun uang saku.

2.3. Quizizz sebagai Media Pembelajaran
2.3.1 Pengertian Media
Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin
mendorong upaya-upaya pemanfaatan hasil-hasil dari teknologi
dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan adanya hal ini
menuntut seorang pendidik untuk mampu berinovasi dalam
menggunakan alat-alat

yang lebih modern sesuai dengan

perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu yang ikut
berkembang dalam kegiatan belajar mengajar adalah media
pembelajaran. Media pembelajaran (Cecep & Bambang, 2011:7)
adalah alat yang membantu proses belajar mengajar dan berfungsi
untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan guna mencapai
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Seiring perkembangan
zaman, media pembelajaran juga tergolong dalam bentuk non-fisik
(software). Media pembelajaran non-fisik (Cecep & Bambang,
2011:7) adalah kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat
keras serta berisi pesan yang ingin disampaikan baik di dalam
maupun di luar kelas.
2.3.2

Quizizz Sebagai Media Pembelajaran
Quizizz merupakan salah satu media pembelajaran berbasis

digital dan online (dapat digunakan jika ada dukungan internet
yang memadai) yang terdiri dari fitur kuis, survey, game, kuis,
maupun diskusi. Aplikasi Quizizz sendiri dideskripsikan sebagai
sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang
dapat dijalankan menggunakan gawai dan dapat diakses melalui
website www.Quizizz.com. Quizizz telah ada sejak tahun 2015
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dan merupakan sebuah permainan kuis multiplayer yang dapat
digunakan peserta didik di dalam maupun di luar kelas.
Di aplikasi ini sudah terdapat koleksi kuis, peserta didik juga
dapat dengan mudah mengaksesnya. Selain itu aplikasi ini
memiliki pilihan untuk sign up yaitu sebagai guru atau sebagai
murid. Jika sign up sebagai guru, maka dapat dengan mudah
untuk mengunggah soal yang dapat diakses oleh muridnya.
Aplikasi Quizizz memungkinkan pendidik untuk membuat suatu
penilaian formatif yang dikemas secara menarik bagi peserta
didik. Dalam aplikasi ini juga menampilkan hasil dari setiap soal
yang sudah dikerjakan oleh peserta didik melalui tampilan
peringkat berdasarkan jumlah jawaban yang benar selain itu
melalui aplikasi ini pendidik dimudahkan karena ulasan jawaban
dari peserta didik dapat diketahui dan diunduh dengan format
excel.
a. Langkah-langkah Untuk Mengakses Kuis Bagi Peserta Didik
Menggunakan aplikasi Quizizz memerlukan akses internet
agar dapat masuk dan langsung terkoneksi. Berikut ini adalah
langkah-langkah untuk mengakses Quizizz:
1) Masuk ke alamat https://Quizizz.com/join
2) Lalu memasukan 6 digit kode yang diberikan oleh guru,
setelah itu klik “Join”
3) Tulis nama, lalu klik “start”. Kuis dimulai maka
langsung dapat dikerjakan.
4) Masing-masing soal dikerjakan dalam durasi yang telah
ditentukan guru.
b. Keterangan Lanjutan
1) Setiap selesai menjawab pertanyaan dengan benar maka
akan muncul point yang didapatkan dalam satu soal (point
dilihat dari seberapa cepat waktunya) dan juga dapat
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diketahui ranking yang didapat dalam menjawab soal
tersebut.
2) Jika jawaban yang dipilih salah dalam pertanyaan tersebut,
maka akan muncul jawaban yang benar atau correct.
3) Jika selesai mengerjakan soal, pada akhir kuis akan ada
tampilan Review Question untuk melihat kembali jawaban
yang kita pilih.
4) Dalam pengerjaan kuis, daftar pertanyaan setiap pengguna
berbeda karena kuis tersebut dibuat dalam bentuk
Homework atau pekerjaan rumah.
Quizizz adalah sarana penilaian online yang memungkinkan
guru dan peserta didikuntuk membuat dan menggunakannya. Sangat
jelas bahwa guru dapat membuat soal kuis yang diinginkan sesuai
dengan materi yang akan digunakan. Dalam pembuatan soal kuis
tersebut Quizizz ini sangat memudahkan guru, dimana soal yang di
input ke dalam Quizizz dapat disimpan dan diedit. Serta guru tidak
perlu menggunakan print out untuk menyajikan soal kuis tersebut.

2.4. Kegiatan Penutup
2.4.1 Pengertian
Marno dan Idris (Desyana, 2019:14) menuturkan bahwa
menutup pelajaran merupakan usaha guru untuk memberi gambaran
secara menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari serta usaha
untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam
menyerap pelajaran.
Menutup pelajaran merupakan bagian akhir pada setiap
pembelajaran. Menutup pelajaran perlu dilakukan secara baik,
sehingga dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan serta
nantinya diikuti dengan hasil yang memuaskan selain itu juga
supaya kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana secara utuh. Demi
kepentingan tersebut seorang pendidik dapat melakukan kegiatan
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untuk menutup pelajaran yaitu dengan meninjau kembali materi
yang telah diberikan, evaluasi, ataupun memberikan tindak lanjut
terhadap bahan ajar yang telah disampaikan dan diberikan.

2.4.2

Jenis-jenis menutup pembelajaran
Terdapat empat jenis menutup pembelajaran, yaitu: penutupan

perseptual, penutupan kognitif, penutupan motivasional, dan
penutupan sosial. Berikut ini dijelaskan masing-masing menutup
pembelajaran tersebut (Rasto,2015:27):
1. Penutupan Perseptual
Penutupan perseptual (perceptual closure) adalah
memberikan (pre-closing). Hasil penelitian Placencia (1997)
menunjukkan perilaku awal penutupan dan isyarat akhir
penutupan telah terbukti terjadi pada percakapan tatap muka.
Awal penutupan melibatkan penggunaan perilaku verbal dan
nonverbal untuk menandakan pertemuan akan segera berakhir.
2. Penutupan Kognitif
Penutupan kognitif (cognitive closure) adalah sarana
mencari

kesepakatan

bahwa

tema

utama

dari

materi

pembelajaran telah secara akurat diterima dan dipahami oleh
peserta didik . Ini melibatkan tiga strategi utama yaitu
merangkum (summarization), memeriksa (checking out), dan
tautan keberlanjutan (continuity links).
3. Penutupan Motivasional
Melalui penutupan motivasional (motivatzonal closure)
peserta didik dapat diarahkan untuk memikirkan lebih hati-hati,
mempertimbangkan

secara

lebih

mendalam,

dan

menghubungkan wawasan baru yang diperoleh dari proses
pembelajaran untuk masalah yang lebih umum dalam konteks
yang lebih luas.
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Tiga cara utama yang digunakan untuk penutupan yang
dapat memberikan efek motivasi, yaitu:


Motivasi



Kata-kata mutiara



Pekerjaan rumah dan tugas



Penutupan Sosial
Salah satu fungsi dari penutup sosial adalah untuk

menekankan sebuah 'perasaan menyenangkan' dari sebuah
interaksi.

Bagaimana

kita

meninggalkan

Interaksi

mempengaruhi sikap kita untuk itu. Jika berakhir pada tingkat
relasional tinggi, kita merasa interaksi tersebut menyenangkan
dan

bermanfaat.

Penutupan

sosial

digunakan

untuk

menegaskan bahwa peserta didik telah mencapai sesuatu yang
berharga dan ini diakui dan dihargai. Penutupan sosial terkait
dengan penghargaan terhadap pencapaian prestasi peserta
didik .

2.5. Usaha dan Energi
Kerja (usaha) dan energi adalah salah satu konsep yang paling
penting dalam fisika dan memainkan peranan yang penting dalam
kehidupan kita sehari-hari. Kerja diberi definisi yang tepat yang berbeda
dari pemakaian kita sehari-hari. Kerja dilakukan pada suatu benda oleh
sebuah gaya hanya bila titik tangkap gaya itu bergerak melewati suatu
jarak dan komponen gaya sepanjang lintasan geraknya (Tipler,
2001:155)

1. Usaha
Usaha merupakan perkalian saklar antara vektor gaya (𝐹⃗ )
dengan vektor perpindahan (𝑠⃗).
Secara matematis dituliskan:
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𝑊 = 𝐹⃗ . 𝑠⃗

.......................(2.1)

Usaha akan maksimal bila memiliki arah yang sama dengan
pergeseran, usaha akan nol (0) bila gaya yang dikerahkan tegak lurus
dengan pergeseran. Sebagai contoh pada kasus mendorong benda,
karena pergeseran searah dengan gaya.
Baik gaya maupun perpindahan merupakan besaran vektor.
Sesuai dengan konsep perkalian titik antara dua buah vektor, maka
usaha W merupakan besaran skalar. Jika sudut yang dibentuk oleh
gaya F dengan perpindahan s adalah θ, besarnya usaha dapat
dituliskan sebagai

𝑊 = 𝐹 . 𝑠 cos 𝜃

.......................(2.2)

Dalam sistem satuan SI, satuan usaha adalah joule, yang
dilambangkan dengan huruf J. Satu joule didefinisikan sebagai
besarnya usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya 1 newton yang
bekerja searah dengan perpindahan benda, yang menyebabkan
perpindahan sejauh 1 meter. Dengan demikian,
1 joule = 1 newton x 1 meter
1J

= 1 Nm

2. Energi
Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja
atau usaha. Energi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam
kehidupan di alam ini, terutama bagi kehidupan manusia, karena
segala sesuatu yang kita lakukan memerlukan energi. Pada
perubahan energi, tidak ada energi yang hilang, dengan kata lain
energi bersifat kekal, energi tidak dapat diciptakan atau di
musnahkan.
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Proses perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke
bentuk lainnya disebut konversi energi. Alat untuk mengubah
energi disebut konventor energi. Perubahan energi terjadi ketika
usaha sedang dilakukan.
‒ Satuan energi sama dengan satuan usaha, yaitu Joule
(kgm2/s2).
‒ Satuan lainnya adalah Kalori, 1 Joule = 0,24 kalori atau 1
kalori = 4,2 Joule.


