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Motto: 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia 

amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 

menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 

bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui. (QS. Al-Baqarah, 2:216) 

Hal terbaik dalam hidup ini adalah ketika kita 

bermanfaat untuk orang lain. Allah 

memberikan jalan lalu kita menjalani dan 

memilih, tapi adakah yang tahu kemana lagi 

nasib akan membawa kita? kita sebagai 

manusia memilih  menjalani takdir berusaha 

berikan yang terbaik.  

Saat proyek akhir ini dimulai, siapa yang 

mengira bahwa semua harus dijalani dengan 

berbagai hambatan lalu meyakini bahwa setiap 

hambatan pasti ada jalannya? Semua adalah 

ketentuan yang kemudian kami ketahui 

bagaimana berakhirnya. 

Kalau kita tidak pernah mencoba maka tidak 

akan tahu batas kemampuan kita “jangan 

mudah kalah oleh rasa malas karena ia adalah 

musuh utama kesuksesan dunia-akhiratmu”. 
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ABSTRAK 

 

Dina Nabilah, (2021): Implementasi Media Pembelajaran Aplikasi 

Gamifikasi Quizzizz Terhadap Hasil Belajar Siswa 

  Munculnya virus covid-19 menyebabkan proses belajar dilakukan secara 

online atau daring yang membuat siswa tidak bisa melakukan belajar tatap muka 

dikelas. Hal ini mengakibatkan minat belajar siswa semakin turun karena dimasa 

pandemic ini biasanya sistem pembelajaran lebih banyak pemberian tugas setelah 

proses tatap muka belajar sistem daring yang bisa dibilang sebentar sehingga 

berpengaruh juga pada hasil belajar siswa.Salah satu upaya agar guru tetap 

menjaga perkembangan peserta didiknya guru bisa menggunakan sistem 

pembelajaran e-learning. E-learning merupakan salah satu contoh pemanfaatan 

teknologi yang dapat digunakan oleh guru untuk mempermudah proses 

pembelajan dengan harapan tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu e-

learning yang cocok digunakan ialah Aplikasi Quizizz. Dengan adanya Aplikasi 

Quiziz dengan penerapan belajar sambil bermain dimasa pembelajaran daring 

diharapkan menjadi daya Tarik siswa terutama dalam belajar kimia.Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data berbentuk 

test dan dokumentasi. Uji yang digunakan adalah uji-T. Instrumen test yang 

digunakan adalah test pilihan ganda yang sudah divalidasi sebelumya. Soal 

diambil dari Wiwik Kastria Putri (Peningkatan Hasil belajar Siswa XI SMA 

Angkasa 2 melalui Metode Tutor Sebaya Pada Materi Koloid). Hasil uji-T 

menyatakan nilai Sig. 2-tailed < 0,05 (α), maka terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen (H0  

ditolak) dan Ha yang diterima. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi gamifikasi 

quizizz dapat dijadikan salah satu alternatif tes hasil belajar guna membantu siswa 

melaksanakan tes lebih menikmati belajar sambil bermain. 

 

Kata Kunci: Implementasi; Media Pembelajaran; Gamifikasi Quizizz; Hasil 

Belajar Siswa 
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ABSTRACT 

Dina Nabilah, (2021) : The Implementation of Learning Media Quizzizz 

Gamification Application to Students Learning 

Achievement  

The existence of covid-19 virus causes the learning process to be conducted by 

online that makes students could not learn face-to-face in classroom.  It caused the 

students‟ interest in learning decreasing.  Because during the pandemic, the 

learning systems usually gave more assignments after online learning process 

which could be said for a while, so that it also affected student learning 

achievement.  One of the teachers‟ efforts to maintain their students‟ development 

was by using e-learning system.  E-learning was one of examples in utilizing 

technology that could be used by teachers to facilitate the learning process 

expected that achieved learning objectives.  Laptop and mobile phone are E-

learning tools that were used for learning with a web connected to the internet 

network such as the Quizzizz application.  With the Quizzizz Application, the 

implementation of learning while playing during online learning was expected to 

be an attraction for students, especially in learning chemistry.  This research used 

quantitative descriptive method.  Test and documentation techniques were used 

for collecting the data.  T-test was used in this research.  The instrument used was 

multiple choices that have been previously validated.  The questions were adopted 

from Wiwik Kastria Putri (improvement of student learning achievement of XI 

grade senior high school angkasa 2 through the peer tutor method on colloidal 

materials).  The result of T-test obtained that Sig.2-tailed < 0.05 (α), so there was 

a significant difference between learning achievement in control group and 

experimental group, it means that alternative hypothesis (Ha) was accepted and 

null hypothesis (Ho) was rejected.  It could be concluded that quizzizz 

gamification application could be one of test alternatives of learning achievement 

to help students did tests enjoyably while playing on colloidal chemistry subjects. 

Keywords: Implementation, Learning Media, Quizzizz Gamification, Students’ 

Learning Achievement 
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 ملخص

على نتائج  تلعيب كويزيز(: تطبيق الوسيلة التعليمية لربانمج 0202دينا نبيلة، )
 تعلم التالميذ

عملية التعلم يتم إجراءها عرب اإلنرتنت مما جيعل التالميذ غري  91 –يسبب فريوس كوفيد 
، ألن قادرين على التعلم وجها لوجه يف الفصل. وقد أدى ذلك إىل اخنفاض اهتمام التالميذ ابلتعلم

التعليم أثناء هذا الوابء عادًة تقدمي ادلزيد من الواجبات بعد عملية التعلم وجها لوجه، التعلم عرب 
 اإلنرتنت ميكن القول إنه يف مدة قصرية حبيث يؤثر أيضا على نتائج تعلم التالميذ.

من اجلهود ليتمكن ادلعلمون من احلفاظ على تنمية تالميذهم، ميكن ذلم استخدام نظام 
التعلم اإللكرتوين. التعلم اإللكرتوين أحد األمثلة من استخدام التكنولوجيا الذي ميكن للمدرسني 
استخدامه لتسهيل عملية التعليم أبمل حتقيق أهداف التعليم. أحد التعلم اإللكرتوين ادلناسب 

مثل لالستخدام هو حاسوب حممول وهاتف حممول مبساعدة شبكة الويب ادلتصلة بشبكة اإلنرتنت 
برانمج كويزيز. مع هذا الربانمج، التعلم ابللعب عرب اإلنرتنت من ادلتوقع أن يكون قوة جاذبة 

 للتالميذ، وخاصة يف تعلم الكيمياء.
يستخدم هذا البحث مدخال كميا وصفيا. تقنية مجع البياانت هي يف شكل االختبار 

دلستخدمة هي اختبار متعدد اخليارات . وأداة االختبار اTوالتوثيق. االختبار ادلستخدم هو اختبار 
الذي مت التحقق من صالحيته. األسئلة مأخوذة من ويويك كسرتاي فوتري )ترقية نتائج تعلم تالميذ 

 من خالل طريقة مدرس األقران يف ادلادة كولويد(. 2من مدرسة أجنكاسا الثانوية  99الفصل 
هناك فرق هام بني نتائج (، و α) 0،،،الذيل >-2قيمة سيج  Tأعلنت نتائج اختبار 

التعلم يف الفصل الضابط والفصل التجرييب )الفرضية ادلبدئية مردودة( والفرضية البديلة مقبولة. ميكن 
ميكن استخدامه كاختبار بديل لنتائج التعلم دلساعدة التالميذ  تلعيب كويزيزاالستنتاج أن برانمج 

 اء كولويد أكثر االستمتاع.يف إجراء االختبار من التعلم ابللعب يف مادة كيمي
 تطبيق، الوسيلة التعليمية، تلعيب كويزيز، نتائج تعلم التالميذالكلمات األساسية: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pandemi Covid 19 masih menjadi pusat perhatian dunia. Dimana virus 

COVID 19 (coronavirus disease 2019) merupakan jenis penyakit yang berasal 

dari golongan coronavirus (SARS-CoV-2) atau biasa disebut virus Corona. 

Penyakit ini pertama kali mucul di kota Wuhan, Cina, pada bulan Desember 

2019. Virus ini mulai menyebar dan   menjangkiti para korbannya dengan 

sangat cepat hingga berbagai negara, salah satunya negara Indonesia. 

(Alodokter.html., 2021)
.
 Sejak pertengahan maret 2019 virus menyebar 

dengan cepat di Indonesia sehingga pemerintah mengambil keputusan dengan 

meliburkan sekolah, universitas, dan para pekerja instansi dipemerintahan dan 

melakukan semua kegiatan dari rumah saja. 

Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya, suatu proses kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Dalam islam pentingnya belajar terdapat dalam Al-Quran 

Surah Al - Mujadalah: 11  

 

 

“.....niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang 

 ..... 



2 

 

 

kamu kerjakan. 

Dengan demikian belajar sangatlah penting baik perempuan ataupun 

laki-laki, baik tua ataupun muda, dengan belajar kita dapat mengetahui mana 

yang benar dan mana yang salah, sehingga Allah akan mengangkat derajat 

hamba-Nya yang mau belajar menuntut ilmu. 

