
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat di 

berbagai bidang. Hal ini memudahkan manusia dalam beraktivitas dan 

berkomunikasi dengan sesama. Termasuk dalam dunia pendidikan, perkembangan 

teknologi dan informasi telah memberikan pengaruh yang cukup besar. 

Perkembangan media sebagai sarana pembelajaran memermudah peserta didik 

dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh pendidik.  

Menurut Yaumi (2018: 11) materi yang dapat diserap oleh peserta didik jika 

menggunakan media pembelajaran mencapai 80-90%, hal ini dipengaruhi oleh 

penggunaan grafis, audio, dan video. Hal ini berbeda jika pembelajaran tidak 

menggunakan media, tingkat penyerapan jika membaca materi oleh peserta didik 

sekitar 10%. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan media dalam pembelajaran 

memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penyerapan materi oleh siswa.  

Media pembelajaran juga dapat memudahkan pendidik dalam 

menyampaikan materi, seperti penggunaan media video untuk memerlihatkan hal-

hal yang tidak bisa disaksikan secara langsung oleh peserta didik. Penggunaan 

media dapat menghadirkan hal-hal yang sulit disajikan di  ruangan kelas, sehingga 

memudahkan peserta didik untuk menyerap materi yang disampaikan oleh 

pendidik.  

Penggunaan media pembelajaran di sekolah saat ini tidak hanya dalam 

proses penyampaian materi, tetapi sudah mulai digunakan pada proses evaluasi 

pembelajaran. Umumnya penggunaan media pembelajaran dalam proses evaluasi 

pembelajaran menggunakan Computer Assisted Instruction (CAI). Ada dua 

kompunen penting dalam penggunaan media CAI, yaitu  menggunakan komputer 

sebagai komponen utama dalam proses evaluasi dan pengembangan aplikasi 

evaluasi.  

Di Kota Sukabumi, terdapat beberapa sekolah yang menunjang penggunaan 

media CAI, Salah satunya yaitu SMAN Negeri 3 Kota Sukabumi. Berdasarkan 



 
 

 
 

observasi awal, sekolah tersebut belum menggunakan media evaluasi 

pembelajaran berbasis komputer pada ulangan harian terutama pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Padahal fasilitas yang ada di SMA Negeri 3 Kota 

Sukabumi sudah mendukung untuk menggunakan media evaluasi pembelajaran 

yang berbasis komputer. Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk 

menggunakan media CAI tersebut adalah ketersediaan komputer dan jaringan 

wireles-fidelfi (Wi-Fi) 

Pengembangan media interaktif yang digunakan untuk proses evaluasi 

pembelajaran pada saat ini telah banyak dilakukan, seperti pengembangan media 

web offline oleh Badi’ah. Media tersebut dikembangkan untuk evaluasi 

pembelajaran IPA kelas VI SD/MI. Kemudian Aplikasi Computer Aided 

Instruction (CAI) yang dikembangkan oleh Samsudin (2017: 169), merupakan 

media untuk evaluasi matematika materi bangun ruang. Selain itu, Fadlullah 

(2017:30) mengembangkan media dari perangkat lunak wondershare quiz creator 

berbasis android untuk pelajaran Sosiologi kelas XI IPS MAN 1 Malang. Media 

ini berbeda dengan media sebelumnya, karena media ini bisa digunakan pada 

telepon seluler yang berbasis android.  

Pengembangan media-media untuk proses evaluasi yang telah disebutkan di 

atas, belum ada media yang dapat digunakan untuk evaluasi mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berpendapat perlu adanya 

suatu pengembangan media yang dapat digunakan untuk proses evaluasi pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini diperlukan, karena mata pelajaran bahasa 

Indonesia menuntut siswa untuk menguasai empat keterampilan berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Khususnya membaca dan 

menyimak, dua keterampilan tersebut memiliki persamaan yaitu bersifat 

menerima. Sehingga, evaluasi kedua keterampilan tersebut dapat dilakukan dalam 

waktu yang pendek seperti melalui tes tulis.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengembangkan sebuah perangkat lunak 

yang bernama wondershare Quiz Creator untuk proses evaluasi pembelajaran 

Bahasa Indonesia. Perangkat lunak tersebut selain bisa memasukkan teks juga 

dapat disispkan file video berektensi .swf  yang dapat digunakan untuk menguji 



 
 

 
 

kemampuan menyimak peserta didik. Adapun pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

dapat dilakukan secara daring agar prosesnya tidak terbatas pada ruangan serta 

memanfaatkan perangkat gawai yang dimiliki peserta didik, maka media tersebut 

akan berbasis blog. Sehingga proses evaluasi tidak terhalang oleh kekurangannya 

PC di sekolah.  

