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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

1. Belajar dan Pembelajaran 

a) Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Menurut imron yang dikutip oleh hayati belajar adalah suatu 

tindakan dengan maksud untuk menguasai/mengumpulkan sejumlah 

pengetahuan. Pengetahuan tersebut didapatkan dari seseorang yang 

lebih mengetahui atau lebih dikenal dengan sebutan guru atau sumber-

sumber lainnya karena guru sekarang ini bukan merupakan satu-

satunya sumber dalam belajar. Memalui belajar pengetahuan tersebut 

dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi banyak. 

Orang yang banyak pengetahuannya diidentifikasi sebagai orang yang 

banyak belajar.
1
 

Sedangkan Suprihatiningrum memberikan definisi yang lebih 

luas. Ia menggabungkan beberapa pendapat tokoh besar, yaitu Hilgard 

& Bower (penulis Theories of Learning, 1966), Klein (penulis 

Learning Principleas and Applications, 1996), dan Winkel (penulis 

Psikologi Pengajaran, 2007). Belajar merupakan suatu upaya yang 

dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan dalam 

tingkah laku yang diinginkan, sehingga dapat diamati secara langsung 

sebagai bentuk pengalaman/latihan dalam interaksinya dengan 

                                                           
1
 Sri Hayati, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning, (Magelang: Graha 

Cendikia, 2017), h. 2 
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lingkungan. Belajar sendiri merupakan suatu aktivitas mental dan 

psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan 

menghasilkan perubahan dalam dimensi pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan serta nilai-nilai, dan sikap.
1
 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar. 

Terdapat lima konsep dalam pengertian tersebut yaitu: interaksi, 

peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Ciri 

utama pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan proses 

belajar bagi peserta didik.
2
 

Pembelajaran biasa disebut dengan instruction yang berarti 

proses pembelajaran yakni proses belajar sesuai dengan rancangan. 

Para ahli banyak mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan 

implementasi dari kurikulum, tapi banyak juga yang mengatakan 

bahwa pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum sebagai aksi 

dalam sebuah kegiatan. Guru sendiri sebagai orang yang berkewajiban 

instruction planning atau merencanakan pembelajaran  selalu 

mengacu kepada komponen-komponen kurikulum yang 

diberlakukan.
3
  

 

b) Tujuan Belajar dan Pembelajaran 

                                                           
1
 Husamah, dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Malang: UMM Press, 2016), Cet. 1, h. 5 

2
 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

3
 Husamah, dkk., Op. Cit, h. 2-3 
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Ada dua hal penting yang terdapat dalam belajar yaitu tujuan 

belajar dan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Tujuan belajar yaitu 

mengarahkan seseorang yang sedang belajar ke arah kegiatan tertentu. 

Sementara unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah suatu perangkat 

yang ikut menghantarkan seseorang untuk mencapai suatu tujuan 

belajar. Empat alasan mengapa tujuan belajar itu harus dirumuskan 

oleh pembelajar yaitu: 

1) Supaya empunyai target tertentu setelah mempelajari sesuatu. 

2) Supaya mempunyai arah dalam berkreatifitas belajar 

3) Supaya dapat menilai seberapa target belajar telah ia capai atau 

belum. 

4) Supaya waktu dan tenaganya tidak tersita untuk kegiatan selain 

belajar.
4
 

Cranton mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah 

hasil berupa pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan dan 

kemampuan yang diharapkan dari peserta didik setelah selesai proses 

pembelajaran. Sementara itu, Meger dalam bukunya yang berjudul  

Preparing Intructional Objetives (1975), menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran adalah gambaran-gambaran kemampuan peserta didik 

yang menunjukkan kinerja yang diinginkan yang sebelumnya mereka 

tidak mampu. 
5
 

                                                           
4
 Sri Hayati, Op. Cit, h. 86 

5
 Mohammad Asrori, “Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran”, 

Jurnal Madrasah, (Januari-Juni, 2013), 5, 166 
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Intinya tujuan pembelajaran merupakan suatu tindakan atau 

perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh peserta didik 

pada suatu kondisi dan tingkatan tertentu. Secara umum tujuan 

pembelajaran lebih diarahkan menjadi tiga ranah sesuai dengan 

pendapat Taskonomi Bloom dan Krathwohl yaitu: 

1) Ranah kognitif, ranah ini erat kaitanya dengan segi proses mental 

yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. 

2) Ranah afektif, ranah ini erat kaitanya dengan sikap, nilai-nilai 

ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasan sosial. 