Belajar bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tanda bahwa seseorang 

itu telah belajar yaitu adanya perubahan tingkah laku, pada diri orang tersebut 

yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, atau sikapnya. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  

(Heppy Okmarisa, 2016 :1) 

Salah satu upaya agar guru tetap menjaga perkembangan peserta 

didiknya guru bisa menggunakan sistem pembelajaran e-learning. E-learning 

merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan 

oleh guru untuk mempermudah proses pembelajan dengan harapan 

tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu e-learning yang cocok digunakan 

ialah Aplikasi Quizizz. Dengan adanya Aplikasi Quizizz dengan penerapan 

belajar sambil bermain dimasa pembelajaran daring diharapkan menjadi daya 

tarik siswa terutama dalam belajar kimia untuk melihat segi kognitif siswa. 

Berdasarkan pra penelitian guru mengaku belum pernah menggunakan 

pemberian latihan soal atau sekedar review pembelajaran menggunakan 

aplikasi quizizz. Hal ini mengakibatkan minat belajar siswa semakin turun 

karena dimasa pandemic ini biasanya sistem pembelajaran lebih banyak 
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pemberian tugas setelah proses tatap muka belajar sistem daring yang bisa 

dibilang sebentar sehingga berpengaruh juga pada hasil belajar siswa serta 

keinginan siswa dalam mengerjakan soal latihan pun juga rendah karena 

pemberian soal yang masih berbentuk file document sehingga tidak  sedikit  

siswa  mengeluh  dan  bosan melakukan  pembelajaran. Padahal dimasa 

pandemik ini, guru dituntut untuk   mampu  menggunakan  teknologi dan 

memvariasikan kegiatan pembelajaran bahkan sudah menjadi kebutuhan  yang 

harus  bisa  dilakukan  karena  tuntutan perkembangan teknologi yang 

berkembang pesat. 

Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul 

“Implementasi Media Pelajaran Aplikasi Gamifikasi Quizizz Terhadap 

Hasil Belajar Siswa”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman judul penelitian ini maka peneliti 

perlu membuat penegasan istilah sebagai berikut:  

1. Implementasi media aplikasi merupakan keberhasilan dalam proses 

pembelajaran menggunakan media aplikasi untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. 

2. Aplikasi Gamifikasi Quizizz adalah aplikasi pendidikan berbasis games 

kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran daring. (Agung 

Setiawan, 2020 : 168) 
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3. Hasil belajar adalah hasil maksimum yang telah dicapai oleh seseorang 

siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari 

materi pelajaran tertentu. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

a. Berkurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran daring 

b. Kurangnya variasi penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran 

c. Pemberian soal latihan hanya dalam bentuk paperlist sehingga 

berdampak pada hasil pembelajaran siswa 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun batasan masalah yang 

dapat ditentukan agar penelitian ini berjalan sistematis yaitu : 

a. Penelitian lebih fokus kepada implementasi media aplikasi gamifikasi 

quizizz terhadap hasil belajar siswa 

b. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi koloid 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalahnya adalah: “Apakah Terdapat Perbedaan Penggunaan Aplikasi 

Gamifikasi Quizizz Terhadap Hasil Belajar Siswa?”. 
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D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penggunaan aplikasi 

gamifikasi quizizz terhadap hasil belajar siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dibeberapa 

kalangan yaitu: 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan menumbuhkan keterampilan dalam 

bidang penelitian, Serta diharapkan dapat membantu segala penelitian 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Bagi Guru 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan tambahan 

informasi guru tentang pembelajaran daring dengan memanfaatkan 

aplikasi gamifikasi quizizz pada mata pelajaran kimia di sekolah. 

c. Bagi Peserta didik 

Diharapkan pembelajaran daring dengan memanfaatkan 

aplikasi gamifikasi quizizz menjadi salah satu solusi yang dapat 

meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan Peserta 

didik. 
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d. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini Diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada pihak sekolah agar dapat lebih memberikan pembelajaran yang 

mudah untuk dipahami oleh siswa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring yakni pembelajaran menggunakan internet atau 

online dengan berbantuan alat teknologi sehingga terjadilah interaksi kegiatan 

pembelajaran antara guru dan siswa secara virtual dalam waktu yang 

bersamaan. 

Dengan pembelajaran seperti ini, pembelajaran kegiatan dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa terikat waktu. Dewasa ini teknologi 

pembelajaran daring semakin canggih dengan berbagai aplikasi dan fitur yang 

semakin memudahkan  pengguna. Tidak terikatnya waktu dan dilakukan  

tanpa bertatap muka menjadi keunggulan pembelajaran daring yang bisa 

dimanfaatkan pendidik. (Nurgalih Dwi Pradipta, 2020: 109) 

 

B. Media Pembelajaran Aplikasi Gamifikasi Quizizz 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

yang secara harfiah berarti „tengah‟, perantara atau pengantara. Dalam 

bahasa Arab media adalah (لئاسو) atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. (Azhar Arsyad, 2015 : 3)
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Menurut Warsita, Media pembelajaran adalah media yang 

dirancang secara khusus untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran. Sejalan 

dengan pendapat tersebut. Menurut Miarso, media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terjadi proses belajar yang disengaja, bertujuan 

dan terkendali. (Muhammad Iqbal dkk, 2017 : 3 ) 

Arief S. Sadiman menjelaskan bahwa media adalah segala alat fisik 

yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar seperti 

film, buku dan kaset. Menurut Hamalik, pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. (Azhar 

Arsyad, 2015 : 19)
 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan seperangkat alat baik hardware maupun software 

yang mampu menjadi peran-tara bagi guru untuk menyampaikan materi 

kepada siswa sehingga materi dapat diterima oleh siswa dengan lebih baik. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang fungsi dan pentingnya 

media pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa adanya media sangatlah 

diperlukan pada setiap proses pembelajaran. Media pembelajaran 

merupakan seperangkat alat baik hardware maupun software yang mampu 
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menjadi peran-tara bagi guru untuk menyampaikan materi kepada siswa 

sehingga materi dapat diterima oleh siswa dengan lebih baik. (Yuliana 

Alfiatin, 2020 : 10) 

2. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

 Media yang dalam pengertiannya merupakan pengantar atau 

perantara, tentunya memiliki ciri-ciri yang berbeda untuk setiap 

kegunaanya, begitu juga dengan media pembelajaran. Gerlach & Ely 

mengemukakan tiga ciri media pembelajaran antara lain: 

a. Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan dan merekostruksi suatu perisriwa atau 

objek. Dengan ciri siktifikan ini, media memungkinkan suatu rekaman 

kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu 

ditransportasikan tanpa mengenal waktu. 

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena 

media memiliki manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-

hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit 

saja. 

c. Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau 

kejadian ditranspormasikan melalui ruang, dan secara bersamaan 

kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan 
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stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Dapat 

disimpulkan bahwa ciri distributif ini memungkinkan media 

mentransformasikan objek atau kejadian, sehingga dapat digunakan 

secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-

ulang disuatu tempat. (Azhar Arsyad, 2015 : 15-17) 

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki jenis-jenis yang berbeda secara 

umum media bercirikan tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan gerak. 

Menurut Rudy Brets, ada 7 (tujuh) klasifikasi media, yaitu: (Ni Luh Putu 

Ekayani, 2017: 6) 

a. Media audio visual gerak, seperti: film suara, pita video, film, tv.  

b. Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, halaman suara.  

c. Audio semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara.  

d. Media visual bergerak, seperti: film bisu.  

e. Media visual diam, seperti: halamman cetak, foto, microphone, slide 

bisu.  

f. Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio  

g. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.  

4. Prinsip Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Ada beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam 

pemanfaatan media pembelajaran, yaitu: (Iwan Falahudin, 2014: 113) 

a. Setiap jenis media, memiliki kelebihan dan kelemahan 
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b. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang 

diperlukan 

c. Penggunaan media harus dapat memperlakukan pebelajar secara aktif. 

Lebih baik menggunakan media yang sederhana yang dapat 

mengaktifkan seluruh pebelajar daripada media canggih namun justru 

membuat pebelajar kita terheran-heran pasif. 

5. Manfaat Media Pembelajaran 

Kemp dan Dayton mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam 

pembelajaran, yaitu: (Iwan Falahudin, 2014: 114) 

a. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar pebelajar. 

f. Media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana 

saja dan kapan saja. 

g. Media dapat menumbuhkan sikap positif pebelajar terhadap materi 

dan proses belajar. 

h. Mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. 

i. Media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih 

konkrit. 

j. Media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. 

k. Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. 
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C. Aplikasi Gamifikasi Quizizz 

1. Gamifikasi Aplikasi Quizizz 

Pada tahun 2002 Nick Pellingpernah persentasi diacara TED 

(Technology, Entertainment, Design) ialah orang yang pertama kali 

menggunakan kata istilah “Gamifikasi (Gamification)”.Gamifikasi 

merupakan  proses pendekatan pembelajaran  dengan  memanfaatkan 

komponen dalam bentuk permainan (games) atau video permainan (video 

game). 

