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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has forced the Indonesian government to adopt a home-study system 

policy from various levels of education. This policy is accompanied by instructions for implementing 

distance learning or online learning (online). To facilitate online learning, relevant media and tools 

are needed, by using Quizizz media which has educational value, it is hoped that students can 

learn innovatively so that it will be easier to carry out learning in class. This research uses library 

research methods, namely reading, studying, and reviewing books and writings related to the 

discussion. Based on the literature review, it has been found that Quizizz can be used in the 

learning process to increase students' enthusiasm and motivation to learn. 
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ABSTRAK 

Adanya Pandemi Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sistem belajar di 

rumah dari berbagai tingkat pendidikan. Kebijakan ini disertai dengan intruksi penerapan 

pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online (daring). Untuk mempermudah pembelajaran 

online (daring) diperlukan media dan alat bantu yang relevan, dengan menggunakan media Quizizz 

yang bernilai edukasi diharapkan peserta didik dapat belajar dengan inovatif sehingga akan lebih 

mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Penelitian ini menggunakan metode 

studi kepustakaan atau library research, yaitu membaca, menelaah, dan mengkaji buku-buku 

maupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan. Berdasarkan kajian pustaka telah 

didapatkan bahwa Quizizz dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

semangat dan motivasi belajar siswa.  

Kata Kunci: Pembelajaran Online, Quizizz, Motivasi Belajar, Pandemi Covid-19 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu investasi jangka panjang yang memiliki peranan penting 

bagi manusia. Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila dapat menciptakan manusia yang 

pantas dan layak hidup di masyarakat serta tidak menyusahkan orang lain. Mulai dari 

masyarakat yang paling terbelakang sampai dengan masyarakat yang paling maju mengakui 

bahwa pendidikan atau guru merupakan satu diantara sekian banyak unsur pembentuk 

utama calon anggota utama masyarakat. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak 

manusia yang memiliki berkualitas dan berdaya saing. 

Seperti diketahui, motivasi belajar pada siswa tidak sama kuatnya, ada siswa yang 

motivasi belajarnya bersifat intrinsik dimana kemauan belajarnya lebih kuat dan tidak 

tergantung pada faktor yang berasal dari luar dirinya. Begitupula sebaliknya, siswa yang 

memiliki motivasi belajar ekstrinsik, kemauan untuk belajar sangat tergantung pada kondisi 

di luar dirinya. Namun demikian, pada kenyataannya dalam proses belajar, motivasi 

ekstrinsik inilah yang banyak terjadi, terutama pada anak - anak dan remaja. Proses 
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pembelajaran akan berhasil ketika siswa memiliki motivasi yang baik dan kuat dalam belajar. 

Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil 

belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan dan meningkatkan motivasi 

belajar siswa.  

Kenyataannya mulai awal tahun 2020, dunia ini sedang fokus dengan adanya 

sebuah virus. Virus tersebut adalah corona virus (Covid-19). Penularan dari virus Covid-19 

ini sangatlah cepat. Status epidemi global atau pandemi ini menandakan bahwa penyebaran 

dari Covid-19 ini telah berlangsung sangatlah cepat sehingga hampir tidak ada satu negara 

di dunia yang dapat terhindar dari virus corona ini. Dengan demikian, Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) menetapkan bahwa virus corona atau Covid-19 ini sebagai masa pandemi 

yang dimulai pada tanggal 11 Maret 2020.  