Kelebihan dari perangkat lunak wondershare quiz creator adalah mudah 

digunakan, karena tidak memerlukan kemampuan decoding atau menguasai kode 

pemrograman komputer. Selain itu, hasil pengembangan perangkat lunak 

wondershare quiz creator dapat disimpan dalam format aplikasi (.exe), flash 

maupun html untuk evaluasi secara online. Perangkat lunak wondershare quiz 

creator memungkinkan pendidik untuk memasukkan video yang berkaitan dengan 

materi. Sehingga proses evaluasi tidak hanya melatih kemampuan membaca 

peserta didik, tetapi melatih kemampuan menyimaknya.  

Pengembangan perangkat lunak wondershare quiz creator berbasis blog 

akan melibatkan peserta didik  kelas X di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi tahun 

ajaran 2018/2019. Adapun materi yang akan dimasukkan sebagai soal dalam 

media tersebut adalah materi debat yang tercantum dalam KD 3.12 dan 3.13. 

Materi tersebut melatih peserta didik untuk mengamati sebuah teks dan praktik 

debat. Tujuannya agar peserta didik dapat menentukan esensi debat, jenis-jenis 

debat, dan ragam bahasa dalam debat, serta mampu merumuskan tata cara debat 

formal dari sebuat teks maupun video debat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mengembangkan sebuah perangkat 

lunak yang bernama wondershare quiz creator untuk proses evaluasi 

pembelajaran Bahasa Indonesia yang melatih kemampuan membaca dan 

menyimak peserta didik. Oleh karena itu, Peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “pengembangan perangkat lunak wondershare quiz creator berbasis blog 

untuk evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia kelas X di SMA Negeri 3 Kota 

Sukabumi tahun ajaran 2018/2019”. 

 

 

 



 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana penggunaan media evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia 

kelas X di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi tahun ajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana proses pengembangan perangkat lunak wondershare quiz 

creator berbasis blog untuk evaluasi Bahasa Indonesia kelas X di SMA 

Negeri 3 Kota Sukabumi 2018/2019? 

3. Bagaimana tingkat kelayakan dan respon siswa dari pengembangan 

aplikasi wondershare quiz creator berbasis blog untuk evaluasi Bahasa 

Indonesia kelas X di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi tahun ajaran 

2018/2019? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu adanya batasan masalah agar 

penelitian lebih terarah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Melakukan observasi mengenai penggunaan media evaluasi pada mata 

pelajaran bahasa Indonesia kelas X yang digunakan di SMA Negeri 3 

Kota Sukabumi tahun ajaran 2018/2019. 

2. Mengembangkan perangkat lunak wondershare quiz creator untuk 

evaluasi bahasa Indonesia kelas X berbasis blog di SMA Negeri 3 Kota 

Sukabumi. 

3. Melakukan penelitian mengenai tingkat kelayakan  dan respon siswa 

mengenai kelayakan media evaluasi bahasa Indonesia kelas X yang 

dikembangkan di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi tahun ajaran 

2018/2019.  

 

D. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



 
 

 
 

1. Mengetahui media evaluasi Bahasa Indonesia kelas X yang digunakan di 

SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. 

2. Mengembangkan perangkat lunak wondershare quiz creator untuk 

evaluasi Bahasa Indonesia berbasis blog di SMA Negeri 3 Kota 

Sukabumi. 

3. Mengetahui tingkat kelayakan dan respon siswa terhadap pengembangan 

perangkat lunak wondershare quiz creator untuk evaluasi Bahasa 

Indonesia berbasis blog.  

 

E. Manfaat 

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Secara teoretis 

Memperkaya wawasan keilmuan mengenai penggunaan teknologi 

tepat guna dalam evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian dapat 

mengembangkan media pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis komputer.   

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah, apabila media yang dikembangkan diarsipkan, maka 

akan menambah fasilitas media pembelajaran di sekolah. 

b. Bagi pendidik, memberikan sesuatu yang berbeda kepada peserta 

didik dalam hal media yang digunakan dalam proses evaluasi 

pembalajaran Bahasa Indonesia.  

c. Bagi peserta didik, mendapatkan pengalaman menggunakan media 

evaluasi berbasis komputer  yang dapat digunakan sebagai ancangan 

menghadapi UNBK.  

d. Bagi peneiti, mendapatkan data yang diperlukan untuk melakukan 

penelitian dan mengembangkan perangkat lunak wondershare quiz 

creator untuk evaluasi Bahasa Indonesia berbasis blog



 
 

 
 

 