Energi Potensial
Energi potensial diartikan sebagai energi yang dimiliki

benda karena keadaan atau kedudukan (posisinya). Misalnya,
energi pegas (per), energi ketapel, energi busur, dan energi air
terjun. Energi potensial juga dapat diartikan sebagai energi yang
tersimpan dalam suatu benda. Misalnya energi kimia dan energi
listrik. Contoh energi kimia adalah energi minyak bumi dan
energi nuklir. Energi potensial juga dipengaruhi oleh massa
benda. Semakin besar massanya maka energinya semakin besar.
Secara matematis ditulis sebagai berikut:

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ


.......................(2.3)

Energi Kinetik
Setiap

benda

yang

sedang

bergerak

memiliki

kemampuan untuk melakukan usaha. Dengan demikian benda
dikatakan mempunyai energi, yaitu energi gerak atau energi
kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda
karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak, maka semakin
besar energi kinetik yang dimilikinya. Energi kinetik sebuah
benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya. Energi itu
sebanding dengan massa benda dan kuadrat kecepatan benda.
Secara matematis, persamaan energi kinetik dituliskan:
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1

𝐸𝑘 = 𝑚𝑣²

.......................(2.4)

2

3. Hukum Kekekalan Energi Mekanik
Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik disebut energi
mekanik. Dengan demikian, dapat dituliskan bahwa besarnya energi
mekanik adalah
Energi Mekanik (EM)

= Energi Potensial (EP) + Energi
Kinetik (EK)

Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi
mekanik yang dimiliki oleh sebuah benda adalah kekal (tetap).
Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi
secara umum, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnakan,
tetapi dapat berubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi
lain.

2.6. Penelitian yang Relevan
Lucia Vita Desyana. 2019. Efektivitas Penggunaan Media Kahoot
pada Kegiatan Penutup Pembelajaran Matematika Materi Aturan Sinus
dan Cosinus di Kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Skripsi.
Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keterlaksanaan
penggunaan media

Kahoot

pada kegiatan

penutup

pembelajaran

matematika materi aturan sinus dan cosinus; (2) efektivitas penggunaan
media Kahoot pada kegiatan penutup pembelajaran matematika materi
aturan sinus dan cosinus ditinjau dari hasil tes tertulis; (3) efektivitas
penggunaan media

Kahoot

pada kegiatan

penutup

pembelajaran
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matematika materi aturan sinus dan cosinus ditinjau dari respon peserta
didik .
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi.
Subjek dalam penelitian ini adalah 31 siswi kelas X MIPA 4 SMA Stella
Duce 1 Yogyakarta. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
(1) lembar observasi keterklaksanaan kegiatan penutup, (2) soal kuis
Kahoot dan tes tertulis untuk melihat keefektifan penggunaan media Kahoot
pada kegiatan penutup, (3) angket respon peserta didik , (4) lembar pedoman
wawancara untuk mendukung hasil angket respon peserta didik . Data hasil
angket terbuka dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif, sedangkan
data hasil angket tertutup, hasil observasi keterlaksanaan kegiatan penutup,
hasil pengerjaan kuis dan tes tertulis dianalisis secara kuantitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) penggunaan media Kahoot pada
kegiatan penutup terlaksana dengan baik sekali, (2) hasil tes tertulis
menunjukkan persentase ketuntasan kelas sebesar 93%, maka penggunaan
media Kahoot pada kegiatan penutup efektif ditinjau dari hasil tes tertulis
siswi X MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta pada materi aturan sinus
dan cosinus, (3) secara keseluruhan respon peserta didik sangat baik dengan
persentase respon baik dan sangat baik sebesar 97%, maka penggunaan
media Kahoot pada kegiatan penutup efektif ditinjau dari respon siswi X
MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta pada materi aturan sinus dan
cosinus.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata
(Irawati, 2018:48) penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang
menggambarkan fenomena yang memiliki sifat alamiah maupun rekayasa
manusia. Penelitian deskriptif tersebut diperoleh menggunakan pendekatan
penelitian kombinasi. Creswell menyatakan bahwa metode kombinasi adalah
merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan
pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (Sugiyono, 2014:19). Creswell
berpendapat bahwa pendekatan penelitian kombinasi antara kualitatif dan
kuantitatif akan lebih akurat dari pada hanya menggunakan salah satu saja.
Sehingga dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara
bersamaan atau dikombinasikan akan dapat memperoleh pemahaman yang
paling baik apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.
Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif yang diperoleh menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu dengan
menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan pengumpulan
data, analisis data dan menarik kesimpulan. Dimana data kualitatif yang
diperoleh akan dideskripsikan sesuai teknik analisis data yang ada. Dengan
menggunakan pendekatan kombinasi tersebut, peneliti berharap akan
mendapatkan data yang lengkap.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di kelas X MIPA SMA Masehi Kudus
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020 dan 8 Mei 2020

20
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3.3. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian
Subjek penelitian yang diteliti adalah peserta didik kelas X MIPA SMA
Masehi Kudus tahun pelajaran 2019/2020.
2. Objek penelitian
Objek penelitian yang diteliti adalah efektivitas penggunaan media
Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran daring fisika pada materi
usaha dan energi.

3.4. Variabel penelitian
Pada penelitian ini, variabel yang ada berupa efektivitas penggunaan media
Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran fisika. Pada penelitian ini peneliti
melakukan pengukuran terhadap suatu variabel dengan menggunakan sebuah
instrument penelitian. Dalam penelitian ini variabel operasionalnya berupa
efektivitas penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran
fisika dalam materi usaha dan energi kelas X MIPA SMA Masehi Kudus.
Operasionalisasi variabel dibutuhkan untuk menjelaskan variabel penelitian
menjadi konsep, dimensi, indikator berserta ukuran yang telah diarahkan untuk
memperoleh nilai pada variabel. Tujuan dalam operasionalisasi variabel untuk
memperoleh pengertian dan untuk menghindari persepsi pada penelitian
(Pusparani, 2017:45)

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam
sebuah penelitian. Serta rumusan masalah yang dijawab melalui penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
Untuk mendapatkan data pada pendekatan kuantitatif peneliti menggunakan
metode penyebaran kuesioner, memberi soal melalui media Quizizz serta
ulangan. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif peneliti menggunakan metode
wawancara dan dokumentasi.
Kuesioner digunakan sebagai sarana mencari data terkait respon peserta
didik terhadap penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup. Kuesioner
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berisi beberapa pernyataan yang nantinya akan dinilai dan disesuaikan oleh
peserta didik dengan apa yang mereka rasakan dan mereka alami. Pernyataanpernyataan yang dinilai oleh peserta didik nantinya akan dihitung untuk
dikelompokan sesuai dengan kriteria yang ada.
Soal melalui media Quizizz dan ulangan digunakan sebagai sarana melihat
sejauh mana pengetahuan peserta didik terkait materi yang diajarkan. Untuk
soal melalui media Quizizz akan diberikan pada saat proses pembelajaran pada
kegiatan penutup. Untuk ulangan akan diberikan pada saat semua materi selesai
dibahas dan digunakan sebagai bahan untuk penilaian hasil prestasi peserta
didik.
Sedangkan untuk data transkrip wawancara digunakan untuk memperkuat
data terkait respon peserta didik yang telah diambil dari kuesioner. Data ini
diperoleh dengan melakukan wawancara penelitian dengan peserta didik dan
dilakukan pada saat semua materi telah dibahas.

3.6. Instrumen Penelitian
Instrumen merupakan alat ukur yang dugunakan untuk mengumpulkan dan
mengukur data (Purwanto, 2007:7). Instrumen digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan informasi atau data tentang keadaan objek atau proses yang
diteliti (Muhadi, 2013:42).
1. Lembar kuesioner respon peserta didik
Lembar kuesioner respon peserta didik menggunakan skala 1-5,
peserta didik

diharuskan memberikan tanda ceklis pada salah satu

pilihan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kuesioner ini digunakan
untuk melihat respon peserta didik dalam penggunaan media Quizizz
pada kegiatan penutup pembelajaran. Berikut ini merupakan kisi-kisi
kuesioner dari Respon Siswa yang di adopsi dari Lucia Vita tahun 2019.
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Respon Peserta Didik
No
1
2
3

Aspek yang Diamati
Ketercapaian tujuan dari penggunaan Quizizz
pada kegiatan penutup.
Minat peserta didik terhadap penggunaan
Quizizz pada kegiatan penutup.
Sikap peserta didik terhadap penggunaan
Quizizz pada kegiatan penutup.