Penularan Covid-19 yang sangat cepat menjadikannya sebagai masa pandemi, 

pemerintah berbagai negara di belahan dunia ini akhirnya menerapkan sistem 

lockdown atau disebut dengan karantina. Pengertian karantina menurut UU Republik 

Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan 

kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala 

apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya (UU No 6 tahun 

2018). (Mona. N, 2020) 

Dalam usaha pencegahan penyebaran virus ini, pemerintah Indonesia juga telah 

membatasi kegiatan diluar rumah seperti halnya kegiatan pendidikan. Setiap satuan 

pendidikan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung (tatap 

muka) dan kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran online. Pembelajaran 

online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Pembelajaran online 

dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, dimana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) 

tidak dilakukan secara tatap muka secara langsung. Pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non cetak (audio/video), 

komputer/internet, siaran radio dan televisi serta menggunakan beberapa platform yang 

dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Kegiatan tatap muka secara tidak langsung juga 

dapat dilakukan dalam pembelajaran online melalui Video Call ataupun menggunakan 

bantuan Zoom Meeting maupun Google Meeting. Dengan demikian, guru mampu 

berinteraksi dengan siswanya meskipun tidak secara langsung bertatap muka.  

Pada saat pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga menyampaikan aspirasi serta pemikirannya, 

sehingga dapat mengakibatkan siswa merasa jenuh. Kejenuhan yang dialami oleh siswa 

dalam belajar akan mengakibatkan ketidakmajuan dalam hasil belajar siswa. Maka dari itu, 

sangatlah perlu adanya seorang pendorong untuk menggerakkan siswanya agar lebih 

semangat dalam belajar sehingga prestasi tetap dapat mereka raih. 

Semangat belajar siswa dapat dimiliki dengan cara meningkatkan motivasi belajar. 

Motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang akan 

tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. Adanya motivasi yang 

rendah akan dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar sehingga akan 

merendahkan prestasi belajar siswa. (Rimbarizki. R, 2017).  
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Dengan demikian, diperlukan adanya sebuah cara yang harus dilakukan oleh guru 

dalam melangsungkan kegiatan pembelajarannya sehingga siswa akan merasa termotivasi 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan oleh guru 

adalah dengan menggunakan Quizizz, guru tersebut mampu mendesain Quizizz sebagai 

media untuk evaluasi siswa dengan sedemikian rupa. Harapannya dengan didesain dengam 

tampilan yang menarik sehingga mampu menjadikan siswa lebih senang dalam mengerjakan 

soal evaluasi yang telah dibuat oleh guru tersebut. Dari adanya rasa senang dan tertarik, 

maka akan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi dalam 

mempersiapkan evaluasi yang selanjutnya.  

PEMBAHASAN 

Menurut UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, yang memberikan syarat agar 

setiap satuan pendidikan jalur sekolah, dapat menyediakan sarana belajar yang memadai 

sebagai upaya mendukung akan pelaksanaan pendidikan. Hal tersebut dapat kita sadari 

akan keterbatasan dan kemampuan untuk mewujudkan pemerataan sarana pembelajaran di 

Indonesia, sehingga mengharuskan seorang guru untuk memiliki jiwa kreatif dan inovatif 

dalam mewujudkan proses pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan setiap 

peserta didiknya. Upaya tersebut dapat dilakukan seperti halnya dengan menambah lagi 

variasi strategi pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, baik dari aspek 

penunjang materi, sarana, dan yang penting dan utama adalah media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. (Unik H dkk, 2020) 

Masa pandemi seperti saat ini mengharuskan kegiatan belajar mengajar dilakukan 

secara online. Sehingga, saat inipun teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam 

keberlangsungan proses belajar mengajar. Karena pembelajaran yang dilakukan pada saat 

pandemi adalah pembelajaran online. Pembelajaran online pun juga harus dilakukan dengan 

berbagai cara agar tidak menjenuhkan para peserta didiknya. Hal ini di atur penuh oleh 

guru, guna menilai dan menimbang perkembangan pembelajaran. (Unik H dkk, 2020) 