Aplikasi Quizizz adalah webtool untuk membuat permainan kuis 

interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas.  Media 

pembelajaran yang dapat dibuat dan dimanfaatkan dari aplikasi Quizizz ini 

bentuknya adalah media interaktif. (Heni Jususf, 2016: 2) 

2. Fitur-fitur Quizizz 

Di dalam Quizizz ini beberapa fitur dapat dijadikan sebagai alat 

penunjang evaluasi pembelajaran seperti statistik kinerja peserta didik, PR, 

dan lain-lain. Di dalam aplikasi Quizizz juga disediakan berbagai macam 

konten-konten menarik untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat soal yang menarik. (Alfi Yosella, 2020: 13) 

3. Kelebihan dan Kekurangan Quizizz 

Diantara kelebihan Aplikasi Quizizz adalah siswa dapat melakukan 

latihan didalam kelas secara bersamaan, Quizizz memiliki karakteristik 

permainan seperti avatar, tema, meme, dan musik menghibur dalam proses 

pembelajaran, Quizizz juga memungkinkan siswa untuk saling bersaing 
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dan memudahkan siswa dalam mereview setelah melakukan  pembelajaran 

daring, siswa mengambil kuis pada saat yang sama di kelas dan melihat 

peringkat langsung mereka dipapan peringkat,  Instruktur atau guru dapat 

memantau prosesnya dan mengunduh hasilnya ketika kuis selesai untuk 

melihat keefektifan setelah pembelajaran daring.  

Kelebihan aplikasi quizizz diantaranya, memudahkan guru dalam 

membuat soal atau bahkan menggunakan soal yang sudah tersedia pada 

aplikasi tersebut, saat siswa menjawab soal atau kuis dengan benar maka 

akan muncul berapa poin yang didapatkan dalam satu soal, serta 

ditampilkannya ranking atau peringkat berapa dalam menjawab kuis 

tersebut, jika siswa menjawab kuis tersebut salah, maka akan muncul 

jawaban yang benar, guna koreksi mandiri bagi siswa. Ketika telah 

dinyatakan selesai mengerjakan kuis, pada sesi akhir atau penutup, 

sebelumnya akan di tampilkan review question guna mencermati kembali 

jawaban yang telah dipilih. Dalam mengerjakan kuis, setiap siswa 

mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda, karena telah di acak secara 

otomatis, sehingga meminimalisir kecurangan. (Asih Istiqomah, 2020: 

170) 

 

D. Hasil Belajar Siswa 

Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar 

adalah aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena 

kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan hasil 

pengalaman. (Purwanto, 2009: 38) 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (learning is defined ass the modification or strengthening of 

behavior through experiencing). Menurut pengertian tersebut, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. 

Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni 

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan 

pengubahan kelakuan. (Oemar Hamalik, 2001 : 27) 

Proses belajar dapat melibatkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomorotik. Pada proses kognitif, prosesnya mengakibatkan perubahan 

dalam aspek kemampuan berpikir, pada belajar afektif mengakibatkan 

perubahan dalam aspek kemampuan merasakan, sedang belajar psikomotorik 

memberikan hasil belajar berupa keterampilan. Proses belajar merupakan 

proses yang unik dan kompleks. Keunikan itu disebabkan karena hasil belajar 

hanya terjadi pada individu yang belajar, tidak pada orang lain, dan setiap 

individu menampilkan perilaku belajar yang berbeda.. 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil menunjukkan 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.  
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Hasil belajar adalah perubahan perilaku mahasiswa akibat belajar. 

Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah 

bahan yang diberikan dalam proses mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat berupa perubahan 

dalam aspek kognitif. (Purwanto, 2009: 42) 

1. Mengingat 

Yaitu kemampuan menyebutkan kembali informasi atau 

pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. 

2. Memahami 

 Pemahaman diartikan sebagai suatu kemampuan menangkap 

makna suatu bahan ajar. (Mardia Hayati, 2015: 50) 

3. Menerapkan 

Penerapan yang dimaksud menunjukkan pada kemampuan 

menggunakan bahan ajar yang telah dipelajari pada situasi yang baru dan 

konkret. 

 

E. Sistem Koloid 

1. Pengertian Koloid 

Thomas Graham banyak mempelajari tentang kecepatan difusi 

(gerak)  partikel  materi  sehingga  ia  dapat  merumuskan  hukum  tentang 

difusi. Dari pengamatannya, ternyata gerakan partikel zat dalam larutan 

ada yang cepat dan lambat. Umumnya yang berdifusi cepat adalah zat.  

berupa  kristal  sehingga  disebut  kristaloid,  contohnya  NaCl  dalam  air. 

Akan tetapi istilah ini tidak popular karena ada zat yang bukan kristal 



16 

 

 

berdifusi cepat, contohnya HCl dan H2SO4. Yang lambat berdifusi 

disebabkan oleh partikelnya mempunyai daya tarik (perekat) satu sama 

lain, contohnya putih telur dalam air. Zat seperti ini disebut koloid (bahasa 

Yunani: cola = perekat). 

Berdasarkan ukuran partikel, campuran dapat dibagi menjadi tiga 

golongan,  yaitu  larutan  sejati,  koloid,  dan  suspensi  kasar.  Sebenarnya 

cukup sulit membedakan ketiga jenis campuran itu, kecuali dilihat dari 

ukuran (jari-jari) partikelnya. 

 

 Oleh  karena  ukuran  partikelnya  amat  kecil,  maka  koloid  tidak 

dapat disaring dengan kertas saring biasa dan filter porselin, tetapi dapat 

dengan filter ultra atau kolodium, karena pori-porinya lebih kecil. 

Berdasarkan ukuran partikel zat terlarut, sistem koloid berada diantara 

suspensi kasar dan larutan sejati. Pada sistem koloid, ukuran partikelnya 

lebih kecil daripada suspensi kasar sehingga tidak membentuk fase 

terpisah, tetapi tidak cukup kecil dibandingkan dengan larutan sejati. Jika 

zat terlarut pada keadaan ini akan menunjukkan sifat-sifat yang berbeda 

dari larutan sejati dan suspensi kasar.  

2. Penggolongan Koloid 

 Dipandang dari kelarutannya, koloid dapat dibagi atas koloid 

dispersi dan koloid asosiasi. 
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a. Koloid dispersi, yaitu koloid yang partikelnya tidak dapat larut secara 

individu dalam medium. Yang terjadi hanyalah penyebaran (dispersi) 

partikel tersebut. Yang termasuk kelompok ini adalah koloid  

mikromolekul   (protein   dan   plastik),   agregat   molekul (koloid 

belerang), dan agregat atom (sol emas dan platina). 

b. Koloid  asosiasi,  yaitu  koloid  yang  terbentuk  dari  gabungan Suatu 

koloid selalu mengandung dua fasa yang berbeda, mungkin berupa gas,  

cair, atau padat. Pengertian fasa disini tidak sama  dengan wujud,  

karena  ada  wujud  sama  tetapi  fasanya  berbeda,  contohnya 

campuran air dan minyak bila dikocok akan terlihat butiran minyak 

dalam air. Butiran itu mempunyai fasa berbeda dengan air walaupun 

keduanya cair. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fasa 

terdispersi dan fase  pendispersi.  Fase  terdispersi  mirip  dengan  zat  

terlarut,  dan  fasa pendispersi mirip dengan pelarut pada suatu larutan.  

(Syukri, 1999: 454) 

Berdasarkan  fasa  terdispersi  dan  fase  pendispersinya,  koloid 

disebut juga dispersi koloid yang dapat dibagi atas delapan jenis seperti 

yang terangkum dalam Tabel 1 berikut: (Petrucci, 2006: 83) 
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Ditinjau  dari  interaksi  fasa  terdispersi  dengan  fasa  pendispersi 

(medium), koloid dapat pula dibagi atas koloid liofil dan liofob. 

a. Koloid liofil, yaitu koloid yang suka berikatan dengan mediumnya 

sehingga sulit dipisahkan atau sangat stabil. Jika mediumnya air 

disebut koloid hidrofil, yaitu suka air, contohnya agar-agar dan tepung 

kanji (amilum) dalam air. 

b. Koloid liofob, yaitu koloid yang tidak menyukai mediumnya sehingga 

cenderung memisah, dan akibatnya tidak stabil. Bila mediumnya   air,   

disebut   koloid   hidrofob   (tidak   suka   air), contohnya sol emas dan 

koloid Fe(OH)3 dalam air.  

Koloid  dapat  berubah  menjadi  tidak  koloid  atau  sebaliknya. 

Berdasarkan perubahan itu ada koloid reversibel dan irreversibel. 

a. Koloid reversibel, yaitu suatu koloid yang dapat berubah jadi tak 

koloid dan kemudian menjadi koloid kembali contohnya air susu. 

(koloid) bila dibiarkan akan mengendap (tidak koloid) dan airnya 

terpisah, tetapi bila dikocok akan bercampur seperti semula (koloid). 

b. Koloid  irreversibel,  yaitu  koloid  yang  setelah  berubah  menjadi 
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bukan  koloid  tidak  dapat  menjadi  koloid  lagi,  contohnya  sol emas. 

