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Best practice dengan judul inovasi penilaian pembelajaran dengan aplikasi 
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sempurnanya best practice ini. 

Akhir kata, penulis berharap semoga best practice ini bermanfaat dan dapat 

menginspirasi bagi pembaca khususnya di dunia pendidikan. 

 

 

        Jakarta 13 Oktober 2020 

        Penulis, 

 

 

 

        Rossiano Rizky, S.Pd 

        NIP. 198804152019031007 

 

 

 

 

 

 



5 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul …………………………………………………………………………… 1 

Biodata Penulis ………………………………………………………………………….. 2 

Kata Pengantar ………………………………………………………………………….. 3 

Daftar Isi ………………………………………………………………………………….. 4 

BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………………... 5 

A. Latar Belakang Masalah ………………………………………………………... 5 

B. Perumusan Masalah ……………………………………………………………. 7 

C. Tujuan …………………………………………………………………………….. 8 

D. Manfaat …………………………………………………………………………… 8 

BAB II Kajian Pustaka …………………………………………………………………... 9 

A. Pengertian Inovasi Pembelajaran …………………………………………….. 9 

B. Pengertian Aplikasi Quizizz ….………………………………………………... 9 

C. Cara Menggunakan Aplikasi Quizizz ……………………………….………... 10 

BAB III Strategi Pemecahan Masalah ………………………………………………... 11 

A. Alasan Pemilihan Aplikasi Quizizz sebagai Alternatif Pelaksanaan Penilaian 

dalam Pembelajaran ………………………………………………….……….... 11 

B. Persiapan Pembelajaran ………………………………………..……………... 12 

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi…………………………….... 12 

D. Keunggulan, Kendala dan Solusi ……………………………………………... 13 

BAB IV Kesimpulan dan Saran ………………………………………………………... 15 

A. Kesimpulan ……………………………………………………………………... 15 

B. Rekomendasi/Saran ……………………………………………….…………... 15 

Daftar Pustaka …………………………………………………………………………... 16 

 

 

 

 

 

 



6 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid 19 Indonesia sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun sejak 

pemerintah menetapkan kebijakan Belajar Bari Rumah (BDR) Dengan 

menggunakan pola pembelajaran jarak jauh atau pjJ pada bulan Maret 2020. maka 

selama itulah pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 61 Jakarta sudah 

dilaksanakan titik pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan belajar 

dari rumah merupakan sistem belajar mengajar di mana peserta didik dan guru 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan tempat yang berbeda selama 2 

tahun kebijakan ini guna membatasi penyebaran virus Covid-19 dan melindungi 

peserta didik dari wabah tersebut tentu memberikan pengalaman yang luar biasa 

bagi peserta didik guru dan orang tua yang harus berperan ganda menggantikan 

posisi guru dalam mengajarkan materi pembelajaran sekaligus membimbing 

proses pembelajarannya. 

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menimbulkan permasalahan-

permasalahan baru baik dari sisi guru maupun dari peserta didik. Bagi peserta didik 

diantaranya merasa bosan belajar tanpa pendampingan langsung dari guru dan 

hanya lewat bertatap layar.  daya Serap materi pembelajaran pun jauh dari 

harapan, kemandirian peserta didik yang sudah dibentuk menjadi kurang 

pengawasan dari sekolah ah, Sarana dan prasarana yang kurang mendukung juga 

penilaian pembelajaran yang tidak objektif karena kemungkinan dibantu oleh 

orangtua yang mendampingi belajar. semua hal tersebut akan menimbulkan 

learning loss kemampuan peserta didik. learning loss adalah istilah yang mengacu 

pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun spesifik 

atau terjadinya kemunduran proses akademik karena kondisi tertentu dalam hal ini 

khususnya akibat pandemi Covid 19. 

Seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dalam mengatasi kebosanan peserta didik saat menerima 

pembelajaran guru juga harus mampu untuk terus belajar mengikuti 
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perkembangan teknologi yang digunakan selama melaksanakan pjj kreativitas dan 

inovasi pembelajaran menjadi tantangan bagi guru untuk dapat menerapkan dalam 

pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang bermutu titik guru perlu 

menjadi pembelajar kreatif dan inovatif agar pelaksanaan pjj dapat berjalan dengan 

baik. Adapun metode pembelajaran yang dapat diterapkan pada kegiatan keji 

adalah daring luring dan kombinasi daring dan luring atau blended learning. 