Pada siswa Sekolah Dasar, pembelajaran ceramah dengan hanya menyampaian 

materi secara langsung tanpa menggunakan media pembelajaran yang jelas dan sesuai 

tidak bisa dikatakan sebagai strategi yang efektif. Kondisi ditengah pandemi, dapat 

menurunkan semangat belajar siswa dan mampu menjadikan siswa menjadi malas dan 

depresi. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri apabila akhirnya materi yang disampaikan 

oleh guru tidak bisa diterima dengan mudah oleh setiap siswanya.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi yang sangat cepat, 

memunculkan pula arus lain dalam perkembangan teknologi, yang pada akhirnya dapat 

melahirkan Quizizz. Di masa pandemi ini, Quizizz dapat digunakan oleh guru sebagai media 

pembelajaran dan penunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Quizizz bersifat 

online, yang artinya dapat digunakan dengan mudah jika didukung dengan akses internet 

yang memadai.  

Di tengah adaptasi pandemi harus dilakukan pengembangan dari Quizizz, hal ini 

perlu dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan pola-pola pembelajaran 

yang telah dilakukan. Pola – pola pembelajaran yang diorganisasikan, kemudian di terapkan 

berdasarkan batasan teknologi pendidikan.  
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Pada dasarnya, terdapat 4 pola pembelajaran yang diterapkan di Indonesia, antara 

lain: 

Pola Tradisional, yakni hubungan Guru kepada siswa secara langsung, Pola Guru 

dengan media, Pola pembelajaran bermedia, dan Pola pembelajaran dengan media saja. 

(Unik H dkk, 2020). Pemanfaatan Quizizz dalam kegiatan pembelajaran termasuk kategori 

pola pembelajaran nomor 3 yaitu pola pembelajaran bermedia, dimana menempatkan media 

sebagai komponen sistem pembelajaran menjadi setara dengan komponen lainnya. Pola 

pembelajaran yang dibuat dan diberdayakan melalui Quizizz adalah pola multimedia 

intaraktif. Disamping itu, Quizizz juga memiliki kelebihan-kelebihan yang dapat dengan 

mudah di manfaatkan selain sebagai media pembelajaran, juga dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi pembelajaran.  

Didalam Quizizz terdapat berbagai macam fitur lain yang tersedia. Hal ini dapat 

dimanfaatkan oleh seorang guru sebagai salah satu sarana dalam memberikan tugas atau 

pekerjaan rumah. Disamping mengerjakan tugas, siswa juga dapat merasakan pembelajaran 

yang tidak terlalu berat dalam memikirkan jawaban, karena Quizizz memiliki tampilan yang 

menarik dan kaya akan hal-hal yang menyenangkan. Sebuah permainan memang tidak akan 

lepas dengan unsur kreatif, inovatif, petualangan, dan menyenangkan, yang kemudian bisa 

menumbuhkan motivasi positif keinginan belajar dari setiap siswa. Sehingga, dapat 

mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan secara konkret dan rata.  

Penggunaan Quizizz sangat mudah. Kuis interaktif ini memiliki hingga 4-5 pilihan 

jawaban termasuk jawaban yang benar. Bisa juga ditambahkan gambar ke latar belakang 

pertanyaan dan menyesuaikan pengaturan pertanyaan sesuai keinginan. Bila kuis sudah 

jadi, dapat dibagikan kepada siswa dengan menggunakan kode 6 digit yang dihasilkan. 

Quizizz dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan menyenangkan tanpa 

kehilangan esensi belajar yang sedang barlangsung. Bahkan strategi ini dapat melibatkan 

partisipasi siswa secara aktif sejak awal (Noor, 2020).  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyudi (2020) bahwa 

Dalam Quizizz fitur tampilan warna full colour, tentunya hal ini menjadi daya tarik tersendiri 

sehingga mampu membuat semua kalangan menyukai. Pada akhirnya akan dapat 

memotivasi siswa untuk belajar. Quizizz ini adalah salah satu penilaian pembelajaran tipe 

kuis. Hal ini dikarenakan Quizizz didukung dengan perhitungan waktu dalam menyelesaikan 

setiap soal yang diberikan. Hal ini ini menjadi tantangan bagi siswa agar menyelesaikan soal 

dengan tepat, kemudian memilih jawaban yang benar. Quizizz juga didukung dengan kata-

kata motivasi bagi siswa yang benar menjawab soal dan salah menjawab soal.  