Nomor Item
1,2,9
3,4,5,6
7,8,10

Tabel 3.2 Kuesioner Terkait Respon Peserta Didik dalam
Menggunakan Media Pembelajaran Quizizz pada Kegiatan Penutup
No
1

Jawaban

Pernyataan

SS

Pembelajaran menggunakan media
Quizizz membantu saya memahami
gambaran umum materi Usaha dan
Energi yang disampaikan.

2

Pembelajaran menggunakan media
Quizizz membantu saya memahami
soal terkait materi Usaha dan
Energi.

3

Saya

lebih

termotivasi

mengerjakan soal fisika ketika
menggunakan Quizizz.
4

Mengerjakan soal melalui Quizizz
meningkatkan rasa ingin tahu saya
terkait materi.

5

Penggunaan

media

Quizizz

meningkatkan motivasi saya untuk
memperhatikan

pembelajaran

dengan cermat.
6

Saya

bersungguh-sungguh

saat

mengerjakan soal fisika dengan

S

TS STS
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No

Jawaban

Pernyataan

SS

S

TS STS

menggunakan Quizizz.
7

Saya

senang

menjawab

pertanyaan-pertanyaan

dengan

mengunakan Quizizz karena akan
menambah

pengetahuan

saya

terkait materi yang disampaikan.
8

Quizizz membantu saya untuk
berpikir kritis.

9

Mengerjakan soal menggunakan
Quizizz membantu saya dalam
mengingat

materi

yang

telah

disampaikan
10

Saya

merasa

tertantang

mengerjakan soal melalui Quizizz.

2. Pedoman Wawancara
Wawancara akan dilakukan untuk mengkonfirmasi jawaban pada
lembar kuesioner. Hasil dari wawancara ini juga dapat digunakan untuk
memperkuat data. Berikut daftar pedoman pertanyaan wawancara terkait
penggunaan media Quizizz yang diadopsi dari Lucia Vita tahun 2019.

Tabel 3.3 Pedoman Wawancara Terkait Respon Peserta Didik dalam
Menggunakan Media Pembelajaran Quizizz pada Kegiatan Penutup
NO.

Aspek

yang

Pertanyaan

Diamati
1

Ketercapaian tujuan Apakah menggunakan media Quizizz
dari

penggunaan membantu dalam memahami gambaran
umum pembelajaran? Berikan alasan!
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NO.

Aspek

yang

Pertanyaan

Diamati
Quizizz

pada Apakah belajar fisika menggunakan

kegiatan penutup

media

Quizizz

membantu

dalam

mengingat materi yang disampaikan
pada pembelajaran? Berikan alasan!
2

Minat peserta didik Apakah menggunakan media Quizizz
terhadap

membuat semakin bersemangat dalam

penggunaan Quizizz mengikuti pembelajaran?
pada
penutup

kegiatan Apakah

merasa

pembelajaran

senang

mengikuti

fisika

dengan

menggunakan media Quizizz? Berikan
alasan!
Apakah belajar fisika menggunakan
media Quizizz menumbuhkan motivasi
dalam

mengikuti

pelajaran

fisika?

Mengapa?
Apakah penggunaan media Quizizz pada
pembelajaran

online

meningkatkan

perhatian dalam belajar fisika?
3

Sikap peserta didik Apakah Quizizz menumbuhkan rasa
terhadap

ingin tahu anda untuk mencari jawaban

penggunaan Quizizz yang benar ketika jawaban salah?
pada
penututp

kegiatan Apakah yang dirasakan ketika belajar
menggunakan

media

Quizizz

pada

pembelajaran online?
Apakah dengan menggunakan media
Quizizz menumbuhkan rasa semangat
dan

semakin

mengerjakan soal?

tertantang

untuk
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3.7. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini peneliti menganalisis beberapa data terkait dengan
efektivitas penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup. Menurut
Mulyasa (Desyana, 2019:54) untuk kriteria keefektifan pada penelitian ini,
kegiatan pembelajaran dapat dikatakan efektif jika seluruh atau sebagian
besar (75%) peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan
diikuti dengan perubahan perilaku dari hasil belajar peserta didik.
1. Analisis data angket respon peserta didik
Kuesioner yang berisi berberapa pernyataan yang harus diisi oleh
peserta didik dapat diakses melalui googleform. Dalam penelitian ini
peneliti membuat kuesioner yang berjumlah 10 pernyataan, dengan
skala 1-4 sebagai pilihan jawabannya. Semua pernyataan yang terdapat
dalam kuesioner merupakan pernyataan positif (tabel 3.4).
Tabel 3.4 Konversi Skor Pernyataan Angket
(Widoyoko,2015:109)
Skala

Skor
1

1

2

2

3

3

4

4

Pada kuesioner penelitian yang ada terdapat 10 pernyataan dengan
skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Dari keterangan yang ada maka
diketahui jumlah skor tertinggi adalah 40 (4×10) dan jumlah skor
terendah adalah 10 (1×10). Dalam menentukan jarak interval tiap
jenjang dapat mengunakan rumus sebagai berikut (Widoyoko, 2015, p.
110):

jarak interval =

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 – 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
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Dari rumus untuk mencari jarak interval yang ada maka dapat dilakukan
perhitungan sebagai berikut:
jarak interval

=

40 − 10
4

=3
Dari perhitungan untuk mencari jarak interval di atas, maka dapat
dikelompokan ke dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kategori Respon Peserta didik
Skor Peserta didik

Kategori

31 – 40

Sangat Baik

21 – 30

Baik

11 – 20

Cukup Baik

10

Kurang Baik

2. Analisis hasil wawancara
Untuk mengolah data dari hasil wawancara, dapat melakukan
analisis dari hasil wawancara (Sugiyono, 2014:224). Wawancara
dilakukan secara terstruktur untuk mendapat jawaban yang nantinya
dapat digunakan untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang
terdapat pada kuesioner.

3. Analisis data hasil pengerjaan soal dari media Quizizz dan hasil belajar
Analisi data hasil pengerjaan soal dari media Quizizz dapat diperoleh
dengan melakukan latihan soal yang sudah dikemas dalam bentuk
games melalui media Quizizz, dan dilakukan pada kegiatan penutup
pembelajaran daring. Data yang didapat dari hasil pengerjaan soal
melalui media Quizizz akan diolah, untuk mengukur hasil pengerjaan
Quizizz. Kegitan pembelajaran daring fisika pada materi usaha dan
energi terdapat dua kali pertemuan dimana setiap soal pada games
Quizizz dalam pertemuan pertama dan kedua terdiri dari 10 butir soal.
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Hasil penilaan yang nanti diperoleh selanjutnya akan dipadankan
kriteria pada tabel 3.6.
Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Pengerjaan Kuis yang
mengadaptasi dari Kartika Budi (Desyana,2019:52)
Interval Skor (%)

Nilai

≥ 44

40

45 – 54

50

55 – 64

60

65 – 74

70

75 – 84

80

85 – 94

90

95 – 100

100

Selanjutnya dapat ditentukan kriteria keefektifan penggunaan media
Quizizz pada tiap pertemuan dengan menggunakan kriteria seperti pada
tabel 3.7

Tabel 3.7 Kriteria Efektivitas Pengerjaan Soal Pada Media Quizizz
yang mengadaptasi dari Kartika Budi (Desyana,2019:52)
Nilai Perolehan
≥ 80

≥ 70

≥ 60

≥ 50

≥ 75%
< 75%

Kriteria
Sangat Tinggi

≥ 75%
< 75%

Tinggi
≥ 65%
< 65%

Cukup
≥ 65%

Rendah

< 65%

Sangat Rendah
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Dari tabel 3.7 dapat dibuat rumusan sesuai dengan hasil nilai
perolehan. Nilai perolehan dan rumusan yang ada nantinya akan
digolongkan sesuai kriteria sebagai berikut:


Jika persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai
lebih dari atau sama dengan 80 (N ≥ 80) adalah lebih dari atau
sama dengan 75%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil
pengerjaan soal dengan media Quizizz sangat tinggi.



Jika persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih
dari atau sama dengan 80 (N ≥ 80) adalah kurang dari 75% dan
persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 70 (N ≥ 70) adalah lebih dari sama dengan
75%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan
soal dengan media Quizizz tinggi.



Jika persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih
dari atau sama dengan 70 (N ≥ 70) adalah kurang dari 75% dan
persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 60 (N ≥ 60) adalah lebih dari sama dengan
65%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan
soal dengan media Quizizz cukup.



Jika persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih
dari atau sama dengan 60 (N ≥ 60) adalah kurang dari 65% dan
persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 50 (N ≥ 50) adalah lebih dari sama dengan
65%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan
soal dengan media Quizizz rendah.