Sebagai seorang guru mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 61 

Jakarta, selama masa pandemi melaksanakan pembelajaran menggunakan 

WhatsApp sebagai alat komunikasi dengan peserta didik dan orang tuanya dan 

membuat kelas virtual melalui Google classroom materi pembelajaran digunakan 

Google Drive yang disimpan dalam bentuk PDF dan kemudian dikirimkan melalui 

Google classroom untuk lebih memperjelas materi, juga membuat video sederhana 

dan ditambah link YouTube yang relevan sesuai materi pembelajaran pada saat 

pembelajaran sinkronus menggunakan pembelajaran tatap layar menggunakan 

aplikasi Zoom meeting atau Google meet dengan menyiapkan Power Point untuk 

presentasi penjelasan di kelas. 

Seiring berjalannya waktu dengan semakin melandanya kasus Covid-19 

maka ditetapkanlah surat keputusan bersama empat menteri yang merupakan 

panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi 

Covid 19 secara bertahap pemerintah dengan tetap mengedepankan keselamatan 

dan kesehatan bagi semua pihak yang terlibat baik pendidik maupun peserta didik 

menetapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas SMA Negeri 61 

Jakarta merupakan salah satu sekolah yang sudah melaksanakan pada tahap 

ketiga yang dimulai pada akhir Oktober 2021. 

Dengan pembelajaran tatap muka ini dapat dilihat langsung kemampuan 

sesungguhnya dari peserta didik yang selama ini hanya tergambarkan dalam 

pembelajaran jarak jauh selama pembelajaran jarak jauh, kemungkinan besar 

pembelajaran maupun tugas-tugas yang diberikan mendapatkan bantuan dari 

orangtua sehingga kemampuan dan kemandirian peserta didik belum dapat 

terlukiskan dengan jelas titik permasalahannya adalah kemampuan dan daya 

tangkap dalam menerima materi pembelajaran yang rendah disamping motivasi 
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belajar yang rendah dan hasil belajar yang masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat 

dari hasil asesmen baik selama proses pembelajaran maupun di akhir 

pembelajaran. 

Penilaian atau istilah yang sering digunakan Kan yaitu ulangan bagi 

sebagian peserta didik merupakan hal yang cukup menyeramkan di mana peserta 

didik merasa tegang dan takut serta terbebani dengan hal tersebut terkadang 

timbul juga kejenuhan dalam mengerjakan soal peserta didik merasa bosan dan 

hanya sekedar memenuhi tugas dan mengumpulkannya kepada guru. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan sesuai dengan dunia anak 

yang masih suka bermain maka penilaian pembelajaran pun dapat menggunakan 

aplikasi yang berbasis permainan Interactive. Oleh karena itu diperlukan inovasi 

dalam pembelajaran dalam hal ini penilaian dengan menggunakan aplikasi 

Quizizz. merupakan aplikasi pembelajaran yang menyediakan penilaian secara 

langsung atau real time maupun Dapat digunakan sebagai pekerjaan rumah.  

dapat menjadi alternatif mengurangi kebosanan dan ketegangan pada saat 

mengerjakan ulangan atau pelaksanaan penilaian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara mengatasi learning loss peserta didik saat pembelajaran di 

masa pandemi? 

2. Bagaimana cara mengatasi kebosanan peserta didik dalam menghadapi 

pembelajaran di masa pandemi? 

3. Bagaimana memberikan penilaian pembelajaran yang menyenangkan bagi 

peserta didik? 
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C. Tujuan 

Tujuan dari penulisan best practice ini adalah untuk: 

1. Membagikan pengalaman praktik baik selama pembelajaran di masa pandemi 

Covid 19 untuk mengatasi learning loss ada peserta didik. 

2. Menemukan inovasi pembelajaran dengan aplikasi Quizizz. 

3. Memberikan penilaian pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. 

 

D. Manfaat 

Manfaat dari penulisan best practice adalah 

1. Meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi 

Covid 19 

2. Peserta didik dapat merasa senang dalam pembelajaran dan penilaian tidak 

lagi menjadi hal yang menakutkan 

3. Menjadi salah satu alternatif yang dapat menginspirasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran di masa pandemi, alternatif kegiatan yang akan dilakukan yaitu 

dengan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz 

dalam penilaian pembelajaran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Inovasi Pembelajaran 

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia inovasi adalah penemuan 

sesuatu hal baru dan berbeda dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya titik 

inovasi bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, berkenaan dengan 

pembaharuan. inovasi merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik 

menjadi lebih baik. 

Wina Sanjaya mendefinisikan inovasi pembelajaran sebagai suatu gagasan 

atau tindakan tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang 

dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah pasti pembelajaran 

adalah penemuan gagasan atau tindakan sesuatu proses belajar yang dirancang, 

dikembangkan dan dikelola secara kreatif dinamis dengan menerapkan 

pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses 

pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik. 