Oleh karena itu, Quizizz ini juga dapat memberikan apresiasi berupa motivasi yang 

membuat siswa lebih semangat dan termotivasi dalam mengerjakan soal tersebut. Tidak 

hanya itu, Quizizz juga didukung dengan musik. Musik ini membuat siswa lebih semangat 

untuk mengerjakan soal dengan baik.  

Quizizz memberikan rangking disetiap soal yang dikerjakan oleh siswa. Jika siswa 

mengerjakan soal pertama, maka rangkingnya turun dari siswa yang lain dan sebaliknya. 

Sehingga Quizizz sangat memotivasi siswa untuk lebih semangat mengerjakan dengan hati-

hati sehingga mampu memperoleh rangking yang bagus dan maksimal. Apabila siswa 

mengerjakan soal dengan benar, maka Quizizz juga memberikan reward berupa tambahan 

waktu untuk mengulang soal-soal yang telah dikerjakan dengan jawaban yang salah. Tidak 
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hanya itu, reward yang diberikan Quizizz juga berupa menghilangkan dua pilihan jawaban 

yang salah, sehingga siswa lebih mudah untuk menentukan jawaban yang benar.  

Quizizz merupakan aplikasi online yang dapat digunakan untuk alternatif penilaian di 

pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dijelaskan oleh Ahmad (2020) bahwa salah satu model asesmen yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat era pandemi seperti sekarang 

ini adalah tes berbasis daring. 

Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi berasal Bahasa latin yaitu kata movere yang memiliki arti dorongan di 

dalam diri seseorang untuk dapat bertindak sehingga mencapai tujuan tertentu. Motivasi 

adalah hasrat, dorongan dan kebutuhan seseorang untuk dapat melakukan aktivitas 

tertentu. Sehingga motivasi diartikan sebagai kekuatan yang mendorong tindakan menuju 

suatu tujuan. (Cleopatra, M, 2015). Motivasi belajar dalam diri seseorang akan menimbulkan 

gairah atau meningkatkan semangat dalam belajar. Motivasi belajar mengandung usaha 

untuk mencapai tujuan belajar yaitu pemahaman materi dan pengembangan belajar. Selain 

itu, motivasi belajar adalah sebuah penggerak atau pendorong yang membuat seseorang 

akan tertarik kepada belajar sehingga akan belajar secara terus-menerus. (Novianti, N. R, 

2011). 

Motivasi belajar yang rendah dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa, 

Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan dalam belajar 

sehingga akan merendahkan prestasi belajar siswa. (Rimbarizki R, 2017). Motivasi belajar 

dalam diri siswa satu dengan siswa yang lain berbeda, ada siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi dan ada juga siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. (Wulandari, B., & 

Surjono, H. D, 2013). 

Dampak Motivasi Belajar yang Rendah 

Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan rendahnya keberhasilan belajar 

siswa. Lemahnya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar dan melemahnya 

kegiatan belajar. Peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar ditandai dengan: Tidak 

antusias dalam belajar, lebih senang berada diluar kelas atau membolos, Cepat merasa 

bosan, mengantuk dan pasif. (Rimbarizki R, 2017). 

Indikator Tingkat Motivasi Belajar pada Siswa 

Dalam mengetahui tingkat motivasi belajar pada siswa terdapat beberapa indikator 

motivasi belajar siswa meliputi: ketekunan dalam belajar, minat dan ketajaman perhatian 

dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, mandiri dalam belajar, keinginan berhasil 

dalam belajar, dan reward/pujian/penghargaan. (Wulandari, B., & Surjono, H. D, 2013) 

Komponen Motivasi Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Komponen adalah bagian dari 

keseluruhan. Sedangkan menurut Menurut Aminuddin (2008) komponen adalah keseluruhan 

makna yang terdiri dari sejumlah elemen, dimana antara elemen yang satu dengan elemen 

lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda – beda.  