Jika persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih
dari atau sama dengan 50 (N ≥ 50) adalah kurang dari 65% dan
persentase jumlah peserta didik yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 40 (N ≥ 40) adalah lebih dari sama dengan
65%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan
soal dengan media Quizizz sangat rendah.
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Selain itu, pada ulangan (tes akhir keseluruhan materi) peneliti
merujuk kajian teori pada bagian efektivitas, peneliti mengadopsi
kriteria keefektifan dengan minimal persentase 75%. Jadi penggunaan
media Quizizz pada kegiatan penutup secara keseluruhan dapat
dikatakan efektif apabila sekurang-kurangnya 75% peserta didik yang
mengikuti ulangan mendapatkan nilai minimal sesuai dengan KKM
(70).

4. Analisis data hasil pengerjaan ulangan (tes akhir keseluruhan materi)
Data dari hasil pengerjaan ulangan diperoleh dengan melakukan tes
menggunakan google classroom untuk materi usaha dan energi, yang
dilakukan setelah keseluruhan materi dibahas. Berdasarkan hasil
perolehan masing-masing peserta didik akan digolongkan sesuai
kategori ketuntasan minmal (KKM), dimana KKM untuk materi usaha
dan energi pada kelas X MIPA SMA Masehi Kudus ini sebesar 70.
Maka dapat dilihat peserta didik yang memperoleh hasil lebih dari sama
dengan 70 termasuk dalam kategori ‘Tuntas’ dan peserta didik yang
memperoleh hasil kurang dari 70 termasuk dalam kategori ‘Tidak
Tuntas’.
Tabel 3.8 Kriteria Hasil Belajar
Nilai Perolehan
≥ 70
< 70

Kriteria
Tuntas
Tidak Tuntas

Setelah diperoleh data hasil ulangan, maka tahap selanjutnya yaitu
menghitung persentase jumlah peserta didik yang termasuk dalam
kategori tuntas. Untuk mengukur presentae keseluruhan peserta didik
yang termasuk dalam kategori tuntas dari hasil ulangan menggunakan
rumus berikut:
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

Persentase Siswa Tuntas = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 × 100%
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Maka dari rumusan di atas dapat diketahui jumlah persentase untuk
peserta didik yang termasuk dalam kategori tuntas. Sedangkan untuk
mengetahui jumlah persentase peserta didik dengan kategori tidak
tuntas dapat menggunakan rumusan berikut:
Persentase Siswa Tidak Tuntas = 100% - Persentase Siswa Tuntas
Tabel 3.9 Persentase Hasil Belajar
Nilai Perolehan
≥ 70
< 70

Kriteria
Tuntas
Tidak Tuntas

Jumlah peserta didik

Persentase

Setelah memperoleh persentase dari peserta didik yang memiliki
kategori tuntas dan tidak tuntas pada hasil ulangan, tahap berikutnya
persentase jumlah peserta didik yang memiliki kategori tuntas pada hasil
belajar akan dikategorikan seperti pada tabel 3.10. (Irawati, 2018:69)

Tabel 3.10 Kategori Penilaian Kecakapan Akademik
Persentase Ketuntasan (%)
x > 80
60 < x ≤ 80
40 < x ≤ 60
20 < x ≤ 40
x ≤ 20

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1. Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran Daring (Online)
Pertemuan Pertama (17 April 2020, 60 Menit)
1. Sebelumnya peserta didik sudah diberitahu untuk membuka Google
Classroom yang sudah disiapkan oleh guru pukul 09.00.
2. Selanjutnya peserta didik memilih akses yang tersedia yaitu memilih
masuk ke kelas X MIPA FISIKA pada Google Classroom
3. Peserta didik wajib presensi terlebih dahulu dengan cara sudah masuk
dalam akses kelas X MIPA FISIKA tersebut dan untuk presensi dibuka
mulai pukul 08.55
4. Pukul 09.00 peserta didik dipersilahkan untuk membaca handout materi
usaha sambil menonton video pembelajaran usaha selama 40 menit
(09.00–09.40) yang ada di Google Classroom. Selama 40 menit tersebut
peserta didik juga boleh bertanya kepada guru jika ada kesulitan.
5. Kemudian pada penutup (akhir) pembelajaran pukul 09.40 peserta didik
mengerjakan latihan soal sederhana tentang usaha menggunakan Quizizz
selama 20 menit (09.40-10.00). Alamat website dan kode untuk bermain
Quizizz dicantumkan oleh guru pada keterangan pembelajaran di Google
Classroom. (Foto peserta didik saat mengerajakan Quizizz dapat dilihat
pada lampiran 11)
6. Pukul 10.00 Quizizz dan kelas sudah ditutup oleh guru.

Pertemuan Kedua (8 Mei 2020, 60 Menit)
1. Sebelumnya peserta didik sudah diberitahu untuk membuka Google
Classroom yang sudah disiapkan oleh guru pukul 09.00.
2. Selanjutnya peserta didik memilih akses yang tersedia yaitu memilih
masuk ke kelas X MIPA FISIKA pada Google Classroom
3. Peserta didik wajib presensi terlebih dahulu dengan cara sudah masuk
dalam akses kelas X MIPA FISIKA tersebut dan untuk presensi dibuka
mulai pukul 08.55

32
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4. Pukul 09.00 peserta didik dipersilahkan untuk membaca handout materi
usaha sambil menonton video pembelajaran usaha selama 40 menit
(09.00–09.40) yang ada di Google Classroom. Selama 40 menit tersebut
peserta didik juga boleh bertanya kepada guru jika ada kesulitan.
5. Kemudian pada penutup (akhir) pembelajaran pukul 09.40 peserta didik
mengerjakan latihan soal sederhana tentang usaha menggunakan Quizizz
selama 20 menit (09.40-10.00). Alamat website dan kode untuk bermain
Quizizz dicantumkan oleh guru pada keterangan pembelajaran di Google
Classroom. (Foto peserta didik saat mengerajakan Quizizz dapat dilihat
pada lampiran 11)
6. Pukul 10.00 Quizizz dan kelas sudah ditutup oleh guru.

4.2. Analisis Data
4.2.1 Respon Tujuan, Minat dan Sikap Peserta didik Terhadap Penggunaan
Quizizz dalam Kegiatan Penutup Pembelajaran Daring.
Data skor untuk kuesioner respon minat dan sikap peserta didik
dalam kegiatan penutup dengan media Quizizz dapat dilihat pada bagian
lampiran 9. Dari hasil yang di dapat melalui kuesioner diketahui
hasilnya seperti gambar berikut berikut:

43.50%
56.50%

Sangat Baik

Baik

Gambar4.1.
4. 1Grafik
GrafikRespon
ResponPeserta
PesertaDidik
Didikpada
padaPenggunaan
PenggunaanQuizizz
Quizizz
Gambar
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Merujuk dari teknik analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini
mengadopsi kriteria ke efektifan dengan persentase 75%. Berdasarkan
diagram lingkaran di atas peserta didik yang memiliki respon terhadap
sikap dan minat dalam penggunaan Quizizz pada kegiatan penutup
kategori sangat baik sebanyak 56,50% dan respon respon terhadap sikap
dan minat dalam penggunaan Quizizz pada kegiatan penutup kategori
baik sebanyak 43,50%. Dengan keterangan data ini maka seluruh
peserta didik memiliki respon terhadap sikap dan minat dalam
penggunaan Quizizz pada kegiatan penutup kategori sangat baik dan
baik sebesar 100%.

4.2.2

Analisis Data Respon Peserta didik Terhadap Sikap dan Minat dalam
Penggunaan Quizizz pada Kegiatan Penutup Melalui Wawancara.
Proses wawancara dilakukan peneliti setelah mengambil data
kuesioner. Proses wawancara dilakukan setelah semua kegiatan
pembelajaran online/daring selesai. Tepatanya ketika sore hari melalui
voice note whatsapp. Peneliti mengambil sampel wawancara sebanyak
5 peserta didik dan peneliti menyimpulkan hasil wawancara sebagai
berikut :
Ketika peneliti bertanya “Apakah menggunakan media Quizizz
membantu dalam memahami gambaran umum pembelajaran? Berikan
alasan!”. Semua peserta didik menjawab ”iya”. Bagi peserta didik
Quizizz dapat membantu mereka memahami gambaran umum materi
karena di dalam Quizizz terdapat animasi yang tidak membuat bosan
serta dapat meningkatkan mood peserta didik saat mengerjakan soal,
selain itu juga adanya waktu pada setiap soal yang membuat peserta
didik terpacu untuk memahami materi sebelum bermain Quizizz.
Berikut ini adalah salah satu jawaban dari peserta didik yang
diwawancara:
“Kalau aku sih, lebih membantu karena itu bisa menaikan
mood untuk belajar. Terus soal yang tertera jelas dan ada variasi
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gambar, warna-warna, jadi bisa lebih memberi semangat
mengerjakan dan belajarnya.”

