
 

Elsa Nur Safitri Komariah, 2022 
PENGGUNAAN APLIKASI QUIZIZZ UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS KELAS VIII DI SMP 
NEGERI 2 CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan terkait dengan “Peningkatan Hasil Belajar IPS dengan Menggunakan 

Aplikasi Quizizz Kelas VIII di SMP Negeri 2 Cimahi”. Selain itu bab ini juga akan 

membahas mengenai saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait, agar 

kelak kegiatan pembelajaran seperti yang dilakukan oleh peneliti ini mampu 

dimanfaat atau diterapkan untuk kedepannya dengan lebih baik lagi. 

A. Simpulan 

Pelaksanaan pembelajaran IPS menggunakan aplikasi quizizz untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas VIII-G SMP Negeri 2 Cimahi dilaksanakan 

dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari lima tahapan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, tes, dan refleksi. 

Perencanaan dengan menggunakan aplikasi quizizz sebagai upaya untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa yang dilakukan oleh peneliti secara optimal. 

Peneliti melakukan koordinasi dengan guru mitra dalam merancang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, penyusunan RPP mulai dari pemilihan materi, 

menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan dan menyiapkan aplikasi dan 

menyusun penilaian berupa lembar observasi guru, lembar wawancara guru dan soal 

tes evaluasi siswa.  

Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi quizizz sebagai 

upaya peningkatan dan hasil belajar dapat terlaksana dengan baik. Guru 

melaksanakan kegiatan pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar melalui 

aplikasi quizizz berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang telah direncanakan 

dalam tahap perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan yang dilakukan yaitu 

pembelajaran daring yang dilakukan melalui google meet, pemberian bahan ajar 

melalui penampilan powerpoint, kemudian siswa dibagi kelompok belajar menjadi 6 
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kelompok dengan masing-masing kelompok sebanyak 6 orang, diakhir pembelajaran 

siswa diberikan tes soal yang dilaksanakan menggunakan quizizz. 

Penelitian dilaksanakan sebanyak dua siklus. Pada siklus pertama pelaksanaan 

tes soal yang dilaksanakan menggunakan quizizz hampir seluruh siswa mengerjakan 

yaitu sebanyak 34 siswa, dimana terjadi peningkatan dari sebelumnya hanya 16 

siswa. Pada siklus kedua  mengalami perkembangan baik, hasil belajar pun 

meningkat jauh lebih baik. Peneliti melakukan pengamatan pada kemampuan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran IPS menggunakan aplikasi quizizz mengacu pada 

lembar observasi yang telah dibuat, terlihat hasil belajar mengalami peningkatan 

dengan baik. 

Pada dasarnya guru dapat menemukan solusi dari berbagai hambatan dan kendala 

yang terjadi dalam pembelajaran. Kendala yang dialami selama pembelajaran yaitu 

peserta didik yang masih pasif serta fokus siswa belum sepenuhnya terpusat pada 

pembelajaran. Kendala lain yaitu beberapa siswa yang terkendala jaringan saat 

ditengah pengerjaan tes quizizz sehingga harus mengulang pengerjaan dari awal, 

terakhir guru kesulitan memantau seluruh siswa sebanyak 36 siswa dari pembelajaran 

jarak jauh. Upaya dalam permasalahan tersebut menjadikan guru berinovasi untuk 

mengadakan mini kuis disela pematerian melalui powerpoint guna menstimulasi 

keaktifan siswa, guru juga memberikan reward pada siswa yang berhasil menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Upaya untuk siswa yang terkendala 

jaringan maka dalam pengerjaan tes quizizz diberi toleransi waktu pengerjaan. Guru 

membuat grup whatsapp kelompok belajar untuk mengontrol berbagai interaksi serta 

kendala jalannya diskusi antarsiswa mengenai pembelajaran. 

Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS melalui aplikasi quizizz mengalami 

perubahan dan peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus pertama hasil belajar 

memperoleh nilai 71,80 dimana masih belum mencapai nilai KKM mata pelajaran 

IPS yaitu 73. Terjadi peningkatan pada siklus kedua, untuk hasil belajar memperoleh 

nilai 80,83 dimana terjadi peningkatan jauh lebih baik dari nilai KKM yaitu 73. 
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Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi quizizz dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti selama melaksanakan penelitian tindakan 

kelas di kelas VIII-G di SMP Negeri 2 Cimahi, dibawah ini terdapat beberapa saran 

untuk beberapa pihak terkait penelitian yang dilakukan sebagai berikut. 

 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan penerapan aplikasi quizizz dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dimana pembelajaran daring menggunakan 

aplikasi quizizz lebih menarik terutama dalam kegiatan tes evaluasi, karena 

terdapat beberapa fitur quizizz yang menarik sehingga dapat membantu 

mengatasi kejenuhan siswa dalam mengerjakan tes dan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

b. Bagi Guru 

Aplikasi quizizz dapat dijadikan salah satu aplikasi belajar yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Guru dapat menerapkan pemanfaatan aplikasi 

quizizz tersebut dalam pembelajaran IPS agar peserta didik lebih aktif dan 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan lebih 

memahami dan berinovasi dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran salah 

satunya sebagai pendukung evaluasi siswa agar lebih semangat dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru di masa pembelajaran daring saat ini. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya mengenai penerapan aplikasi pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa diharapkan dapat memberikan tindak lanjut 

pada penelitian ini dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang lebih 

variatif dan inovatif. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan. Semoga dapat 

memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, 
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khususnya menjadi bahan pertimbangan sekolah dalam mengembangkan motivasi 

dan belajar siswa melalui aplikasi quizizz di masa pembelajaran jarak jauh. 