3) Ranah psikomotor, yang terkait dengan keterampilan yang 

bersifat manual atau motorik.
6
 

 

c) Strategi Belajar dan Pembelajaran 

Telah diketahui bahwa dalam melakukan aktifitas belajar peserta 

didik tidak selalu sama. Dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan 

dengan merancang, model, pendekatam, metode, dan strategi-strategi 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran sendiri 

merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi 

sifat, lingkup, urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman 

belajar peserta didik.
7
 

                                                           
6
 M. Andi Setiawan, Belajar dan Pembelajaran,  (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 

2017), Cet. 1, h. 23-24. 
7
 Dr. Hafsah, MA, Pembelajaran Fiqih Edisi Revisi, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 

2016), Cet. 2, h. 22 
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Dalam kajian teknologi pendidikan strategi belajar termasuk 

kedalam ranah strategi pembelajaran, sedangkan terkait dengan 

strategi pembelajaran pendidik perlu melakukan identifikasi terkait 

semua hal yang terkait dengan proses pembelajaran.
8
 

Istilah strategi mulanya digunakan dalam dunia militer dan 

diartikan sebagai cara menggunakan kekuatan militer untuk 

memenangkan suatu peperangan. Strategi pembelajaran dapat juga 

diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit strategi mempunyai 

kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan 

belajar yang telah ditetapkan. Sedangkan secara luas strategi diartikan 

sebagai suatu cara untuk penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan 

dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian. Sehingga dapat kita ketahui bahwa strategi 

pembelajaran erat kaitannya dengan pendekatan, metoda, dan teknik.
9
 

Menurut Djamarah dan Zain yang dikutip oleh Haidir dan Salim 

ada empat strategi dasar dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi 

hal-hal berikut: 

1) Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi dari 

perubahan tingkah laku kepribadian yang diharapkan bagi peserta 

didik. 

                                                           
8
 Haidir dan Salim, Strategi Pembelajaran (Suatu Pendekatan Bagaimana Meningkatkan 

Kegiatan Belajar Peserta didik Secara Trabsformatif), (Medan: Perdana Publishing, 2014), Cet. 2, 

h. 97 
9
 M. Andi Setiawan, Op. Cit, h. 116 
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2) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi 

dan pandangan hidup serta kebudayaan di masyarakat. 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik 

pembelajaran yang dianggap paling tepat serta efektif, sehingga 

guru dapat menggunakannya sebagai pegangan selama kegiatan 

pembelajaran. 

4) Menerapkan nilai-nilai dan batas keberhasilan atau kriteria serta 

standar capaian keberhasilan sehingga nantinya bisa dapat 

digunakan sebagai pegangan guru dalam melakukan evaluasi 

kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan 

balik untuk menyempurnaan pembelajaran.
10

 

Untuk mencapai keberhasilan dalam penentuan strategi 

pembelajaran juga perlu memperhatikan komponen-komponen dalam 

strategi pembelajaran. Beberapa komponen dalam strategi 

pembelajaran antara lain yaitu, guru, peserta didik, bahan 

pembelajaran, tujuan, metode, sarana dan prasarana, dan evaluasi. 

Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus 

diorganisasikan, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-

komponen tertentu saja misalnya metode, bahan, dan evaluasi saja, 

tetapi ia harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan, 

supaya dapat terjalin kerjasama dan saling berkesinambungan.
11

 

 

                                                           
10

 Haidir dan Salim, Op. Cit, h. 100-101 
11

 M. Andi Setiawan, Op. Cit, h. 118-119 
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d) Media Pembelajaran 

Alat bantu belajar lazim juga dikenal dengan media belajar atau 

piranti belajar. Banyak bahan-bahan belajar yang sulit dipelajari oleh 

pembelajar sehingga berubah menjadi mudah setelah adanya alat 

bantu belajar tersebut, yang dikenal dengan media pembelajaran. 

Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta 

didik yang dapat merangsangnya untuk belajar. Selain itu media juga 

diartikan sebagai alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan 

merangsang peserta didik untuk belajar, seperti buku, film, kaset, dan 

lain-lain. 
12

 

Media pembelajaran berkembang seiring dengan kemajuan 

teknologi, semakin maju teknologinya maka semakin maju pula media 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Daryanto 

mengklasifiksikan media menjadi empat macam yang dapa digunakan 

dalam pembelajaran yaitu: 

1) Aurial (audio) merupakan media yang memanfaatkan adanya 

suara. Contoh radio, piringan hitam, rekaman suara, rekaman dan 

handphone. 

2) Media visual merupakan media yang menekankan pada indra 

penglihatan, media ini biasanya berupa gambar atau simbol yang 

bergerak. Contohnya film strip, gambar, lukisan, cetakan, slide 

power point, proyektor transparansi (OHP). 

                                                           
12

 Muhammad Ramli, Media dan Teknologi Pembelajaran, (Banjarmasin: IAIN Antasari 

Press, 2012), h. 1 
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3) Media audio visual merupakan media yang mengkolaborasikan 

antara unsur suara dan gambar menjadi satu kesatuan sehingga 

tercipta suara dan gambar secara bersamaan dan harmonis. 

contohnya film, video, dan televisi. 

