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Abstract: Every teacher will deliver the subject matter to their students. So that the subject matter is 
factual and authentic, contextual, varied, and up to date in accordance with the learning objectives, 

then media assistance is needed that can cause attraction, arouse motivation and stimulation in 

learning. In order to improve teacher competence in the field of professional education for the 

transmission of teaching materials, empowerment activities are needed to create a quizizz learning 
media. Teachers in learning have not understood, mastered, and skilled in making digital-based 

learning media. The solution offered is to empower teacher groups to create quizizz learning media in 

order to implement digital applications to motivate interests and stimulate students in learning, 
increase the interactive power of teachers and students, and facilitate learning in the classroom. 

Besides this empowerment is also useful to develop the field of education, namely: the development 

of teacher competencies, especially in the field of instructional media as a support for learning in 

schools, which will improve the quality of learning in the classroom. The urgency in making this 
quizizz learning media is to provide learning media that are innovative, varied, dynamic, and not 

monotonous, and can help teachers in facilitating interactive education between teachers and students, 

especially in increasing the passion and motivation of students to follow learning, so that the learning 

objectives reached. 
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Abstrak: Setiap guru pasti akan menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya. Agar materi 

pelajaran tersebut  bersifat faktual dan otentik, kontekstual, variatif,  dan up to date sesuai dengan 

tujuan pembelajarannya, maka diperlukanlah  bantuan media yang dapat menimbulkan daya tarik,   

membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam pembelajaran.  Dalam rangka meningkatkan 

kompetensi guru dalam bidang pendidikan yang profesional guna transmisi materi ajar,  maka 

diperlukan kegiatan pemberdayaan untuk membuat media pembelajaran quizizz. Guru-guru dalam 

pembelajaran belum memahami, menguasai,  dan trampil dalam membuat media pembelajaran 

berbasis digital. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberdayakan kelompok guru  untuk 

membuat media pembelajaran quizizz dalam rangka menerapkan aplikasi digital untuk memotivasi 

minat dan merangsang siswa dalam belajar,  meningkatkan daya interaktif guru dan siswa, serta 

memperlancar pembelajaran di kelas. Selain itu  pemberdayaan ini juga berguna untuk 

mengembangkan  bidang pendidikan, yaitu: pengembangan kompetensi guru, khususnya bidang 
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media pembelajaran  sebagai salah satu penunjang  pembelajaran di sekolah,  yang akan 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Urgensi dalam membuat media pembelajaran quizizz ini 

adalah memberikan media pembelajaran yang bersifat inovatif, variatif, dinamis, dan tidak monoton, 

serta dapat membantu para guru dalam memperlancar edukatif interaktif antara guru dan siswa, 

terutama dalam meningkatkan gairah dan motivasi siswa mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 

Kata kunci: media pembelajaran, quizizz, motivasi belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinamika Sekolah Dasar    P-ISSN xxxxxx  E-ISSN xxxxxx 

 

PENDAHULUAN 

Guru merupakan kunci utama dalam 

peningkatan mutu pendidikan dan mereka 

berada di titik sentral dari setiap usaha 

reformasi pendidikan yang diarahkan pada 

perubahan-perubahan kualitatif. 

Pengggunaan teknologi dalam pendidikan 

merupakan suatu hal yang mutlak, demi 

kelancaran pembelajaran di kelas. Salah 

satu bagian terpenting dalam pembelajaran 

adalah penggunaan media pembelajaran. 

Melalui penggunaan media pembelajaran 

yang tepat akan memberikan manfaat yang 

bisa dirasakan oleh siswa dalam proses 

pembelajaran, seperti:  dapat 

meningkatkan gairah dan motivasi belajar 

siswa, membantu dalam proses penyerapan 

materi ajar bagi siswa, tujuan 

pembelajaran yang ditargetkan tercapai, 

metode mengajar lebih variatif dan 

inovatif, mengembangkan ide yang naratif,  

serta dapat merangkul secara langsung 

siswa secara fundamental dan 

komprehensif.  

Banyaknya jumlah mata pelajaran di 

sekolah menyebabkan siswa lelah 

menerima materi-materi yang disampaikan 

oleh guru, terlebih jika materi tersebut 

bersifat teoritis, monoton, tidak menarik, 

dan membosankan. Sehingga guru perlu  

menggunakan media pembelajaran yang 

dapat menimbulkan minat, motivasi, daya 

nalar, kreativitas, pengembangan potensi, 

serta rangsangan kegiatan belajar dalam 

kelas. Ketika guru menyampaikan materi 

pelajaran hanya dengan metode ceramah 

dan tanya jawab tanpa menggunakan 

media pembelajaran yang tepat dan 

menarik, maka akan mengakibatkan siswa 

tidak antusias dan kurang bergairah untuk 

menerima materi ajar atau mengerjakan 

tes.  