Pertanyaan berikutnya yang diberikan oleh peneliti yaitu “Apakah
belajar fisika menggunakan media Quizizz membantu dalam mengingat
materi yang disampaikan pada pembelajaran? Berikan alasan!”. Peserta
didik merasa bahwa media Quizizz dapat membantu dalam mengingat
materi yang disampaikan pada pembelajaran karena Quizizz memberi
kesan tersendiri pada bagian soal-soal yang ada di Quizizz tersebut
sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengingat teori dan cara
mengerjakannya. Tetapi ada juga peserta didik yang merasa bahwa ia
lebih dapat mengingat ketika membaca berulang-ulang materi yang
telah disampaikan sebelumnya. Berikut jawaban salah satu peserta didik
yang diwawancara:
“membantu, karena unik dan bisa meningkatkan moodku
yang mempengaruhi mood belajarku juga. Jadi lebih membantu
untuk mengingat teori dan cara mengerjakan yang sebelumnya
sudah diajarkan juga.”

Selanjutnya peneliti bertanya “Apakah menggunakan media Quizizz
membuat semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran?”.
Semua peserta didik menjawab “iya”. Menurut peserta didik media
Quizizz membuat mereka bersemangat mengikuti pembelajaran karena
adanya

waktu

dalam

setiap

nomor

membuat

lebih

terbiasa

menggerjakan soal dengan cepat, serta soal yang digunakan tidak jauh
berbeda dengan soal latihan pada saat pembelajaran sebelumnya.
Berikut ini adalah salah satu jawaban dari peserta didik yang
diwawancara:
“iya membuat bersemangat, karena di Quizizz itu
jawabanya gak jauh dari materi yang sebelumnya disampaikan”.

Ketika ditanya “Apakah merasa senang mengikuti pembelajaran
fisika dengan menggunakan media Quizizz? Berikan alasan!”. Semua
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peserta didik menjawab “senang”. Bagi peserta didik soal yang
diberikan berupa pilihan ganda sehingga hasil pengerjaan dapat
disesuaikan dengan pilihan jawaban tersebut, sedangkan ketika tidak
menggunakan media Quizizz soal yang diberikan uraian. Serta waktu
yang terdapat dalam setiap nomor membuat tertantang dan saat
mengerjakan dengan waktu singkat maka poin akan bertambah. Berikut
ini adalah salah satu jawaban dari peserta didik yang diwawancara:
“Senang sekali.... karena di Quizizz itu ada opsi yang bisa
disesuaikan sama jawaban yang ditemukan, soalnya kalo yang
biasanya mengerjakan soal di sekolah kan uraian soalnya”.

Lalu ketika peneliti bertanya “Apakah belajar fisika menggunakan
media Quizizz menumbuhkan motivasi dalam mengikuti pelajaran
fisika? Mengapa?”. Peserta didik semuanya menjawab “iya”. Menurut
peserta didik penggunaan media Quizizz dapat menumbuhkan motivasi
dalam mengikuti pelajaran. Karena adanya peringkat di Quizizz yang
dapat diraih dengan menjawab pertanyaan dengan benar dan dalam
waktu yang singkat, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar
lebih giat supaya mendapat peringkat yang lebih bagus dari sebelumnya.
Berikut ini adalah salah satu jawaban peserta didik yang diwawancara:
“Menurutku sih iya karna di Quizizz kan ada ranking-nya,
jadi aku lebih termotivasi buat belajar lebih giat soalnya dulu aku
mendapat ranking dibawah teman-teman yang lebih pintar, lalu
aku mencoba untuk belajar lebih supaya ranking ku bisa diatas
mereka, dan itu motivasi saya.”

Selanjutnya peneliti bertanya “Apakah penggunaan media Quizizz
pada pembelajaran online meningkatkan perhatian dalam belajar
fisika?”. Semua peserta didik menjawab “iya”. Peserta didik merasa
bahwa mereka lebih bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi
sebelum mengerjakan soal di Quizizz. Sehingga nilai/peringkat yang
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diperoleh lebih baik. Berikut salah satu jawaban peserta didik yang
diwawancara:
“Menurut saya bisa meningkatkan karena sebelum saya
mengerjakan Quizizz saya harus belajar materi dengan sungguhsunggu agar saya bisa mengerjakan soal-soal yang terdapat di
Quizizz tersebut.”

Pertanyaan berikutnya yaitu “Apakah Quizizz menumbuhkan rasa
ingin tahu anda untuk mencari jawaban yang benar ketika jawaban
salah?”. Semua peserta didik menjawab “iya”. Bagi peserta didik rasa
ingin tahu untuk mencari jawaban yang benar ketika menjawab salah itu
ada dimana peserta didik akan mencoba mengerjakan ulang soal yang
jawabannya salah tersebut, dan pasti ada rasa menyesal kenapa bisa
menjawab salah. Beriku jawaban salah satu peserta didik yang
diwawancara:
“kalau aku sih iya, karena aku suka kesel sendiri gitu
kalau jawaban aku salah, ‘lho kok bisa salah yang bener tu yang
mana’ gitu. Kadang ‘aduh kok salah ya’ eman-eman gitu.”

Pertanyaan selanjutnya yaitu “Apakah yang dirasakan ketika belajar
menggunakan media Quizizz pada pembelajaran online?”. Semua
peserta didik yang diwawancara menjawab “senang”. Peserta didik
antusias menjawab senang, karena penggunaan media Quizizz ini sangat
menyenangkan dan tidak membuat bosan. Serta mendapat peringkat
tinggi dan skor banyak yang ditampilkan itu menumbuhkan rasa senang
tersendiri bagi peserta didik. Berikut ini adalah salah satu jawaban
peserta didik yang diwawancara :
“Seneng... soalnya ada ranking-nya dan ada skornya.
Kalau misalnya skor kita tinggi jadi belajar menggunakan Quizizz
menjadi senang.”
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Ketika peneliti bertanya “Apakah dengan menggunakan media
Quizizz menumbuhkan rasa semangat dan semakin tertantang untuk
mengerjakan soal?”. Semua peserta didik menjawab “tertantang” karena
adanya waktu pada setiap nomor dimana jika peserta didik menjawab
dengan waktu yang singkat skor akan bertambah dan peringkat akan
semakin naik. Berikut ini salah satu jawaban peserta didik yang
diwawancara:
“Kalau semangat secara otomatis akan tumbuh dengan
sendirinya, karena dengan kita mempelajari materi dengan tujuan
mendapat nilai memuaskan, bisa mengerjakan soalnya dengan
baik tentu kita memilki semangat untuk belajar dengan sungguhsungguh. Kalau tertantang pasti tertantang karena pertama Quizizz
dalam mengerjaakn soalnya ada waktunya terus kalau salah
langsung keliatan. Kalau aku pribadi lebih tertantang untuk
memberi yang terbaik sih.”

Kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan hasil wawancara
dengan lima peserta didik yang disesuaikan dengan aspek yang diamati,
yakni aspek yang pertama ketercapaian tujuan dari penggunaan Quizizz
pada kegiatan penutup pembelajaran, dimana peserta didik menanggapi
bahwa Quizizz dapat membantu dalam memahami gambaran umum
pembelajaran serta dapat membantu dalam mengingat materi yang telah
disampaikan pada pembelajaran. Selanjutnya aspek kedua yang diamati
yaitu minat peserta didik terhadap penggunaan Quizizz pada kegiatan
penutup, dengan tanggapan peserta didik bahwa penggunaan Quizizz
membuat

mereka semakin bersemangat,

merasa senang,

dan

menumbuhkan motivasi, dalam mengikuti pembelajaran daring fisika
serta dapat meningkatkan perhatian dalam belajar fisika. Aspek terakhir
yang diamati yakni sikap peserta didik terhadap penggunaan Quizizz
pada kegiatan penutup pembelajaran daring, peserta didik memberikan
tanggapan bahwa penggunaan media Quizizz dapat menumbuhkan rasa
ingin tahu untuk mencari jawaban yang benar ketika jawaban peserta
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didik salah, peserta didik juga menyampaikan perasaan mereka yang
notabene merasa senang ketika menggunakan media Quizizz pada
pebelajaran online. Serta peserta didik juga memberi tanggapan bahwa
Quizizz dapat membuat mereka semakin bersemangat dan semakin
tertantang ketika mengerjakan soal menggunakan media Quizizz.
4.2.3. Analisis Data Hasil Pengerjaan Soal Dengan Quizizz dan Ulangan
Data hasil pengerjaan soal untuk melihat kriteria efektivitas
penggunaan media Quizizz dalam kegiatan penutup pembelajaran daring
yang telah dilaksanakan akan dikelompokan berdasarkan kriteria yang
sudah dibahas pada kajian teori. Dapat dilihat pada tabel dibawah yaitu
hasil akhir dari pengerjan soal sengan menggunakan media Quizizz.
Tabel 4. 1 Kriteria Hasil Pengerjaan Soal Melalui Media Quizizz

Pertemuan

Persentase Nilai Perolehan

Kriteria

≥ 80

≥ 70

≥ 60

≥ 50

≥ 40

I

47,8%

63,6%

81,8%

81,8%

100%

Cukup

II

33,3%

42,8%

61,9%

76,2%

90,5%

Rendah

Tabel dibawah ini merupakan data statistik hasil pengerjaan soal melalui
media Quizizz. Tabel ini menyajika rata-rata nilai perolehan peserta
didik serta nilai perolehan tertinggi dan terendah dalam mengerjakan
soal melalui media Quizizz.
Tabel 4. 2 Data Statistik Hasil Pengerjaan Soal Melalui media Quizizz