 

B.  Pengertian Aplikasi Quizizz 

Menurut Aini yang ditulis dalam jurnalnya menyatakan bahwa Quizizz yaitu 

media pembelajaran berupa media online untuk membuat sebuah paparan materi 

dalam bentuk kuis interaktif yang diperkaya dengan Animasi dan interaksi yang 

sangat menarik dan juga mudah digunakan aplikasi ini dapat diakses di situs 

www.Quizizz.com 

Aplikasi Quizizz adalah aplikasi pendidikan berbasis game atau permainan 

yang membawa aktivitas multipemain ke ruang kelas sehingga kelas lebih interaktif 

dan menyenangkan dengan menggunakan krisis peserta didik dapat melakukan 

latihan di dalam kelas pada perangkat elektronik Melalui  handphone maupun 

tablet titik memiliki karakter permainan seperti avatar, tema meme dan musik 

penghibur dalam proses pembelajaran guru dapat menyusun pertanyaan, 

menyiapkan pembelajaran melalui fisis sehingga proses pembelajaran lebih 

http://www.quizizz.com/
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menyenangkan dan menantang peserta didik tidak lagi merasa takut maupun 

bosan dalam mengikuti pembelajaran maupun penilaian pembelajaran. 

 

C. Cara Menggunakan Aplikasi Quizizz 

Untuk menggunakan aplikasi Quizizz dapat mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut Peserta didik dapat bergabung dengan menuliskan kode pada 

handphone sudah membuka aplikasi Quizizz dan langsung dapat mengerjakan 

bersama peserta yang lain.  Dengan mengerjakan soal ulangan atau penilaian 

Melalui aplikasi Quizizz tersebut maka peserta didik dapat langsung mengetahui 

jawaban yang benar sehingga akan merasa senang dan tertantang untuk terus 

mengerjakan karena saat mengerjakan diselingi musik atau lagu maupun ikon 

yang memberikan semangat. Apabila jawaban peserta didik benar maka akan 

direspon dengan gambar maupun kalimat pujian diiringi suara yang membuat 

peserta didik bertambah semangat untuk melanjutkan menjawab soal atau 

pertanyaan berikutnya. Apabila jawabannya salah pun akan direspon dengan 

memberikan gambar atau kalimat penyemangat yang sesuai Sehingga peserta 

didik tertantang untuk bangkit melanjutkan pertanyaan yang dikemas dalam 

permainan  Quizizz yang menarik. 
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BAB III 

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH /  PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

 

A. Alasan Memilih Aplikasi Quizizz sebagai Alternatif Pelaksanaan Penilaian dalam 

Pembelajaran  

Alasan pertama memilih aplikasi  Quizizz mempunyai banyak kelebihan,  

diantaranya yaitu (1) Aplikasi Quizizz dapat digunakan secara langsung di dalam 

kelas dalam waktu yang bersamaan baik dari maupun luring dan dapat digunakan 

sebagai pekerjaan rumah yang dapat dikerjakan dengan waktu yang fleksibel 

sesuai kebutuhan peserta didik, (2)  fitur yang ditampilkan menarik dan bermacam 

pilihan gambar meme animasi sekaligus dapat memberikan data dan statistik 

tentang kinerja peserta didik mengetahui peserta didik yang mendapat nilai 

tertinggi dan terendah, (3)  bisa menampilkan hasil dalam bentuk Excel sehingga 

mudah untuk dianalisis, (4) pengaturan waktu atau durasi soal dapat diatur sesuai 

kebutuhan, (5)  mudah digunakan untuk peserta didik tinggal bergabung dengan 

menuliskan kode yang digunakan, (6)  pertanyaan atau soal dapat dibagikan ke 

sesama akun Crisis sehingga lebih praktis digunakan guru dalam alternatif pilihan 

pilihan soal beragam, dan (7)  tampilan pembelajaran menarik, banyak gambar dan 

ada musik yang mengiringi selama pengerjaan soal Sehingga peserta didik dapat 

nyaman saat mengerjakan soal. 

Alasan kedua pemilihan aplikasi Quizizz karena sesuai dengan dunia anak 

yang suka bermain maka penggunaan aplikasi Quizizz dapat sesuai dengan 

peserta didik sehingga pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. 

Selain kelebihan ada juga kekurangan aplikasi Quizizz sebagai berikut:  (1) 

Membutuhkan akses internet dan jika jaringan tidak stabil dapat menjadikan 

kendala saat mengerjakan soal, (2)  membutuhkan media komputer atau 

handphone yang mungkin saja tidak dimiliki oleh peserta didik, (3)  tidak bisa 

memilih soal yang mudah terlebih dahulu untuk dikerjakan karena pengaturan 

pertanyaan diacak. 
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Untuk kekurangan tersebut dapat diatasi dengan akses internet yang lebih 

baik peserta didik di SMA Negeri 61 Jakarta sudah mendapat bantuan berupa 

handphone dari sekolah dan pengaturan soal al dalam Quizizz diatur dengan 

memilih pertanyaan tidak diacak. 