Penguasaan teknologi pembuatan 

dan pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi mutlak dalam 

menghadapai era revolusi 4.0. Hal ini 

diperlukan agar pembelajaran menjadi 

dinamis, interaktif, dan intensif. Media 

pembelajaran dengan quiziz merupakan 

media pembelajaran yang memanfaatkan 

visual dalam membantu siswa untuk 

memahami materi pelajaran. Quizizz 

merupakan media pembelajaran interaktif 

yang menyenangkan. Quizziz dapat 

dimainkan di kelas (live), ataupun sebagai 

PR (homework). Melalui quizizz ini siswa 

akan merasa ditantang, karena ada skor 

yang diperoleh dengan menjawab secara 

cepat dan tepat, dimana terdapat kecepatan 

akan ada skor sendiri dalam menjawab 

pertanyaan per soal. Selain itu akan ada 

persaingan dalam kelas karena, quizizz 

langsung membuat ranking yang bersifat 

live antar peserta dalam kelas. 

Menyenangkan karena akan ada suasana 

musik untuk menyemangati, dan juga 

meme yang lucu serta menyemangati. 

Quizizz dapat menampilkan materi 

pembelajaran melalui quiz dan game, dan 

dibuat sedemikian rupa supaya efektif, 

efisien dan meningkatkan daya eksplorasi 

siswa, serta terjadi peran aktif dan 

partisipasi siswa dengan sesama temannya 

secara kompetitif dalam pembelajaran.  

Sehingga pembelajaran di kelas menjadi 

lebih aktif dan kreatif, menarik dan tidak 

membosankan, sehingga akan memotivasi 

siswa dalam pembelajaran, yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran. Kualitas 

pembelajaran yang meningkat akan 

berbanding lurus dengan hasil 

pembelajaran yang juga akan meningkat. 

Oleh sebab itu perlu kiranya diberikan 

pelatihan kepada kelompok guru dalam 

membuat media pembelajaran quizizz di 

sekolah 

Berdasarkan observasi yang 

dilakukan pada sekolah di wilayah Depok, 

diketahui bahwa hampir semua guru di 

sekolah tersebut  masih menggunakan 

media berupa PowerPoint dalam 

memberikan pengetahuan kepada siswa. 
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Media pembelajaran yang digunakan di 

sekolah kurang memperhatikan 

representasi informasi yang disampaikan 

via media tersebut. Representasi informasi 

pada media yang sering digunakan 

cenderung tidak menarik, kurang 

memotivasi siswa, dan kurang 

memperhatikan minat siswa sehingga 

informasi yang disampaikan menggunakan 

media tersebut tidak ditangkap dengan 

baik oleh siswa. Oleh sebab itu perlu 

kiranya membekali kelompok guru ini 

dengan ketrampilan dalam membuat media 

pembelajaran yang interaktif, inovatif dan 

tidak monoton guna menunjang 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan dan observasi yang 

dilakukan di sekolah tersebut dapat 

diketahui permasalahannya sebagai 

berikut: (1) Kurangnya pemahaman (90%) 

kelompok guru mengenai media 

pembelajaran berbasis digital (2) 

Kurangnya penguasaan (90%) kelompok 

guru mengenai media pembelajaran 

dengan quizizz (3) Rendahnya ketrampilan 

(90%) kelompok dalam membuat media 

pembelajaran dengan quizizz. 

 

 

SOLUSI PERMASALAHAN 

Berdasarkan analisis situasi dan 

permasalahan mitra, maka solusi yang 

ditawarkan adalah dengan memberikan 

kegiatan pelatihan kepada kelompok guru 

berupa teknik  membuat media 

pembelajaran  quizizz,  sehingga kelompok 

guru di Depok dapat menguasai dan 

memiliki ketrampilan dalam memberikan 

variasi media pembelajaran yang menarik 

dan inovatif bagi siswa untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

Beberapa rumusan tersebut 

diharapkan memberikan solusi kepada 

kelompok guru di Depok sebagai berikut: 

(1)Meningkatkan minimal 80% 

pemahaman kelompok guru mengenai 

media pembelajaran berbasis digital 

(2)Meningkatkan minimal 80% 

penguasaan kelompok guru mengenai 

media pembelajaran dengan quizizz 

(3)Membekali dan meningkatkan minimal 

80%  ketrampilan kelompok guru dalam 

membuat media pembelajaran dengan 

quizizz. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Metode yang digunakan dalam 

kegiatan ini adalah terlaksananya  kegiatan 

selama  hari yang terdiri dari ceramah 

bervariasi, tanya jawab, diskusi interaktif, 

demonstrasi, simulasi, dan pengisian 

kuesioner. Setiap peserta masing-masing 

mendapatkan modul dari narasumber 

(hand out) dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

Pilihan metode yang digunakan oleh 

narasumber dimaksudkan agar 

mempermudah kelompok guru di Depok 

Jawa Barat untuk pelatihan dalam  

membuat media pembelajaran dengan 

quizizz secara operasional. 