Nilai

Nilai

Minimal

Maksimal

70,90

30

90

64,28

30

100

Pertemuan

Rata-rata

I
II

Untuk tabel 4.3 dibawah ini merupakan data statistik hasil ulangan.
Tabel ini menyajika rata-rata nilai perolehan peserta didik serta nilai
perolehan tertinggi dan terendah dalam mengerjakan ulangan.
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Tabel 4. 3 Data Statistik Hasil Pengerjaan Ulangan

Rata-rata

Nilai Minimal

Nilai Maksimal

83,17

53

100

Persentase
Ketuntasan
91,30%

4.3. Pembahasan
Dari analisis proses pembelajaran fisika materi usaha dan energi
dengan menggunakan media Quizizz pada bagian kegiatan penutup
pembelajaran daring yang dilaksanakan pada peserta didik kelas X
MIPA di SMA Masehi Kudus sudah berjalan dengan sangat baik,
dimana dapat dilihat dari data kuesioner pada diagaram gambar 4.1 serta
dari analisis hasil wawancara halaman 56-62, serta soal-soal yang telah
diberikan baik itu dalam pembelajaran dengan menggunakan media
Quizizz maupun dalam ulangan.
Secara garis besar, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan
media Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran fisika materi usaha
dan energi sudah efektif. Jika melihat respon peserta didik melalui
kuesioner yang diperkuat dengan data hasil wawancara, penggunaan
media Quizizz pada kegiatan penutup melalui daring telah berjalan
dengan efektif. Penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup
pembelajaran fisika materi usaha dan energi sudah memenuhi kriteria
terkait dengan ketercapaian tujuan, minat peserta didik dan sikap peserta
didik.
Terkait

dengan

kriteria

pencapaian

keefektifan

dengan

menggunakan media Quizizz pada kegiatan penutup melalui daring,
peserta didik merasa terbantu untuk memahami gambaran melalui soal
serta memfasilitasi peserta didik untuk langsung mengulas seluruh
pembelajaran yang sudah didapat. Selain itu penggunaan media Quizizz
melalui pembelajaran daring juga membantu peserta didik untuk
mengingat pembelajaran karena dapat mengulang kembali tentang apa
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yang telah dipelajari melalui soal dari media Quizizz. Hal ini terjadi
karena setiap akhir pada pembelajaran daring, peserta didik dapat
mengerjakan soal melalui media Quizizz sehingga mereka mendapat
gambaran umum terkait pembelajaran dan soal. Selain itu juga
membantu mereka untuk mengingat kembali terkait pembelajaran yang
telah didapat.
Terkait dengan minat peserta didik dalam penggunaan media
Quizizz pada kegiatan penutup melalui daring juga menunjukan
efektivitas yang sangat baik dapat dilihat pada diagram gambar 4.1
dengan jumlah persentase 100% dengan merujuk dari teknik analisis
pada bab sebelumnya, dimana penelitian ini mengadopsi kriteria ke
efektifan dengan persentase 75%. Peserta didik merasa lebih memiliki
motivasi dalam mengikuti pembelajaran, meningkatkan rasa ingin tahu
dan peserta didik juga merasa senang jika pembelajaran pada kegiatan
penutup melalui daring menggunakan media Quizizz. Selain itu peserta
didik juga menjadi bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan
meningkatakan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran melalui daring. Hal ini terjadi karena peseta didik
diinformasikan diawal pembelajaran, jika pada akhir pembelajaran akan
di adakan games dan latihan soal terkait hal yang akan dibahas.
Terkait dengan sikap peserta didik dalam menggunakan media
Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran melalui daring juga
menunjukan efektivitas yang sangat baik dapat dilihat pada diagram
gambar 4.1 dengan jumlah persentase 100% dengan merujuk dari teknik
analisis pada bab sebelumnya, dimana penelitian ini mengadopsi kriteria
ke efektivan dengan persentase 75%. Peserta didik merasa tertantang
untuk mejawab setiap soal yang ada pada media Quizizz dan akhirnya
terpancing untuk berfikir kritis. Peserta didik menjadi merasa tertantang
untuk mengerjakan soal yang ada melalui media Quizizz karena mereka
ingin mendapat skor yang tinggi dalam games, agar mendapat ranking
yang baik di dalam games.
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Akhir kegiatan dalam pembelajaran melalui daring dengan
menggunakan media Quizizz dapat dilihat kefektivitasannya jika hasil
pengerjaan soal peserta didik melalui media Quizizz tersebut
menunjukan hasil yang baik. Pada pertemuan pertama persentase nilai
perolehan peserta didik yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 60
sebesar 81,8% yang berarti berada pada kriteria keefektifan cukup
dengan nilai rata-rata peserta didik adalah 70,90. Pada pertemuan kedua
persentase nilai perolehan peserta didik yang mendapat nilai lebih dari
sama dengan 60 sebesar 61,9% yang berarti berada pada kriteria
keefektifan rendah dengan nilai rata-rata peserta didik adalah 64,28.
Dari penjelasan tersebut yaitu persentase nilai perolehan peserta didik
pada pertemuan I dan II memiliki kriteria keefektifan cukup dan rendah,
dimana hasil persentase tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Faktor-faktor tersebut yaitu, peserta didik hanya memiliki waktu yang
singkat pada saat memahami materi usaha (pertemuan I) dan energi
(pertemuan II), fokus peserta didik dalam mengerjakan soal di Quizizz
kurang maksimal, jaringan internet yang kurang stabil, dan mengerjakan
soal Quizizz kurang bersungguh-sungguh. Perbedaan kriteria tersebut
juga dapat dipengaruhi karena tingkat kesulitan materi yakni terihat
bahwa hasil nilai perolehan Quizizz pada materi usaha lebih baik
dibandingkan dengan hasil nilai perolehan Quizizz pada materi energi.
Pengerjaan soal melalui media Quizizz membuat peserta didik lebih
termotivasi untuk belajar, hal ini terjadi karena peserta didik dapat
mengetahui kempuan yang mereka miliki terkait materi yang dibahas
pada pertemuan tersebut. Penggunaan ranking dalam pengerjaan soal
Quizizz membuat peserta didik lebih memiliki daya saing yang tinggi
sekaligus untuk mengukur kemampuan mereka dan membandingkan
kesesama peserta didik. Peserta didik yang masih merasa kurang akan
melakukan usaha yang lebih untuk belajar sebagai bentuk refleksi dari
pencapaian mereka setelah melakukan evaluasi pembelajaran dengan
menggunakan Quizizz. Dengan adanya motivasi dan daya saing yang
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tinggi peserta didik akan belajar lebih giat untuk mendapatkan hasil
prestasi belajar yang memuaskan pada saat ulangan. Hal ini didukung
dengan hasil ulangan yang diperoleh peserta didik dimana nilai rata-rata
ulangan yang diperoleh peserta didik sebesar 83,17 dengan persentase
ketuntasan sebesar 91,30% yang termasuk dalam kategori tinggi.
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BAB V
KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
Pelaksanaan penelitian tentang efektivitas penggunaan media Quizizz pada
pembelajaran daring (online) fisika materi usaha dan energi kelas X MIPA di
SMA Masehi Kudus telah dilakukan. Berdasarkan hasil dari analisis data dan
pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penggunaan media Quizizz pada pembelajaran daring (online) fisika
kelas X MIPA di SMA Masehi Kudus terkait materi usaha dan energi
yang dilakukan pada kegiatan penutup telah berjalan dengan baik sekali.
2. Penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran daring
(online) fisika kelas X MIPA SMA Masehi Kudus terkait materi usaha
dan energi yang ditinjau dari respon peserta didik sudah berjalan dengan
efektif. Hal ini ditunjukan melalui kuesioner yang telah diisi oleh peserta
didik. Jika diakumulasikan peserta didik yang memiliki respon sangat
baik dan respon baik memiliki persentase sebesar 100%. Selain dari
hasil kuesioner, keefektifan ini juga didukung dengan hasil wawancara
peserta didik yang memberi tanggapan positif.
3. Penggunaan media Quizizz pada kegiatan penutup pembelajaran daring
(online) fisika kelas X MIPA di SMA Masehi Kudus terkait materi
usaha dan energi yang ditinjau dari hasil prestasi belajar sudah berjalan
dengan efektif. Hal ini ditunjukan melalui jumlah ketuntasan peserta
didik pada ulangan dengan persentase sebesar 91,30%.

5.2. Keterbatasan Penelitian
1. Pada penelitian ini hanya melihat efektivitas penggunaan media
Quizizz pada kegiatan penutup yang ditinjau dari respon peserta
didik dan hasil belajar. Masih banyak variabel lain yang dapat
mempengaruhi efektivitas penggunaan media Quizizz seperti
keaktifan peserta didik, motivasi belajar, dan minat peserta didik.