(Syukri, 1999: 455) 

3. Sifat Koloid 

a. Efek Tyndall 

Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall (1820-1893), 

seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu disebut efek Tyndall. Efek 

Tyndall adalah efek yang terjadi  jika suatu campuran disinari. 

b. Gerak Brown 

Gerak Brown ditemukan oleh  Robert Brown berkebangsaan 

Inggris, sehingga pergerakan partikel koloid dinamakan Gerak Brown. 

Jika kita lihat dan amati sistem koloid di bawah mikroskop ultra, maka 

kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak 

membentuk zig-zag karena partikelpartikel suatu zat senantiasa 

bergerak. (Burhanudin, 2018: 14) 

c. Adsorbsi 

Materi dalam koloid mempunyai jumlah permukaan yang lebih 

luas dibandingkan dalam bentuk gumpalan. Pada permukaan partikel 

koloid terdapat gaya van der waals terhadap molekul atau ion lain di 

sekitarnya. Melekatnya zat lain pada permukaan koloid itu disebut 

adsorps i. 

d. Koagulasi 

Koloid bila dibiarkan dalam waktu tertentu akan terpengaruh 

oleh  gaya  gravitasi,  sehingga  partikelnya  turun  perlahan  ke  dasar 
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bejana yang disebut koagulasi, atau penggumpalan. 

4. Pembuatan Koloid 

Sistem koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dispersi dan 

kondensasi. 

a. Dispersi  

Membuat koloid dengan cara memecah gumpalan disebut 

dispersi (penyebaran), yaitu dengan langkah sebagai berikut: 

1) Cara Mekanik, yaitu dengan cara menggerus atau menggiling 

partikel kasar sampai berukuran koloid, contohnya pembuatan 

koloid belerang dan urea masing-masing butirannya 

2) Cara Busur Bredig 

Mula-mula diberikan aliran listrik tegangan tinggi melalui dua  

buah  elektroda  logam  sebagai  bahan  terdispersi.  Kemudian 

kedua elektroda tersebut dicelupkan kedalam air hingga kedua 

ujung elektroda hampir bersentuhan hingga terjadi loncatan bunga 

api listrik. 

3) Cara Peptisasi 

Yaitu membuat koloid dengan menambahkan suatu cairan kepada 

partikel kasar (endapan) sehingga pecah menjadi koloid. 

Contohnya membuat koloid AgCl dengan menambahkan air 

suling kepada padatan AgCl,  dan  menambahkan  HCl  encer 

pada endapan Al(OH)3 untuk mendapatkan koloid Al(OH)3
.
 

(Syukri, 1999: 458) 
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4) Cara Homogen 

Pembuatan koloid jenis emulsi ini  dapat dilakukan dengan 

menggunakan mesin penghomogen atau mesin untuk membuat zat 

menjadi homogen dan berukuran koloid. Cara ini digunakan pada 

pembuatan susu. Partikel lemak dari susu diperkecil sampai  

berukuran  koloid  dengan  cara  melewatkan  zat  tersebut melalui 

lubang berpori dengan tekanan tinggi. 

b. Kondensasi 

1) Pengubahan Medium Pendispersi 

Kondensasi dapat terjadi jika kelarutan zat dikurangi 

dengan cara mengganti pelarutnya. Contohnya, jika larutan 

belerang jenuh dalam etanol dituangkan ke dalam air, maka akan 

terbentuk sol belerang karena terjadi penurunan kelarutan belerang 

dalam pelarut campuran etanol dan air. 

2) Jelifikasi (Gelatinasi) 

Pada kondisi tertentu, sol dari berbagai koloid liofil dapat 

mengalami koagulasi dan berubah menjadi material dengan massa 

lebih rapat, yang disebut jeli. Proses pembentukan jeli seperti ini 

dinamakan jelifikasi atau gelatinasi. Contoh dari proses ini 

misalnya pada pembuatan kue dari bahan agar-agar, kanji atau 

silika gel. (Yayan Sunarya, 2012: 43) 
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5. Kegunaan Koloid 

a. Mengurangi Polusi Udara 

Gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel 

berbahaya dapat diatasi dengan alat yang disebut cotrell. Asap buangan 

itu dimasukkan kedalam ruangan bertegangan listrik tinggi sehingga 

electron megionkan molekul udara. Partikel asap akan menyerap ion 

positif dan tertarik keelektroda negative sehingga menggumpal. 

Akhirnya gas yang keluar bebas asap dan padatan. 

b. Penggumpalan Lateks 

Adalah koloid dalam air, berupa sol bermuatan negative. Bila 

ditambah ion positif, lateks menggumpal dan dapat dibentuk sesuai 

cetakan. 

c. Penjernihan Air 

Air yang jernih harus bebas koloid, oleh karena itu air diberi 

aluminium sulfat atau tawas. Tawas akan terurai menjadi Al
3+ 

dan 

SO4
2- 

yang   mengkoagulasi   (menggumpalkan) partikel   koloid   

sehingga mengendap di dasar wadah dan air menjadi jernih. 

d. Sebagai Deodorant 

Keringat biasanya mengandung protein yang dapat 

menimbulkan bau bila diuraikan oleh bakteri yang banyak terdapat di 

tempat basah, seperti ketiak. Bila di tempat itu diberi deodorant, bau 

itu dapat berkurang atau hilang, karena deodorant mengandung 

aluminium klorida untuk mengkoagulasi (mengendapkan) protein 
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dalam keringat. 

e. Sebagai bahan makanan dan obat 

Ada bahan makanan atau obat yang berwujud padat sehingga 

tidak enak dan sulit ditelan. Tambahan lagi, zat ini tidak larut dalam 

cairan (air). Untuk mengatasinya, zat itu dikemas dalam bentuk koloid 

sehingga mudah diminum, contohnya susu encer. 

f. Bahan Pencuci 

Sabun sebagai pembersih karena dapat mengemulsi minyak 

dalam air. Sabun dalam air terion menjadi Na
+  

dan ion asam lemak. 

Kepala asam lemak yang bermuatan negatif larut dalam air, sedangkan 

ekornya larut dalam minyak. Hal ini menyebabkan tetesan minyak 

larut di dalam air. 

g. Membantu Pasien Gagal Ginjal 

Darah mengandung banyak partikel koloid, seperti darah 

merah, sel  darah  putih,  dan  antibodi.  Orang  yang  ginjalnya  tidak  

mampu mengeluarkan senyawa beracun dari darah; seperti urea dan 

keratin, disebut gagal ginjal. Orang ini dapat dibantu dengan cara 

dialisis, yaitu mengisap darahnya dan dialirkan ke dalam alat (disebut 

alat cuci darah) sehingga urea dan keratin serta ion-ion lain ditarik 

keluar. (Syukri, 1999: 463-465) 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian oleh Sarah Amaliyah, pada tahun 2018 Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan hasil belajar pada data pretes dan post test yang 

artinya bahwa pengaruh implementasi aplikasi quizizz berpengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan diperoleh nilai t hitung 

sebesar 8,296 mengartikan lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,001 

(8,296>2,001). Berdasarkan perhitungan analisis data dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Implementasi Aplikasi Quizizz berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Perbedaan penelitian relevan dengan peneliti adalah 

penelitian Sarah Amaliyah  yang diteliti adalah mata pelajaran pendidikan 

agama islam sedangkan peneliti ingin melihat hasil belajar pada siswa 

pada mata pelajaran kimia. (Amaliyah, 2016: 842) 

2. Penelitian Oleh Hendrik Pratama pada tahun 2016 Jurusan Teknik Elektro 

IKIP PGRI Madiun bahwa implementasi whatsapp sebagai mobile 

learning dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada pokok bahasan 

pengenalan komponen elektronika. Pada siklus I, pertemuan I ketercapaian 

pembelajaran sebesar 45% dan meningkat pada pertemuan II menjadi 

60%. Pada siklus II, ketercapaian pembelajaran juga meningkat pada 

pertemuan III menjadi 75% dan pertemuan IV sebesar 82%. Dalam hal ini 

I capaian peningkatan hasil belajar mahasiswa melebihi indikator kinerja 

yaitu 80% sehingga pembelajaran dikatakan berhasil. Perbedaan penelitian 

Hendrik Pratama adalah implementasi pada whatsapp pada peningkatan 

hasil belajar  serta subjek yang diteliti adalah pada mahasiswa sedangkan 
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peneliti ingin meneliti implementasi aplikasi quizizz terhadap hasil belajar 

siswa. (Hendrik Pratama, 2016: 65) 

3. Penelitian oleh Serly Wardana pada tahun 2019 Implementasi Gamifikasi 

Berbantu Media Kahoot. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan 

Aktivitas Belajar sebesar 14,31%, dapat dilihat dari kenaikan persentase 

rata-rata dari 64,68% menjadi 78,99%. Peningkatan Motivasi Belajar 

sebesar 9,22%, dapat dilihat dari kenaikan persentase rata-rata dari 69,88% 

menjadi 79,10%. Peningkatan Hasil Belajar sebesar 27,13, dapat dilihat 

dari kenaikan nilai rata-rata pra penelitian dan post-test siklus II, dan 

persentase ketuntasan belajar dari 12,50% menjadi 82,61% yang berarti 

mengalami peningkatan sebesar 70,11%. Perbedaan penelitian Serly 

wardana dengan peneliti adalah, peneliti ingin melihat implementasi media 

aplikasi quizizz terhadap hasil belajar siswa saja.(Wardana, 2019: 46)
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah implementasi media aplikasi 

quizizz  

2. Variabel terikat dalam penelitian ini  adalah pada hasil belajar siswa. 

 

B. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara dan 

bersifat teoritis. (Sukardi, 2012: 41) Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ha : Adanya perbedaan terhadap hasil belajar siswa setelah implementasi 

media aplikasi quizizz 

H0 : Tidak ada perbedaan terhadap hasil belajar siswa setelah implementasi 

media aplikasi quizizz 

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimen untuk 

desain eksperimen pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan jenis 

postest only control design. Pada desain ini kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol tidak dipilih secara random, kemudian hasil belajar baik 

kelompok eksperimen maupun kontrol dibandingkan.  Pengetahuan yang 
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ingin mengetahui perbedaan hasil belajar kimia siswa pada materi koloid 

melalui media aplikasi Quizizz dan Google Form  

 

D. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas XI MIA SMAN 2 SINGINGI 

pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. 