Ada tiga komponen pada motivasi belajar, yaitu:  
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a)  Komponen Harapan 

Harapan dengan keyakinan diri siswa mengenai kemampuan siswa dalam 

memahami materi belajar dan dalam mengerjakan tugas. 

b)  Komponen Nilai 

Komponen nilai mencakup tujuan belajar siswa dan kepercayaan tentang arti belajar 

dan arti mengerjakan tugas.  

c)  Komponen Afektif 

Komponen afektif berhubungan terhadap reaksi emosional siswa ketika siswa 

menghadapi tugas dan pembelajaran. (Novianti, N. R, 2011) 

SIMPULAN DAN SARAN 

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan Indonesia, membutuhkan 

banyak usaha, walaupun dengan segala kekurangan yang dimiliki. Teknologi hadir sebagai 

sarana untuk membantu memudahkan dalam menjalankan kehidupan, termasuk pendidikan. 

Disamping adanya transisi pandemi, pendidikan memiliki tantangan untuk bisa 

mengoptimalkan peran teknologi untuk ikut andil dalam mensukseskan pendidikan, baik dari 

aspek proses pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, hingga evaluasi 

pembelajaran. 

Pada dasarnya semua peserta didik, selalu membutuhkan model atau strategi 

pembelajaran yang menyenangkan, begitu juga dengan siswa SD, terlepas dari usia mereka 

yang berbeda - beda. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan tetapi tidak menghilangkan atau menurunkan 

pemahaman peserta didik mengenai materi serta memanfaatkan perkembangan teknologi, 

adalah dengan aplikasi game atau permainan.  

Permainan atau game online yang bisa dijadikan alternatif dalam menyampaikan 

materi pembelajaran terhadap siswa SD, yakni Quizizz. Permainan edukatif satu ini, 

memberikan begitu banyak manfaat yang tentu dapat dirasakan dalam media pembelajaran, 

karena media ini menarik dan dapat memotivasi secara kerja otak dan olah manajemen 

waktu. Upaya pemanfaatan aplikasi Quizizz digadang-gadang bisa menjadi alternatif media 

dan alat bantu pembelajaran, dimana mengutamakan kreatifitas, manajemen waktu, hingga 

evaluasi mandiri dari siswa. 

Dengan memberdayakan Quizizz sebagai media dan alat bantu pembelajaran, 

pendidikan di Indonesia bisa cukup tenang dalam melakukan evalusi, sebagai mana yang 

telah dijelaskan. Dimana dalam Quizizz, guru bisa melakukan penilaian atau evaluasi lebih 

tepat. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, pemanfaatan Quizizz sebagai media dan alat 

bantu pembelajaran yang efektif, bisa tercapai bilamana, guru memperhatikan akan 

kebutuhan, kekurangan dan perbedaan siswa atau peserta didik. Selain itu, juga tidak hanya 

terpaku pada Quizizz saja, tapi juga memberdayakan aplikasi lain penunjang 

keberlangsungan dari proses pembelajaran.  

Sehingga, meski dalam kondisi apapun, dengan bantuan Quizizz maka para siswa 

tetap akan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dengan demikian aka menjadikan mereka 

lebih bersemangat dalam belajar. Apabila para siswa sudah memiliki semangat dan motivasi 

belajar yang tinggi, maka pemerataan pendidikan tetap bisa dirasakan oleh siapa saja, 
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termasuk siswa-siswa SD, yang mengemban sebagai pemuda-pemudi berbakat penerus 

generasi emas bangsa, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Maka, 

tujuan dan cita-cita pendidikan yang telah ditetapkan di Indonesia dapat terwujud dengan 

baik.  
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