44
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2. Dikarenakan penelitian ini berlangsung pada pembelajaran daring,
untuk variabel respon peserta didik pada penelitian ini tidak dapat
dilihat secara langsung melainkan hanya melalui kuesioner.
3. Penggunaan media Quizizz membutuhkan jaringan internet yang
memadai guna menunjang kegiatan pembelajaran agar terlaksana
dengan

baik.

Dengan

kata

lain

jaringan

internet

sangat

mempengaruhi keterlaksanaan kegiatan penutup yang dilakukan.
4. Sekolah memiliki kebijakan terkait waktu pembelajaran yang lebih
singkat. Pembelajaran yang dilakukan secara daring memiliki waktu
yang lebih singkat dari pada tatap muka langsung. Sehingga fokus
peserta didik dalam memahami materi masih kurang.

5.1. Saran
Berdasarkan analisa, pembahasan data serta ditinjau dari keterbatasan
penelitian, ada beberapan saran dari peneliti untuk dapat dijadikan referensi
selanjutnya;
1. Bagi Pendidik dan Calon Pendidik
Penelitian mengenai efektivitas penggunaan media Quizizz
pada kegiatan penutup pembelajaran daring (online) fisika kelas X
MIPA di SMA Masehi Kudus terkait materi usaha dan energi yang
telah dilaksanakan menunjukan hasil yang positif. Dimana Quizizz
dapat digunakan sebagai salah satu referensi media pembelajaran
secara daring pada kegiatan penutup.
Media Quizizz ini diharapkan dapat semakin membangun
motivasi peserta didik dalam mengikuti rangkaian kegiatan
pembelajaran secara utuh, mulai dari kegiatan pembuka, inti, serta
penutup. Selain itu diharapkan media Quizizz ini dapat memfasilitasi
dan mengakomodasi kegiatan pembelajaran daring terlebih pada
kegiatan penutup. Media Quizizz ini juga diharapkan dapat
membantu pendidik supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran
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yang telah direncanakan sehingga berjalan dengan lebih efektif dan
menarik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian mengenai efektivitas penggunaan media Quizizz
pada kegiatan penutup pembelajaran daring (online) fisika kelas X
MIPA di SMA Masehi Kudus terkait materi usaha dan energi yang
telah dilaksanakan ini hanya meninjau dari respon tujuan, minat
peserta didik dan sikap peserta didik dalam penggunaan media
Quizizz serta meninjau dari hasil belajar peserta didik. Masih
terdapat banyak variabel lain terkait hal yang dapat ditinjau dari
penggunaan Quizizz ini.
Peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan penggunaan
media Quizizz dengan media pembelajaran lain, sehingga informasi
yang diperoleh lebih banyak dan lebih baru. Penggunaan media
Quizizz juga dapat dilaksanakan peneliti selanjutnya untuk mencoba
membandingkan antara hasil prestasi belajar peserta didik dengan
menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen.
Selain itu karena penggunaan Quizizz membutuhkan
jaringan internet yang baik, maka penelitian ini tidak disarankan
bagi sekolah/peserta didik yang berada didaerah pelosok kecuali
memang sudah tersedia jaringan wifi (internet) yang cukup baik dan
stabil. Penelitian ini juga dilaksanakan secara daring sehingga waktu
pembelajaranya berbeda dengan pembelajaran langsung di sekolah,
sehingga jika ingin melakukan penelitian ini secara daring, harus
dipastikan bahwah waktu yang digunakan sudah memenuhi untuk
peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan supaya
pada saat peserta didik mengerjakan soal pada Quizizz tidak merasa
kurang dalam pemahaman materi.
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Lampiran 1. Lembar Surat Izin Penelitian
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Lampiran 2 Surat Keterangan Sudah Melaksanakan Penelitian
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Lampiran 3. Lembar Validasi Soal
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Lampiran 4. Lembar Validasi Instrumen
Penelitian
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Lampiran 5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama (17 April 2020, 60 menit)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA MASEHI KUDUS
Kelas/Semester

: X MIPA / Genap

Mata Pelajaran

: FISIKA

KD 3.9

: Menganalisis konsep energi, usaha (kerja),

hubungan usaha (kerja) dan perubahan energi, hukum kekekalan energi,
serta penerapannya dlam peristiwa sehari-hari
Sub Bab

: Usaha

📝 *Tujuan pembelajaran* :
Mendeskripsikan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan.
🔖 *Indikator* :
Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara usaha, gaya,
dan perpindahan.
📝 *Kegiatan Inti* :Membuka Google Classroom
1. Masuk ke kelas X MIPA FISIKA
2. Jangan lupa absensi dulu yaa gaess,,, absensi akan dibuka jam
08.55
3. Membaca handout materi usaha sambil menonton video
pembelajaran usaha selama 40 menit (09.00–09.40) yang ada di
Google Classroom
4. Kemudian latihan soal sederhana tentang usaha menggunakan
quizizz untuk lebih memahami materi usaha selama 20 menit
(09.40-10.00)
5. Latihan Soal menggunakan quizizz akan dimulai pada jam 09.40
yak 😊 dan berakhir jam 10.00 jadiii...... jangan sampai terlambat
😊 seperti biasa kalau kelamaan akan kehabisan waktu 😊
6. Kode quizizz akan menyusul dan keluar di GC bersamaan dengan
link soal quizizz 😊 jam 09.35
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7. Bagi yang sudah selesai mengerjakan latihan soal di quizizz lebih
awal silakan langsung mengisi polling pemahaman materi Usaha
yang ada di Google Classroom
🔖 *Penilaian* :
Evaluasi pembelajaran melalui Quizizz😊
💕 *Pesan Guru* :
Tersenyumlah saat bekerja 😊
Banyak minum air putih,,,,
Jangan lupa cuci tangan,,,,
Jaga Kesehatan gaiss,,,, 😊
💕 *Withlove* :
Francisca Mei Retnowati 😊

2. Pertemuan Kedua ( 8 Mei 2020, 60 menit)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA MASEHI KUDUS
Kelas/Semester

: X MIPA / Genap

Mata Pelajaran

: FISIKA

KD 3.9

: Menganalisis konsep energi, usaha (kerja),

hubungan usaha (kerja) dan perubahan energi, hukum kekekalan energi,
serta penerapannya dalam peristiwa sehari-hari
Sub Bab

: Energi

📝 *Tujuan pembelajaran* :
1. Mendeskripsikan energi
2. Mendeskripsikan hubungan antara usaha dan energi
3. Mendeskripsikan hukum kekekalan energi
🔖 *Indikator* :
1. Peserta didik dapat mendeskripsikan energi
2. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara usaha dan
energi
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3. Peserta didik dapat mendeskripsikan hukum kekekalan energi
📝 *Kegiatan Inti* :
1. Membuka Google Classroom
2. Masuk ke kelas X MIPA FISIKA
3. Jangan lupa absensi dulu yaa gaess,,, absensi akan dibuka jam
08.55
4. Membaca handout materi Energi sambil menonton video
pembelajaran energi selama 40 menit (09.00–09.40) yang ada di
Google Classroom
5. Kemudian latihan soal sederhana tentang Energi menggunakan
quizizz untuk lebih memahami materi Energi selama 20 menit
(09.40-10.00)
6. Latihan Soal menggunakan quizizz akan dimulai pada jam
09.40 yak 😊 dan berakhir jam 10.00 jadiii...... jangan sampai
terlambat , seperti biasa kalau kelamaan akan kehabisan waktu.
7. Kode quizizz akan menyusul dan keluar di GC bersamaan
dengan link soal quizizz 😊 jam 09.35
8. Bagi yang sudah selesai mengerjakan latihan soal di quizizz
lebih awal silakan langsung mengisi polling pemahaman materi
Energi yang ada di Google Classroom
🔖 *Penilaian* :
Evaluasi pembelajaran melalui Quizizz 😊
💕 *Pesan Guru* :
Tersenyumlah saat bekerja 😊
Banyak minum air putih,,,,
Jangan lupa cuci tangan,,,,
Jaga Kesehatan gaiss,,,, 😊
💕 *Withlove* :
Francisca Mei Retnowati 😊
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Lampiran 6. Soal Quizizz
Pertemuan I (materi usaha)
1. Sebuah balok bermassa 3 kg ditarik dengan gaya sebesar 30 N sehingga
balok berpindah sejauh 15 m. tentukan besar usaha yang dilakukan!
a. 330 J
b. 200 J
c. 400 J
d. 450 J
e. 550 J
2. Apabila gaya membentuk sudut θ terhadap perpindahan, maka besar usaha
ditentukan dengan persamaan ....

a. W= F . sin θ . s
b. W= F s
c. W= F θ
d. W= F . cos θ . s
e. W= F
3. Besaran usaha diturunkan oleh besaran...
a. Pokok
b. Kecepatan
c. Skalar
d. Vektor
e. Gaya dan Perpindahan
4. Seseorang yang mendorong sebuah benda, tetapi benda tidak bergerak.
maka usaha yang dilakukan anak tersebut sebesar...
a. W = F
b. W = 0
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c. W = minimum
d. W = maksimum
e. W = ~
5. Lala menarik sebuah balok dengan massa 20 kg dan membentuk sudut
180˚. Jika balok itu berpindah sejauh 5m, maka usaha yang dilakukan Lala
sebesar......
a. 1000 J
b. -1500 J
c. -1000 J
d. 1500 J
e. -1800 J
6. Seorang anak melakukan usaha 420 J untuk mendorong sebuah balok dan
balok tersebut berpindah sejauh 12 m. Tentukan besar gaya yang diberikan
anak tersebut!
a. 45 N
b. 35 N
c. 10 N
d. 32 N
e. 12 N
7. Sebuah benda diketahui dengan massa 5 kg berada pada bidang datar.
Pada benda di atas ditarik oleh gaya 60 N yang membentuk sudut 60˚
terhadap suatu bidang horizontal (perhatikan gambar).