 

E. Subjek dan Objek 

1. Subjek Penelitian 

Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA  

(Matematika dan Ilmu Alam) di SMA  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah implementasi media aplikasi 

gamifikasi quizizz terhadap hasil belajar siswa 

 

F. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA SMAN 2 

SINGINGI tahun ajaran 2020/2021 yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 

siswa 59 orang. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah dua kelas XI MIA yang memiliki  

tingkat homogenitas yang sama dan dipilih melalui teknik sampel jenuh 

yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. XI MIA 1 ditetapkan menjadi 

kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pemberian soal implementasi 
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media aplikasi gamifikasi quizizz, sedangkan kelas XI MIA 2 sebagai 

kelas kontrol pemberian soal menggunakan google form. 

Tabel 1. Rancangan Postest only control group design 

Kelompok  Perlakuan Postest 

Kontrol X1 O1 

Eksperimen X2 O2 

   (Sugiyono, 2011: 206) 

 Keterangan: 

 O1: Hasil belajar menggunakan aplikasi Quizizz 

 O2: Hasil belajar menggunakan aplikasi Google Form 

 X1: Pemberian tes  menggunakan Google Form 

 X2: Pemberian tes menggunakan Aplikasi Quizizz 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tes  

Tes ini ditunjukan kepada siswa yang dalam penelitian ini adalah 

tes berbentuk pilihan ganda yang berkaitan dengan materi pelajaran kimia 

koloid. Tes yang diberikan berbentuk soal pilihan ganda yang sudah 

divalidasi sebelumnya. Soal diambil dari Wiwik Kastria Putri 

(Peningkatan Hasil belajar Siswa XI SMA Angkasa 2 melalui Metode 

Tutor Sebaya Pada Materi Koloid). 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen penelitian yang 

digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh baik sebelum penelitian 

maupun setelah penelitian dilakukan. Dokumentasi dapat berupa rekaman, 

video atau lembaran-lembaran. Dalam penelitian ini, studi dokumen 

dilakukan untuk mendukung, melengkapi, menginformasi data penelitian 

baik sebelum maupun sesudah penelitian agar hasil penelitian menjadi 

jelas dan lengkap serta dapat dipercaya. 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Menganalisis data dengan menggunakan tes “t”, maka sebelumnya 

dilakukan terlebih dahulu uji normalitas, uji ini bertujuan untuk menguji 

apakah sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang normal atau 

tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji Chi Kuadrat (X2), 

Liliefors atau Kolmogorov-smirnov. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi 

Kuadrat (X2), dengan rumus : (Sugiyono, 2010: 19) 

X
2
 = 

∑         
 

∑  
 

Keterangan : 

Fo = Frekuensi yang diobservasi 

Fh = Frekuensi yang diharapkan 

X
2 

= Chi kuadrat 

 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila         
         

 , jika 

kedua data mempunyai sebaran yang normal, maka langkah selanjutnya 
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dilakukan uji homogenitas agar uji tes “t” dapat dilanjutkan. Jika salah 

satu data atau keduanya mempunyai sebaran data yang tidak normal maka 

pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis tes statistik nonparametrik. 

2. Uji Homogenitas 

Analisis data awal dimulai dengan pengujian homogenitas varians 

menggunakan uji F dengan rumus: 

  
               

               
 

F = lambang statistik untuk menguji varians  

Sedangkan untuk menghitung varians dari masing-masing 

kelompok digunakan rumus: (Riduwan, 2012: 120) 
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Analisis data awal dimulai dengan pengujian homogenitas varians 

menggunakan uji F dengan rumus: 

Keterangan: 

S1
2 = varians kelas eksperimen 

S2
2 = varians kelas kontrol 

n1 = jumlah anggota kelas eksperimen  

n2 = jumlah anggota kelas kontrol 

x1 = nilai kelas eksperimen 

x2 = nilai kelas control 

 
Data awal didapat F hitung < Ftabel dengan taraf signifikan 0,05 maka 

sampel dikatakan mempunyai varians yang sama atau homogen.   
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3. Uji Hipotesis 

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menganalisa data dengan menggunakan test “t”. Rumus t-test yang 

digunakan adalah sebagai berikut: (Arikunto, 2010:354) 

Sampel Related 

    
     

√
∑    ∑  

       
(
 
  

 
 
  

)

 

Keterangan: 

M = Nilai rata-rata hasil per kelompok 

N = Banyaknya Subjek 

x = Deviasi setiap nilai x2 dan x1 

y = Deviasi setiap nilai y2 dari mean y1 

 

Pengujian : Hipotesis diterima t hitung ≥ t tabel dengan derajat nilai α = 0,05. 

thitung ≥ t tabel berarti  H0  ditolak 

thitung ≤ t tabel berarti  H0  diterima 

Dikarenakan data yang akan diteliti mempunyai jumlah yang 

berbeda atau tidak berpasangan, maka uji hipotesis yang akan dilakukan 

yaitu uji Indepent Sample T Test. 

Dasar pengambilan keputusan lainnya: 

a. Jika nilai Sig. 2-tailed < 0,05 (α), maka terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

(H0  ditolak). 

b. Jika nilai Sig. 2-tailed > 0,05 (α), maka tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

(H0  diterima). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap hasil belajar 

siswa pada implementasi media aplikasi gamifikasi quizizz terdapat perbedaan 

pada hasil belajar siswa kelas XI MIPA pada materi Koloid di SMAN 2 

Singingi, Teluk Kuantan. Hal ini dibuktikan melalui uji hipotesis dengan uji 

Independent  Sample T Test, hasilnya yaitu 0,012 menyatakan nilai Sig. 2-

tailed < 0,05 (α), maka (H0  ditolak) dan Ha yang diterima. Besaran 

perbedaannya itu dinyatakan dengan koefisien pengaruh, yang mana nilai 

yang diperoleh yaitu bernilai positif sebesar 3,4%.  

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran 

yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kendala yang ada, sebaiknya media pembelajaran aplikasi 

gamifikasi quizizz ini diterapkan dalam pembelajaran, karena aplikasi 

tersebut dapat menunjang pembelajaran supaya siswa lebih semangat dan 

tertarik belajar kimia. 

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan ada penelitian-penelitian 

selanjutnya dengan pokok bahasan yang berbeda. 
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3. Implementasi media pembelajaran aplikasi gamifikasi quizizz dapat di 

jadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran pada mata 

pelajaran kimia dalam upaya peningkatan hasil belajar siswa. 

4. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan ada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang selalu berinovasi dan kreatif guna meningkatkan 

semangat, minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap mata pelajaran kimia 

yang mana hal tersebut akan berdampak positif terhadap hasil belajar 

siswa tersebut. 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 

 (Peminatan Bidang MIPA) 

Satuan Pendidikan : SMA 

Kelas   : XI  

Kompetensi Inti 

KI 1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, 

dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat 

hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 

kesetimbangan kimia, larutan dan koloid 

sebagai wujud kebesaran Tuhan YME dan 

pengetahuan tentang adanya keteraturan 

tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia 

yang kebenarannya bersifat tentatif. 

 Sistem koloid 

 Sifat koloid 

 Pembuatan 

koloid 

Peranan koloid 

dalam kehidupan 

sehari-hari dan 

industri 

Mengamati (Observing)   

 Mencari informasi dari berbagai sumber 

dengan membaca/mendengar/mengamati 

tentang sistem koloid, sifat-sifat koloid, 

pembuatan koloid dan peranan koloid dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Mencari contoh-contoh koloid yang terdapat 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Menanya (Questioning) 

 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan perbedaan larutan sejati, koloid dan 

Tugas  

 Pemahaman sistem 

koloid, sifat koloid,  

dan pembuatan 

koloid 

 

Latihan soal tertulis 

uraian  

 Latihan soal di 

quizizz 

 

 4 JP x 45 

menit (2 x 

pertemuan) 

- Buku 

kimia 

kelas XI 

- Berbagai 

sumber 

lainnya 

 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 

rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  

mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 

bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 

demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 

Lampiran 2  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

melakukan percobaan serta berdiskusi yang 

diwujudkan dalam sikap sehari-hari. 

suspensi, sistem koloid yang terdapat dalam 

kehidupan (kosmetik, farmasi,  bahan 

makanan dan lain-lain)  

 Mengapa piring yang kotor karena minyak 

harus dicuci menggunakan sabun? 

