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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan hal yang memiliki peran yang begitu 

penting dalam kehidupan umat manusia, sebab pendidikan merupakan 

suatu upaya setiap manusia untuk mengumpulkan bekal sebanyak dan 

sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan di masa depan kelak. 

Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada Bab 1 pasal 1 ayat 1 yang 

berbunyi: 

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik atau siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta memiliki kemampuan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara”  

 Pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia mutlak yang 

harus dipenuhi demi tercapainya tujuan hidup. Tanpa pendidikan mustahil 

suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan aspirasi (cita-

cita) untuk maju, sejahtera, dan bahagia. Kesadaran pentingnya 

pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih 

baik di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian 

seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan 

perkembangan dunia pendidikan. 

 Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan proses interaksi 

antara sumber belajar dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Salah satu cara agar informasi dapat diserap dan kemudian 

dimasukkan ke dalam memori jangka panjang adalah apabila informasi 

tersebut mengandung kekuatan emosi, baik suka (emosi positif) maupun 

duka (emosi negatif). Semua guru sangat mengharapkan agar materi yang 
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disampaikan kepada semua siswanya dapat dimasukkan ke memori jangka 

panjang dan bahkan tidak terlupakan seumur hidup. Untuk itu harapkan 

guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar harus selalu meningkatkan 

kualitas profesionalnya yaitu dengan memberikan kesempatan belajar 

kepada siswa dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar 

mengajar.  

 Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium adalah kata 

yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya yaitu sesuatu yang terletak di 

tengah (antara dua hal) atau suatu alat (Anitah, 2010). Menurut Webster 

Dictonary (Anitah, 2010:4) bahwa “media atau medium adalah segala 

sesuatu yang terletak di tengah atau jenjang, atau alat apa saja yang 

digunakan sebagai perantara atau penghubung dua pihak atau dua hal”. 

Maka dengan demikian, media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat 

pengantar pesan pembelajaran dari guru kepada siswa. Heinich (Sudrajad, 

2008) mengemukakan bahwa media pembelajaran juga merupakan salah 

satu aspek yang penting dalam metodologi pengajaran yang fungsinya 

sebagai alat bantu mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran adalah Quizizz. Amornchewin (2018:87) 

memaparkan bahwa Quizizz adalah alat atau media pembelajaran yang 

dipercaya dapat memberikan motivasi siswa dalam pembelajaran dengan 

fitur-fitur menarik. Quizizz merupakan aplikasi yang dapat digunakan 

untuk membuat kuis interaktif multiplayer dengan yang dapat diakses 

melalui perangkat apapun seperti komputer, smartphone, atau tablet untuk 

menyelesaikan kuis tersebut. 

 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan Quizizz sebagai media pembelajaran dapat menarik perhatian 

siswa untuk lebih termotivasi dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan teknologi baru. Fitur-fitur menarik yang dimiliki Quizizz 

bisa digunakan oleh guru untuk mempermudah dalam proses belajar 

mengajar, diantaranya guru dapat membuat kuis interaktif lebih dari 4 
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pilihan jawaban, selain itu guru dapat menambahkan media gambar ke 

latar belakang pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai 

dengan keinginan. 

 Quizizz merupakan aplikasi yang dapat membantu guru dalam 

membuat kuis yang dikerjakan oleh siswa dengan cara join dengan kode 

yang tersedia. Siswa melakukan join dengan cara membuka aplikasi 

Quizizz.com dan memasukkan kode permainan beserta nama mereka serta 

dapat digunakan tanpa bantuan proyektor karena pemain melihat opsi 

pertanyaan dan jawaban di layar mereka sendiri. Urutan pertanyaan diacak 

untuk setiap siswa, sehingga tidak mudah bagi pemain untuk menyontek 

(Chaiyo & Nokham, 2017) Salah satu satu fitur yang dimiliki oleh Quizizz 

yaitu memberi data statistik tentang kinerja siswa serta dapat melacak 

berapa banyak siswa yang menjawab pertanyaan yang dibuat. Data 

statistik ini dapat didownload dalam bentuk Spreadsheet Excel. Fitur 

“Pekerjaan Rumah” memungkinkan guru dapat memberikan tugas 

evaluasi dengan batasan waktu yang ditentukan. 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan 

melakukan penelitian terhadap kemampuan siswa SMP Islam Terpadu At-

Tawaazun mengenai pemahaman pelajaran IPS dan praktik pada 

lingkungan sehari-hari. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian 

dengan judul: “Penerapan Pembelajaran Daring dengan Menggunakan 

Model STAD Berbantuan Media Quizizz untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di SMP Islam Terpadu At-

Tawazun”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran daring dengan model STAD 

berbantuan media Quizziz pada mata pelajaran IPS kelas VII di SMP 

ISLAM Terpadu At-Tawazun 
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2. Bagaimana hasil belajar setelah penerapan pembelajaran daring dengan 

menggunakan model STAD berbantuan media Quizizz siswa kelas VII 

di SMP Islam terpadu At-Tawazun. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran daring dengan model STAD 

berbantuan media Quizziz pada peningkatan belajar IPS Siswa Kelas 

VIII di SMP Islam Terpadu At-Tawazun. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar setelah penerapan pembelajaran daring 

dengan menggunakan model STAD berbantuan media Quizizz siswa 

kelas VII di SMP Islam terpadu At-Tawazun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini berguna untuk memperkaya studi mengenai 

penerapan model pembelajaran STAD dengan bantuan media Quizizz 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPS jenjang SMP.  

2. Praktis 

a. Manfaat bagi guru, model pembelajaran STAD berbantuan media 

Quizizz dapat dijadikan suatu metode alternatif dalam proses 

belajar mengajar. 

b. Manfaat untuk siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

sehingga siswa lebih mudah menyerap materi dengan dukungan 

keaktifan siswa sekaligus memberikan pengalaman yang berbeda 

di dalam kegiatan pembelajaran IPS. 

c. Manfaat bagi pembaca, dapat dijadikan bahan kajian yang menarik 

dan dapat diteliti secara mendalam di dalam objek yang berbeda. 
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d. Manfaat untuk peneliti, menambah wawasan sekaligus 

memberikan sumbangan untuk pemecahan masalah dalam 

pelajaran IPS. 

 

 

 

 