Apabila benda tersebut bergerak pindah berjarak 5 m. Berapakah usaha
yang dilakukan oleh gaya itu.....
a. 180 joule
b. 110 joule
c. 155 joule
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d. 150 joule
e. 160 joule
8.
Dino dan Doni ingin memindahkan
kotak kayu dengan mendorong dan
menarik tali yang diikatkan pada
kotak kayu, dengan gaya yang
diberikan Dino adalah F1 = 4 N dan
gaya yang diberikan oleh Doni adalah F2 = 8 N dengan besar perpindahan
sebesar 13 m.
Tentukan besar usaha yang dilakukan untuk memindahkan kotak kayu
tersebut!
a. 165 J
b. 157 J
c. 150 J
d. 122 J
e. 156 J
9. Besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda yang
berada pada bidang mendatar bergantung dari :
(1) Massa benda
(2) Besarnya gaya
(3) Perpindahan benda
(4) Gaya Berat
Pernyataan yang benar adalah...
a. (1), (2) dan (3)
b. (2) dan (3)
c. (1) dan (3)
d. (4) saja
e. Semua benar
10. Seorang anak mendorong lemari dengan gaya 20N. Lemari tersebut tidak
bergerak sehingga dapat dikatakan anak tersebut.....
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a. Melakukan usaha sebesar 100 J
b. Tidak melakukan usaha karena tidak terjadi perpindahan posisi
c. Melakukan usaha karena memberikan gaya dorong sebesar 20 N
d. Tidak melakukan usaha karena gaya yang diberikan tidak lebih besar
dari massa lemari
e. Melakukan usaha sebesar 200 J

Pertemuan II (materi energi)
1. Energi 4.900 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal benda
bermassa 50kg. Maka benda akan naik setinggi... (g = 9,8)
a. 0,1 m
b. 98 m
c. 245 m
d. 960 m
e. 10 m
2. Sebuah mobil dengan massa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat
kemudian kecepatannya 5 m s–1. Besar usaha yang dilakukan oleh
mesin mobil tersebut adalah...
a. 25.000 joule
b. 12.500 joule
c. 5.000 joule
d. 2.500 joule
e. 1.000 joule
3.

Sebuah bola yang massanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti pada
gambar. (g = 10 m/s2). Ketika sampai di titik B besar energi kinetik
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sama dengan 2 kali energi potensial, maka tinggi titik B dari tanah
adalah ….
a. 80 m
b. 70 m
c. 60 m
d. 40 m
e. 30 m
4. Dua buah benda bermassa m1=40 kg dan m2=10 kg memiliki energi
kinetik yang sama besar. Jika benda m1 bergerak dengan kelajuan 10
m/s, maka kelajuan benda m2 adalah.....
a. 20 m/s
b. 35 m/s
c. 25 m/s
d. 30 m/s
e. 10 m/s
5. Sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada bidang miring dengan
sudut 30˚ terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasi 9,8
m/s2 dan benda bergeser sejauh 3 meter ke arah bawah, usaha yang
dilakukan oleh gaya berat tersebut.....
a. 60 J
b. 65,3 J
c. 29,4 J
d. 294 J
e. 588 J
6. Energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya
merupakan arti dari.....
a. Energi
b. Energi Potensial
c. Energi Mekanik
d. Energi Kinetik
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e. Energi Sistem
7.
Buah kelapa yang massanya 1,5 kg berada pada
ketinggian 15 meter dari Tanah. berapakah energi
potensial yang dimiliki buah kelapa tersebut
terhadap Tanah? (g=10m/s2)
a. 2,5 joule
b. 0,5 joule
c. 225 joule
d. 200 joule
e. 250 joule
8.
Marion bermassa 60 kg berlari menghasilkan
energi kinetik sebesar 750 joule. kecepatan berlari
Marion adalah...
a. 15 m/s
b. 10 m/s
c. 5 m/s
d. 25 m/s
e. 20 m/s
9. Energi 9.800 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal benda
bermassa 10kg. Maka benda akan naik setinggi... (g = 9,8)
a. 0,1 m
b. 98 m
c. 100 m
d. 980 m
e. 10 m
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10. Sebuah bola besi massanya 0,5 kg dilempar vertikal keatas. Energi
potensial benda pada ketinggian maksimum adalah 40 J. Bila g = 10
m/s², maka ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut adalah... .
a. 5 m
b. 10 m
c. 12,5 m
d. 7,5 m
e. 8 m
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Lampiran 7. Soal Ulangan
1. Besarnya Energi Potensial di titik B adalah . . . .
a. 10 J
b. 20 J
c. 30 J
d. 40 J
e. 50 J

2. Sebuah gaya sebesar 100 N digunakan untuk memindahkan balok
bermassa 15 kg sejauh 12 meter seperti gambar. Usaha yang dilakukan
untuk memindahkan balok tersebut
adalah . . . J.(cos 37 = 0,8).
a. 960
b. 1440
c. 144
d. 500
e. 750
3. Di jalan yang menurun, sepeda meluncur cepat meskipun tidak dikayuh.
Hal ini disebabkan adanya. . . .
a. Perubahan energi kinetik menjadi energi kalor
b. Perubahan energi kinetik menjadi energi kinetik
c. Perubahan energi potensial menjadi energi kinetik
d. Perubahan energi kinetik menjadi energi potensial
e. Perubahan energi potensial menjadi energi kalor
4. Berikut ini adalah gambar beberapa contoh yang menyatakan besar
Usahanya = Nol adalah . . . .
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a.

b.

c.
d.

e.

5. Christi bermassa 50 kg berlari menghasilkan energi kinetik sebesar 900
joule. Kecepatan berlari Christi adalah . . . .
a. 15 m/s
b. 6 m/s
c. 5 m/s
d. 25 m/s
e. 36 m/s
6. Buah kelapa yang massanya 0,5 kg berada pada ketinggian 15 meter dari
Tanah. Energi potensial yang dimiliki buah kelapa tersebut terhadap
Tanah adalah . . . .
a. 1,2 joule
b. 0,12 joule
c. 120 joule
d. 75 joule
e. 750 joule
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7.

a. 50
b. 35
c. 60
d. 40
e. 45
8. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari energi . . . .

a. Mekanik
b. Kinetik
c. Potensial
d. Listrik
e. Nuklir
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9. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda akan bernilai nol
(0) apabila arah gaya dengan perpindahan benda membentuk sudut
sebesar . . . .
a. 90
b. 60
c. 45
d. 30
e. 0
10. Apabila gaya membentuk sudut θ terhadap perpindahan, maka besar
usaha ditentukan dengan
a. W = F . sin θ . s
b. W = F s
c. W = F θ
d. W = F . cos θ . s
e. W = F
11.

a. 330 J
b. 200 J
c. 400 J
d. 450 J
e. 550 J

persamaan . . . .
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12.

a. 1800
b. 750
c. 1050
d. 2550
e. 1805
13. Seorang anak mendorong lemari dengan gaya 20N. Lemari tersebut tidak
bergerak sehingga dapat dikatakan anak tersebut . . . .
a. Melakukan usaha sebesar 100 J
b. Tidak melakukan usaha karena tidak terjadi perpindahan
posisi
c. Melakukan usaha karena memberikan gaya dorong sebesar 20 N
d. Tidak melakukan usaha karena gaya yang diberikan tidak lebih
besar dari massa lemari
e. Melakukan usaha sebesar 200 J
14. Dino dan Doni ingin memindahkan kotak kayu dengan mendorong dan
menarik tali yang diikatkan pada kotak kayu, dengan gaya yang
diberikan Dino 4 N dan gaya yang diberikan oleh Doni 8 N dengan besar
perpindahan sebesar 13 m. Besarnya usaha yang dilakukan untuk
memindahkan kotak kayu tersebut adalah . . . .
a. 165 J
b. 157 J
c. 150 J
d. 122 J
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e. 156 J
15. Sebuah bola bermassa 2,5 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari atas
gedung melewati jendela A di lantai atas dan B di lantai 2. Ketinggian
jendela A ari permukaan tanah sebesar 6 m. Besar usaha yang dilakukan
oleh gaya berat untuk proses perpindahan bola A dari B adalah sebesar
50 J. Besarnya ketinggian jendela B di lantai 2 dari permukaan tanah
adalah . . . .
a. 6
b. 4
c. 2
d. 8
e. 10