Mengumpulkan data  (Eksperimenting) 

 Mendiskusikan hasil bacaan tentang sistem 

koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid 

dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-

hari 

Mengasosiasi (Associating) 

 Menghubungkan sistem koloid dengan sifat 

koloid 

 Diskusi informasi tentang koloid liofob dan 

hidrofob 

Mengkomunikasikan (Communicating) 

 Mengkomunikasikan peranan koloid dalam 

industri farmasi, kosmetik, bahan makanan, 

dan lain-lain. 

2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, 

toleran, cintadamai dan peduli lingkungan serta 

hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. 

 

3.14 Mengelompokkan berbagai tipe sistem 

koloid, dan menjelaskan kegunaan 

koloid dalam kehidupan berdasarkan 

sifat-sifatnya 

4.14 Membuat makanan atau produk 

lain yang berupa koloid atau 

melibatkan prinsip koloid 

Sungai Sirih, 19 Juni 2021 

Mengetahui : 

 

Guru Mata Pelajaran           Peneliti 

 

 

 

 

Pipit Suharmami, S.Pd.          Dina Nabilah 

NIP. 19770925 200604 2 014          NIM.11417201452 

 

 



50 

 

 

RINCIAN MINGGU EFEKTIF 

Mata Pelajaran : Kimia 

Kelas/Semester : XI/Ganjil 

Nama Sekolah : SMAN 2 Singingi 

Tahun Ajaran : 2020-2021 

I. Jumlah Minggu yang Tersedia 

NO BULAN JUMLAH MINGGU 

1 Juli 5 

2 Agustus 4 

3 September 5 

4 Oktober 4 

5 November 4 

6 Desember 5 

 JUMLAH 27 

 

II. Jumlah Minggu Efektif Non Tatap Muka 

NO KEGIATAN JUMLAH MINGGU 

1 PPDB 1 

2 UTS 1 

3 UAS 2 

4 Classmeeting 1 

5 Libur sekolah 2 

 JUMLAH 7 

 

III. Banyak Minggu Efektif Semester Ganjil 

Jumlah minggu efektif  

=  jumlah minggu tersedia – jumlah minggu efektif non tatap muka 

= 27 - 7 

=20 Minggu 

 

Jumlah jam efektif 

= jumlah minggu efektif    4 JP 

= 20 JP   4 

= 80 JP 

 

Jumlah menit efektif 

= jumlah jam efektif   45 menit 

= 80 JP   45 menit 

= 3600 menit 

 

Lampiran 3 
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IV. Beban Mengajar Kimia Semester Ganjil 

 

  Sungai Sirih, 19 Juni 2021 

Mengetahui : 

 

Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

 

 

Pipit Suharmami, S.Pd. Dina Nabilah 

NIP. 19770925 200604 2 014 NIM.11417201452 

 

 

 

 

 

 

  

Jumlah 

minggu 

tersedia 

Minggu 

efektif 

Penilaia/ 

evaluasi 

Tatap 

muka 
Pengayaan Cadangan 

Jumlah 

Kelas 

Jumlah 

jam 

efektif 

KET 

27M 20M 8JP 60 JP 8JP 4JP 2 80 JP  
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RINCIAN MINGGU EFEKTIF 

MATA PELAJARAN : KIMIA 

KELAS/SEMESTER : XI/Genap 

NAMA SEKOLAH : SMAN 2 SINGINGI 

TAHUN PELAJARAN : 2020-2021 

I. Jumlah minggu tersedia 

NO BULAN JUMLAH MINGGU 

1 Januari 4 

2 Februari 4 

3 Maret 5 

4 April 4 

5 Mei 4 

6 Juni 5 

 JUMLAH 26 

 

II. Jumlah minggu efektif non tatap muka 

 

 

III. Banyak minggu efektif semester genap 

Jumlah minggu efektif  

=  jumlah minggu tersedia – jumlah minggu efektif non tatap muka 

= 26 - 11 

= 15 Minggu 

 

Jumlah jam efektif 

= jumlah minggu efektif    4 JP 

= 15 JP   4 

= 60 JP 

 

Jumlah menit efektif 

= jumlah jam efektif   45 menit 

= 60 JP   45 menit 

= 2.700 menit 

NO KEGIATAN JUMLAH MINGGU 

1 Uts 1 

2 US Kelas XII 2 

3 Penilaian akhir sekolah 1 

4 Ujian Kenaikan Kelas 2 

5 Classmeeting 1 

6 Libur Sekolah 1 

7 Libur Idul Fitri 2 

8 Libur awal puasa 1 

 JUMLAH 11 
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IV. Beban mengajar kimia semester genap 

 

Sungai Sirih, 19 Juni 2021 

Mengetahui : 

 

Guru Mata Pelajaran  Peneliti 
 

 

Pipit Suharmami, S.Pd. Dina Nabilah 

NIP. 19770925 200604 2 014 NIM.11417201452 

 
 

  

Jumlah 

minggu 

tersedia 

Minggu 

efektif 

Penilaian/ 

evaluasi 

Tatap 

muka 
Pengayaan Cadangan 

Jumlah 

Kelas 

Jumlah 

jam 

efektif 

KET 

26M 15 M 10 JP 43 JP 5JP 2JP 2 60 JP  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (DARING) 

 

Satuan Pendidikan  :  SMAN 2 Singingi 

Mata Pelajaran  :  Kimia 

Kelas/Semester`  :  XI/2 

Materi pokok/ Sub Materi :  Koloid 

Alokasi  Waktu  :  4 JP x 45 menit (pertemuan pertama) 

Tahun Pelajaran  :  2020/2021 

A. KOMPETENSI DASAR (KD) 

3.14 Mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, dan menjelaskan kegunaan koloid dalam 

kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya  

4.14 Membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Selama dan sesudah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat: 

 Menjelaskan pengertian kolid 

 Membedakan koloid, larutan dan suspense 

 Menjelaskan jenis-jenis koloid 

 

C. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media : Laptop/ smartphone, google classroom 

Bahan : Buku Kimia kelas XI, buku lain yang menunjang, multimedia interaktif dan internet. 

 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Aktifitas Pembelajaran 

Pendahuluan 1. Guru menyampaikan salam kepada peserta didik 

melalui google classroom dan mengajak berdoa 

sebelum memulai kegiatan pembelajaran,serta 

mengecek kehadiran siswa yang aktif dalam 

pembelajaran online tersebut. 

2. Guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk 

tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan ditengah 

pandemic covid 19. 

3. Guru mengimformasikan materi yang akan dipelajari  

yaitu “koloid”  

Kegiatan 

Inti 

1. Guru mengajak siswa mencari informasi dari berbagai 

sumber dengan membaca/mendengar/mengamati 

tentang sistem koloid 

2. Siswa dan guru mendiskusikan tentang pengertian, 

sistem koloid, perbedaan dengan larutan dan suspensi, 

serta jenis-jenis koloid  . 

3. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi 

pembelajaran 

Lampiran 4 
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Kegiatan Aktifitas Pembelajaran 

4. Guru memberikan penjelasan sekaligus 

mendiskusikan materi pembelajaran koloid dengan 

siswa untuk mempertegas materi yang dipelajari. 

5. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari tentang”koloid” melalui google 

classroom/group whatsapp 

Penutup 1. Peserta didik diminta untuk melakukan refleksi 

2. Guru  memberi motivasi kepada peserta didik untuk 

tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan ditengah 

pandemik covid 19. 

 

E. PENILAIAN 

Penilaian pengetahuan : Tugas latihan kuis online 

 

       Sungai Sirih, 19 Juni 2021 

Mengetahui : 

 

Guru Mata Pelajaran  Peneliti 
 

 

 

Pipit Suharmami, S.Pd.              Dina Nabilah 

NIP. 19770925 200604 2 014     NIM.11417201452 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (DARING) 

Satuan Pendidikan  :  SMAN 2 Singingi 

Mata Pelajaran  :  Kimia 

Kelas/Semester`  :  XI/2 

Materi pokok/ Sub Materi :  Koloid 

Alokasi  Waktu  :  4 x 45 ( pertemuan kedua) 

Tahun Pelajaran  :  2020/2021 

A. KOMPETENSI DASAR (KD) 

3.15 Mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, dan menjelaskan kegunaan koloid 

dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya  

4.15 Membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip 

koloid. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Selama dan sesudah mengikuti  proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat: 

 Menejelaskan sifat dan penerapan koloid 

 Menjelaskan pembuatan koloid 

 Menjelaskan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 

 

C. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media : Laptop/ smartphone, google classroom 

Bahan : Buku Kimia kelas XI, buku lain yang menunjang, multimedia interaktif dan 

internet. 

 

D. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Aktifitas Pembelajaran 

Pendahuluan 1. Guru menyampaikan salam kepada peserta didik 

melalui google classroom dan mengajak berdoa 

sebelum memulai kegiatan pembelajaran, serta 

mengecek kehadiran siswa yang aktif dalam 

pembelajaran online tersebut. 

2. Guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk 

tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan ditengah 

pandemic covid 19. 

Kegiatan Aktifitas Pembelajaran 
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Kegiatan 
Inti 

1. Guru mengajak siswa mencari informasi dari berbagai 
sumber dengan membaca/mendengar/mengamati 

tentang sifat-sifat koloid, pembuatan koloid dan 

peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 

2. Siswa diminta mencar informasi contoh-contoh koloid 

yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Siswa mengajukan pertanyaan terkait materi 

pembelajaran 

4. Guru memberikan penjelasan sekaligus mendiskusikan 

materi pembelajaran koloid dengan siswa untuk 

mempertegas materi yang dipelajari. 

5. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang 

sudah dipelajari tentang”koloid” melalui google 

classroom/group whatsapp 

Penutup 1. Peserta didik diminta untuk melakukan refleksi 

2. Guru  memberi motivasi kepada peserta didik untuk 

tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan ditengah 

pandemik covid 19 

 

E. PENILAIAN 

Penilaian pengetahuan : Tugas latihan kuis online 

 

Sungai Sirih, 19 Juni 2021 

Mengetahui : 

 

Guru Mata Pelajaran  Peneliti 

 

 

 

Pipit Suharmami, S.Pd.                   Dina Nabilah 

NIP. 19770925 200604 2 014              NIM.11417201452 
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ANALISIS INSTRUMEN 

BUTIR SOAL 

(Sumber : Wiwik Ksatria Putri : Peningkatan Hasil Belajar Siswa XI SMAAngkasa 2 Melalui 

Metode Tutor Sebaya Pada Materi Koloid) 
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SOAL SEKOLAH 

 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Yang merupakan ciri sistem 

koloid di bawah ini, kecuali …. 

A. Relatif stabil 

B. Menghamburkan cahaya 

C. Terdiri dari dua fasa 

D. Tidak dapat disaring 

E. Homogen 

2) Susu merupakan sistem koloid 

…. 

A. Cair dalam cair 

B. Cair dalam padat 

C. Padat dalam cair 

D. Padat dalam padat 

E. Gas dalam cair 

3) Gerak Brown terjadi karena …. 

A. Tolak-menolak antar partikel 

koloid yang muatannya sama 

B. Tarik-menarik antar partikel 

koloid yang berbeda muatan 

C. Tumbukkan antar partikel 

koloid 

D. Tumbukan molekul medium 

dengan partikel koloid 

E. Gaya gravitasi 

4) Diantara sistem, dispersi di 

bawah ini yang termasuk emulsi 

ialah …. 

A. Jeli 

B. Kanji 

C. Cat 

D. Agar-agar 

E. Susu 

5) Yang termasuk koloid padat 

dalam gas adalah …. 

A. Embun 

B. Buih 

C. Asap 

D. Batu apung 

E. Kabut 

6) Salah satu langkah awal pada 

proses penjernihan air PAM 

adalah proses .… 

A. Dispersi 

B. Emulsi 

C. Kondensasi 

D. Dialisis 

E. Koagulasi 

7) Emulsi merupakan sistem koloid 

yang fase terdispersi dan medium 

pendispersinya adalah…. 

A. Gas – gas 

B. Gas – cair 

C. Cair – padat 

D. Cair – cair 
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E. Cair – gas 

8) Fasa terdispersi dan medium 

pendispersi dari asap …. 

A. Cair dalam gas 

B. Padat dalam padat 

C. Padat dalam gas 

D. Gas dalam padat 

E. Gas dalam cair 

9) Penghamburan cahaya oleh 

sistem koloid dikenal dengan …. 

A. Refleksi koloid 

B. Efek tyndall 

C. Elektroforesis 

D. Dialisis 

E. Gerak brown 

10) Dibandingkan sol liofil maka sol 

liofob …. 

A. Lebih kental 

B. Efek Tyndall kurang jelas 

C. Lebih stabil 

D. Lebih mudah dikoagulasikan 

E. Bersifat reversibel 

11) Alat cottrel yang dipasang pada 

cerobong asap merupakan 

pemanfaatan dari proses .… 

A. Peptisasi 

B. Busur bredig 

C. Dialisis 

D. Kondensasi 

E. Ektroforesis 

12) Di bawah ini terdapat berbagai 

contoh koloid, manakah dari 

contoh tersebut yang tergolong 

sol liofil? 

A. Kabut 

B. Susu 

C. Uap NH4Cl 

D. Agar-agar 

E. Busa sabun 

13) Diberikan beberapa cara 

pembuatan koloid seperti berikut: 

vii. Reaksi redoks 

viii. Busur bredig 

ix. Peptisasi 

x. Reaksi pemindahan 

xi. Reaksi hidrolisis 

xii. Mekanik 

Pembuatan koloid secara dispersi 

ialah …. 

A. i, ii, dan iii 

B. ii, iv, dan vi 

C. i, iii, dan v 

D. iv, v, vi 

E. ii, iii, dan iv 

14) Contoh koloid berikut ini yang 

merupakan sistem koloid padat 

dalam gas adalah …. 

A. Kabut 

B. Buih 

C. Embun 

D. Batu apung
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15) Kelebihan elektrolit dalam 

suatu dispersi koloid biasanya 

dihilangkan dengan cara …. 

A. Elektrolisis 

B. Dekantasi 

C. Elektroforesis 

D. Presipitasi 

E. Dialisis 

16) Gejala atau proses yang tidak 

ada kaitannya dengan sistem 

koloid adalah …. 

A. Efek Tyndall 

B. Emulsi 

C. Dialisis 

D. Elektrolisis 

E. Koagulasi 

17) Berikut adalah peristiwa- 

peristiwa koagulasi pada 

partikel koloid, kecuali …. 

A. Penggumpalan lateks 

B. Pengobatan sakit perut 

C. Pengendapan debu 

pada cerobong asap 

D. Penjernihan lumpur dari 

air sungai 

E. Pembentukan delta 

pada muara sungai 

18) Sistem koloid yang fase 

terdipersinya padat dan 

medium pendipersinya gas 

adalah ..... 

A. Asap 

B. Kabut 

C. Gabus 

D. Batu apung 

E. Buih sabun 

19) Larutan Fe(OH)3, agar – 

agar, susu, asap berturut 

– turut merupakan 

contoh dari... 

A. Emulsi, aerosol, sol, dan 

gel 

B. Sol, gel, aerosol, emulsi 

C. Sol, gel, emulsi, aerosol 

D. Gel, sol, emulsi aerosol 

E. Aerosol, gel, emulsi, sol 

20) Jika udara ditiupkan 

kedalam larutan sabun 

akan timbul buih.. Fase 

terdispersi dan fase 

pendispersi pada buih 

berturut – turut adalah... 

A. Cair, gas 

B. Cair, cair 

C. Gas, cair 

D. Gas, padat 

E. Cair, padat 
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DAFTAR SISWA KELAS KONTROL 

Kelas   : XI MIPA 1 

Mata Pelajaran :  Kimia 

Materi    :  Koloid 

 
No Nama Peserta Didik 

1 AHMAD JAINURI 

2 ANDRE RYZKY 

3 ANGGI INDAH LESTARI 

4 AULIA RIZQI ANANDA 

5 AYU RINDI ANTIKA 

6 DESI SELA RAHAYU 

7 DESITA SARI 

8 DIO AL DICKY 

9 HAIKAL ADHITYA SYAHPUTRA EDWIN 

10 HERGY ANGGARA 

11 ICHA ANGGRAINI PUTRI 

12 INDAH SARIANI 

13 IVAN HELQUERA 

14 LIAH MAHARATU SOLEHAH 

15 LILO INDRA WIJAYA 

16 LINDA KURNIAWAN 

17 MEIDADARI WAGIS MANTIN 

18 MELINDA SITI AMINAH 

19 MELYA AWALANI 

20 NOVITA ESTER BR SITUMORANG 

Lampiran 6 
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No Nama Peserta Didik 

21 PUTRI JULIANA MANURUNG 

22 RENALDI NUR RIYAN SAPUTRA 

23 RESTU PRASTYO 

24 RYAN ARYANTO 

25 SALSA ULIA PUTRI 

26 SELLY SUSILAWATI 

27 UBAIDILLAH HAKIM 

28 WIJI LESTARI 

29 WILLY FADHILLAH WIRAYUDA 

30 WIRDA NURAINI 
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DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

Kelas   : XI MIPA 2 

Mata Pelajaran  :  Kimia 

Materi   :  Koloid 

 