Media pembelajaran dengan quizizz 

merupakan sarana komunikasi dalam 

pembelajaran, agar pembelajaran menjadi 

optimal guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. 

Penggunaan media pembelajaran dengan 

quizizz dapat meningkatkan keaktifan, 

motivasi, dan minat belajar siswa, serta 

kemampuan berpikir kritis, pemahaman 

siswa, dan meningkatkan hasil belajar 

siswa. Quizizz digunakan sebagai media 

pembelajaran yang inovatif. Guru zaman 

sekarang harus dituntut lebih dalam 

penggunaan teknologi guna mengikuti 

perkembangan siswanya yang juga mahir 

dalam penggunaan teknologi. Penggunaan 

teknologi sebagai media pembelajaran 

yang tepat, seperti quizizz ini akan 

menghasilkan pembelajaran yang efektif, 

efesien, bermakna, serta berintegritas 

dengan mata pelajaran yang lainnya. 

Observasi langsung melalui demonstrasi 

yang diberikan akan mempermudah 

pemahaman guru mengenai quizizz 

berkaitan dengan materi pembelajarannya. 

Observasi selanjutnya dengan simulasi 

yang dilakukan oleh masing-masing guru 
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sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampunya, sehingga menghasilkan media 

pembelajaran quizizz per individu (guru). 

 

 

EVALUASI PELAKSANAAN 

Pelaksanaan  dievaluasi dengan 

melihat antusiasme kelompok guru dalam 

mengikuti pelatihan untuk membuat media 

pembelajaran quizizz. Selain itu, kelompok 

guru yang telah mengikuti kegiatan 

pelatihan  ini juga akan dievaluasi dengan 

melihat media pembelajaran quizizz yang 

telah mereka buat. Para guru harus 

menyerahkan media pembelajaran quizizz 

sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarnya yang bersumber dari RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 

kemudian diperiksa apakah sudah sesuai 

dengan teknik-teknik pembuatan media 

pembelajaran quizizz interaktif yang telah 

diajarkan pada saat kegiatan pelatihan 

berlangsung. Kegiatan ini dianggap 

berhasil apabila komponen dan nilai dari 

karya media pembelajaran quizizz dari  

kelompok guru menunjukkan kategori 

lengkap.  

Terkait dengan keberlanjutan 

kegiatan pemberdayaan ini, sekolah di  

Depok Jawa Barat akan menyediakan 

kualitas layanan jaringan dengan 

menambah bandwidth serta menambah 

jumlah titik access point di sekolah, agar 

guru-guru bisa meng-up date bahan materi 

ajar untuk membuat media pembelajaran 

quizizz yang sesuai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kegiatan pemberdayaan kelompok 

guru dalam membuat media pembelajaran 

quizizz telah terselenggara dengan baik. 

Kelompok guru yang dilatih telah 

memahami dan menyelesaikan tahapan 

kegiatan pelatihan, dan 

mengimplementasikannya dalam proses 

pembelajaran. Target luaran pemberdayaan 

ini telah tercapai dengan baik dengan 

diperolehnya capaian sebagai berikut: (1) 

Guru mengetahui, memahami, dan 

menguasai tentang bagaimana membuat 

media pembelajaran quizizz (2) Guru 

mampu memberikan alternatif media 

pembelajaran untuk proses kegiatan belajar 

mengajar (3) Guru mendapat wawasan 

baru mengenai penerapan model 

pembelajaran menggunakan media quizizz 
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yang dapat menjadi daya tarik bagi siswa 

(4) Guru mendapat masukan dalam 

menyusun suatu rancangan pembelajaran 

yang bervariasi dan lebih bermakna karena 

sudah mengenal dan bisa menggunakan 

media pembelajaran quizizz (5) Guru 

dapat membuat media pembelajaran 

quizizz yang sesuai RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) menurut mata 

pelajarannya masing-masing secara 

mandiri. Untuk membuktikan bahwa 

peserta pelatihan memahami materi 

pelatihan dan terampil dalam mengolah 

materi pelajaran masing-masing menjadi 

media pembelajaran quizizz, maka setiap 

peserta diminta untuk mempresentasikan 

hasil kerjanya di hari terakhir  kegiatan. 

Bahan yang akan dipresentasikan adalah 

media pembelajaran quizizz yang berisi 

materi mata pelajaran dari masing-masing 

peserta kelompok guru. Berdasarkan hasil 

presentasi menunjukkan bahwa secara 

prinsip semua peserta pelatihan sudah 

memahami materi pelatihan dan dapat 

membuat unjuk kerja sesuai dengan materi 

pelajaran yang akan mereka  lakukan di 

kelas masing-masing. Walaupun begitu, 

tim kegiatan diminta memberikan umpan 

balik bagaimana  quizizz tersebut 

digunakan secara optimal.  
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