 

B. Persiapan Pembelajaran 

1. Mengadakan simulasi dan memberikan penjelasan atau pengarahan tata cara 

menggunakan aplikasi Quizizz kepada peserta didik sebelum melaksanakan 

pembelajaran. 

2. Menyiapkan RPP dan modul ajar yang akan digunakan. 

3. Menyusun soal atau pertanyaan yang akan diberikan dengan memilih gambar-

gambar sesuai dengan peserta didik Selaras materi pembelajaran dan 

menuangkannya dalam aplikasi Quizizz. 

4. Menyiapkan sarana dan prasarana dan memastikan jaringan internet yang baik.  

 

C. Tahapan pelaksanaan kegiatan 

1. Tempat dan waktu 

a. Tempat Kegiatan 

Penelitian ini dilaksanakan diKelas 12 MIPA 2 di SMA Negeri 61 Jakarta 

Jalan Taruna Pahlawan Revolusi Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian jelas anakan pada bulan Juli Sampai bulan Oktober 2021 

c. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 61 

Jakarta 

2. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

1) Menyiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis dalam keadaan 

siap belajar 

2) Berdoa sebelum belajar dan memberikan motivasi apresiasi dengan 

menyanyikan lagu lagu nasional 
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3) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan garis besar materi 

pembelajaran yang akan diberikan 

b. Kegiatan Inti 

1) Memberikan motivasi dengan menunjukkan gambar 

2) Peserta didik mengamati gambar 

3) Diskusi dan tanya jawab  

4) Pelaksanaan penilaian formatif menggunakan aplikasi Quizizz 

c. Evaluasi Penilaian 

1) Guru menyiapkan laptop untuk membuka aplikasi Quizizz 

2) Menyiapkan gawai dan menuliskan kode yang diberikan guru 

3) Setelah menuliskan kode menunggu semua peserta didik untuk 

bergabung di aplikasi Quizizz 

4) Guru menekan start tanda penilaian dimulai 

5) Peserta didik mengerjakan atau menjawab pertanyaan Melalui aplikasi 

gaji sesuai Irama kecepatan durasi masing-masing 

6) Selama mengerjakan diiringi musik atau Irama lagu yang terdengar dari 

aplikasi puisi tersebut 

7) Setelah selesai maka akan tampak pada layar hasil penilaian peserta 

didik sesuai tingkat urutan ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan 

soal. 

d. proses evaluasi 

1) Dari hasil penelitian maka dapat dilihat dan dianalisis Jumlah jawaban 

yang benar maupun jawaban yang salah pada masing-masing item soal 

2) Guru dapat menganalisis pertanyaan mana dari peserta didik yang 

menjawab benar maupun yang menjawab salah dan dapat ditindaklanjuti 

dengan remedial dan pengayaan 

 

D. Keunggulan, Kendala dan Solusi 

1. Keunggulan 

a. Melalui aplikasi Quizizz dapat dilakukan penilaian yang lebih objektif hasil 

langsung dapat dilihat dan dianalisis dengan lebih efektif dari segi waktu dan 
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tenaga 

b. Menciptakan inovasi dalam pembelajaran terutama penilaian karenanya  

tidak lagi menjadi hal yang menyeramkan bahkan peserta didik yang minta 

diulang lagi dengan pertanyaan yang berbeda sehingga lebih menambah 

pemahaman materi pembelajaran 

2. Kendala 

a. Aplikasi Quizizz berbasis online karenanya kemungkinan terjadinya kendala 

adalah pada jaringan internet apabila sinyal sedang tidak bersahabat 

b. Kompetensi atau kemampuan peserta didik yang berbeda-beda 

3. Solusi 

a. Memastikan jaringan aman sebelum pelaksanaan dimulai dan menyiapkan 

kuota lebih sebagai antisipasi 

b. Memberikan pengulangan pada poin-poin pembelajaran yang penting dan 

sistem penilaian yang menyenangkan peserta didik 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penilaian pembelajaran yang dilakukan menggunakan aplikasi Quizizz dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik, hal ini terbukti dari hasil 

pembelajaran yang meningkat setelah menggunakan aplikasi Quizizz. 

2. Mengurangi kebosanan peserta didik menjadi tidak merasa bosan dan 

menjadikan penilaian bukan lagi hal yang menyeramkan Tetapi lebih 

menyenangkan. 

 

B.  Saran Rekomendasi 

Penilaian pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz dapat menjadi 

alternatif pilihan yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran di masa 

pandemi Covid 19. 
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