No Nama Peserta Didik 

1 AISYAH AMELIYA 

2 ANDIKA RIZKI PRAYUDA 

3 ANGGI DWI LESTARI 

4 ANNISA FEBRI YANTI 

5 ARISTYO YULIANSYAH 

6 AUDI MARSHANDITA 

7 DENA LUTFI NUGRAHENI 

8 DINI MAELANI 

9 DYO KURNIAWAN 

10 FAREL AHMAD 

11 INDAH NINDARI 

12 INOLA AFDHOLIANA 

13 KHUSNUL KHOTIMAH 

14 MIRNA HANDRAINIS 

15 MUHAMMAD REZAYLANI 

16 NIA RAMADAINI 

17 NURI SETIYA RAHAYU 

18 NURSABELA 

19 PINA DILA ATIKA 

20 RAFTA ARDIANSYAH 

21 RIFKI AULIA ALVAREZZA 
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22 RISMA SEPTI ANDINI 

23 SATRIYO AJI SAPUTRA 

24 SOLEHAH INDANA ZULFA SUWANDI 

25 SYALAISHA NUR FAATIHAH 

26 TIARA NURLITA ASGAR 

27 WENDY PRASTIYA 

28 WINNA NUR AUSTI 

29 YUDI KURNIASAH 
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Hasil Belajar Pretest kelas eksperimen menggunakan Aplikasi Quizizz 
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Hasil Belajar Postest kelas eksperimen menggunakan Aplikasi Quizizz 
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Nilai yang telah terkumpul ditabulasikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah 

diamati dan dianalisis 

KELAS EKSPERIMEN 

   

NO PRETEST POSTEST 

1 45 90 

2 35 85 

3 60 95 

4 45 85 

5 45 85 

6 25 85 

7 35 80 

8 65 95 

9 25 70 

10 30 85 

11 20 85 

12 20 70 

13 45 90 

14 30 65 

15 30 80 

16 15 75 

17 50 90 

18 30 65 

19 30 80 

20 20 65 

21 20 80 

22 15 80 

23 30 80 

24 20 65 

25 25 75 

26 25 80 

27 20 80 

28 25 65 

29 15 80 

   

jumlah 895 2305 

rata-rata 30,862069 79,4827586 

   

KELAS KONTROL 
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NO PRETEST POSTEST 

1 45 75 

2 25 75 

3 55 85 

4 50 80 

5 25 70 

6 60 90 

7 30 75 

8 20 70 

9 30 75 

10 20 75 

11 50 80 

12 30 70 

13 25 60 

14 15 60 

15 60 85 

16 30 75 

17 20 65 

18 30 70 

19 20 65 

20 60 80 

21 20 70 

22 45 75 

23 15 70 

24 15 70 

25 45 75 

26 60 85 

27 25 70 

28 25 70 

29 30 80 

30 30 75 

   

total 1010 2220 

rata-rata 33,66666667 76,55172414 



78 

 

 

UJI NORMALITAS 

NEW FILE. 

DATASET NAME DataSet2 WINDOW=FRONT. 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

NEW FILE. 

DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT. 

 

SAVE OUTFILE='D:\SKRIPSI DINA NABILAH\DATA UJI NORMALITAS.sav' 

  /COMPRESSED. 

NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=KONTROL EKSPERIMEN 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

NPar Tests 

Notes 

Output Created 09-JUL-2021 16:59:32 

Comments  

Input 

Data 

D:\SKRIPSI DINA 

NABILAH\DATA UJI 

NORMALITAS.sav 

Active Dataset DataSet3 

Filter <none> 

Weight <none> 
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Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
30 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each test are 

based on all cases with valid 

data for the variable(s) used 

in that test. 

Syntax 

NPAR TESTS 

  /CHISQUARE=KONTROL 

EKSPERIMEN 

  /EXPECTED=EQUAL 

  /STATISTICS 

DESCRIPTIVES 

  /MISSING ANALYSIS. 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,66 

Number of Cases Allowed
a
 157286 

 

a. Based on availability of workspace memory. 

[DataSet3] D:\SKRIPSI DINA NABILAH\DATA UJI NORMALITAS.sav 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

KONTROL 30 70.3000 4.60247 60.00 78.00 

EKSPERIMEN 29 70.7241 3.94513 60.00 78.00 
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Chi-Square Test 

Frequencies 

KONTROL 

 Observed N Expected N Residual 

60.00 1 6.0 -5.0 

65.00 7 6.0 1.0 

70.00 13 6.0 7.0 

75.00 6 6.0 .0 

78.00 3 6.0 -3.0 

Total 30   

 

EKSPERIMEN 

 Observed N Expected N Residual 

60.00 1 4.1 -3.1 

65.00 2 4.1 -2.1 

68.00 6 4.1 1.9 

70.00 7 4.1 2.9 

72.00 6 4.1 1.9 

75.00 5 4.1 .9 

78.00 2 4.1 -2.1 

Total 29   
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Test Statistics 

 KONTROL EKSPERIMEN 

Chi-Square 14.000
a
 8.414

b
 

df 4 6 

Asymp. Sig. .007 .209 

 

a. 0 cells (,0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 

6,0. 

b. 7 cells (100,0%) have expected frequencies 

less than 5. The minimum expected cell 

frequency is 4,1. 

 

DATASET CLOSE DataSet2. 

DATASET ACTIVATE DataSet3. 

SAVE OUTFILE='D:\SKRIPSI DINA NABILAH\DATA UJI NORMALITAS.sav' 

 /COMPRESSED. 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

DATASET CLOSE DataSet3. 

GET 

  FILE='E:\DATA UJI DETERMINASI.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
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UJI HOMOGENITAS 

Nilai yang diambil dari materi sebelumnya, yakni nilai UH pada materi Ksp 

 

NO Kelas Kontrol  

(X1) 

X1
2
 Kelas 

Eksperimen 

(X2) 

X2
2
 

1 70 4900 68 4624 

2 65 4225 68 4624 

3 70 4900 75 5625 

4 70 4900 70 4900 

5 75 5625 60 3600 

6 78 6084 78 6084 

7 75 5625 65 4225 

8 70 4900 70 4900 

9 60 3600 70 4900 

10 70 4900 70 4900 

11 75 5625 72 5184 

12 65 4225 68 4624 

13 75 5625 75 5625 

14 75 5625 72 5184 

15 78 6084 72 5184 

16 65 4225 78 6084 

17 70 4900 65 4225 

18 65 4225 75 5625 

Lampiran 9 



83 

 

 

NO Kelas Kontrol  

(X1) 

X1
2
 Kelas 

Eksperimen 

(X2) 

X2
2
 

19 70 4900 70 4900 

20 70 4900 68 4624 

21 70 4900 75 5625 

22 65 4225 68 4624 

23 70 4900 70 4900 

24 78 6084 68 4624 

25 65 4225 70 4900 

26 65 4225 75 5625 

27 70 4900 72 5184 

28 75 5625 72 5184 

29 70 4900 72 5184 

30 70 4900   

Jumlah 2109 148877 2051 145491 

Rata-Rata 70,3  70,72  

 

Perhitungan Analisis Data Uji Homogenitas 

a. Varians  Kelas Kontrol 

S
2
 = 

   ∑      ∑    

       
 

S
2
 = 

                    

         
 

S
2
 = 

               

   
 

S
2
 = 
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S
2
 = 21,18 

b. Varians Kelas Eksperimen 

S
2
 = 

   ∑      ∑    

       
 

S
2
 = 

                    

         
 

S
2
 = 

                

   
 

S
2
 = 

     

   
 

S
2
 = 14,53 

Uji F 

F= 
               

               
 = 

     

     
 = 1,457 yang digenapkan menjadi 1,46 

Bandingkan nilai F hitung dengan F tabel 

Dengan rumus: dk pembilang = n – 1 = 30 – 1 = 29 

   dk penyebut  = n – 1 = 29 – 1 = 28 

Taraf signifikansi (α) = 0,05 maka diperoleh Ftabel pembilang = 1,82 

Kriteria pengujian: 

Jika F hitung < F tabel, homogen 

Dari perhitungan yang diperoleh ternyata F hitung < F tabel atau 1,46 < 1,82, 

maka dapat disimpulkan varians kedua kelas homogen.
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UJI HIPOTESIS (Uji-T) 

NEW FILE. 

DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT. 

T-TEST GROUPS=EKSPERIMEN(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=KONTROL 

  /CRITERIA=CI(.95). 

T-Test 

 

Notes 

Output Created 01-JAN-2008 01:05:10 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet3 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
59 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics for each analysis 

are based on the cases with 

no missing or out-of-range 

data for any variable in the 

analysis. 
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Syntax 

T-TEST 

GROUPS=EKSPERIMEN(1 

2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=KONTROL 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources 

Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,06 

 

[DataSet3]  

 

Group Statistics 

 KELAS N Mean Std. Deviation 

HASIL BELAJAR KIMIA 

KELAS KONTROL 30 74.0000 7.11967 

KELAS EKSPERIMEN 29 79.4828 8.99849 

 

Group Statistics 

 KELAS Std. Error Mean 

HASIL BELAJAR KIMIA 

KELAS KONTROL 1.29987 

KELAS EKSPERIMEN 1.67098 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. t 
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HASIL BELAJAR KIMIA 

Equal variances assumed 1.223 .273 -2.600 

Equal variances not 

assumed 

  
-2.590 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

df Sig. (2-tailed) Mean 

Differenc

e 

HASIL BELAJAR KIMIA 

Equal variances assumed 57 .012 -5.48276 

Equal variances not assumed 53.297 .012 -5.48276 

 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

HASIL BELAJAR KIMIA 

Equal variances assumed 2.10865 -9.70526 
-

1.26026 

Equal variances not 

assumed 
2.11703 -9.72843 

-

1.23708 
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