4) Media nyata merupakan media yang memanfaatkan segala 

sesuatu yang nyata keberadaanya. Seperti sepeda motor, kayu, 

besi, tepung, tumbuhan dll. sesuai kebutuhan dalam 

pembelajaran.
13

 

Secara garis besar fungsi dari media pembelajaran yaitu: 

1) Membantu guru dalam bidang tugasnya. Bila digunakan secara 

tepat, media dapat membantu mengatasi kelemahan dan 

kekurangan guru dalam pembelajaran, baik penguasaan materi 

maupun metodologi pembelajarannya. 

2) Membantu para pebelajar. Melalui penggunaan berbagai media 

pembelajaran yang dipilih secara tepat dan berdaya guna, akan 

dapat membantu pembelajar untuk mudah menyerap materi 

pembelajaran. 

3) Memperbaiki Pembelajaran (Proses Belajar Mengajar). Jika 

dalam implementasi pembelajaran tidak memperoleh hasil yang 

diinginkan sesuai dengan standar minimal, maka guru tentunya 

                                                           
13

 M. Andi Setiawan, Op. Cit, h. 143-145 
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harus mengulangi pembelajaran, dan salah satu strateginya 

dengan menggunakan atau mengganti media yang sesuai.
14

 

 

2. Aplikasi Quizizz 

a) Pengertian Quizizz 

Quizizz adalah sebuah media pembelajaran berbasis game 

edukasi digital yang berisikan kuis interaktif. Quizizz bisa digunakan 

dalam aktifitas pembelajaran seperti mengadakan pre-test, post-test, 

penilaian harian, penguatan materi untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik, remedial, pekerjaan rumah dan lain 

sebagainya. Quizizz memungkinkan peserta didik dapat berlatih 

menggunakan komputer, IPad, tablet, dan smartphone dengan sistem 

operasi iOS, Android, dan aplikasi chrome untuk windows.
15

 

Mengutip dari situs resminya bahwa “Quizizz supports millions 

of students in over 100 countries and has offices in Bangalore and 

Santa Monica, California”. Artinya aplikasi Quizizz ini mendukung 

jutaan peserta didik di 100 negara dan memiliki kantor di Bangalore 

dan Santa Monica, California. Tepatnya di 3110 Main Street Building 

C Santa Monica, CA 90405 United State of America dan Lantai 3, no. 

448, jalan ke-17, Sektor 4. India.
16

 

 

                                                           
14

 Muhammad Ramli, Op. Cit, h. 2-3 
15

 Cahyani AC., Brillian Rosy, “Keefektifan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis 

Game Edukasi Quizizz Terhadap Hasil Belajar Teknologi Perkantoran Peserta didik Kelas X SMK 

Ketintang Surabaya”, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP), Vol. 8, No. 2 (Januari 

2020), h. 263-264 
16

 Quizizz, https://quizizz.com/, online, diakses pada tanggal 22 April 2021. 

https://quizizz.com/
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b) Langkah-langkah Penggunaan Aplikasi Quizizz 

Ketika pengguna smartphone mengoperasikan atau 

menggunakan aplikasi tentunya harus dengan langkah-langkah yang 

berurutan, supaya aplikasi dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. 

Adapaun langkah-langkah menggunakan aplikasi game Quizizz adalah 

sebagai berikut:
17

 

1) Mendaftar Akun Quizizz 

(a) Masuk ke situs https://quizizz.com/ 

 
Gambar 2.1 

Tampilan hasil pencarian Quizizz di Google 

(b) Klik sign up untuk mendaftar.  

                                                           
17

 Akhmad Sugiarto, Mudahnya Membuat Soal Online dengan Quizizz, (Jombang: Kun 

Fayakun Corp, 2019), ISBN: 978-623-210-169-2, Cet. 1, h. 1-22 

https://quizizz.com/
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Gambar 2.2 

Tampilan awal pada situs www.quizizz.com 

(c) Kita bisa sign up dengan menggunakan akun google, akun 

microsoft atau dengan memasukkan email kita. 

 

 Gambar 2.3  

Tampilan sign up pada situs www.quizizz.com 

(d) Jika kita masuk melalui google atau microsoft secara 

otomatis akan masuk dan tampil seperti ini 
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Gambar 2.4 

Tampilan setelah memilih akun google atau akun microsoft 

(e) Jika masuk melalui email maka isi email yang valid sampai 

keluar logo centang,  kemudian pilih sesuai kategori, apakah 

at a school, at a business atau personal use. Pilih saja salah 

satu untuk guru dan peserta didik bisa pilih at a school. 

Kemudian pilih lagi teacher atau student. 

 

Gambar 2.5 

Tampilan saat mengisi email yang valid 
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Gambar 2.6 

Tampilan saat memilih sekolah, bisnis atau personal 

 

Gambar 2.7 

Tampilan saat memilih guru atau peserta didik 

(f) Kemudian lengkapi data jenis kelamin, nama dan password 
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Gambar 2.8 

Tampilan saat melengkapi identitas diri dan password 

(g) Klik continue dan kita bisa menggunakan Quizizz baik untuk 

quiz atau learn 

 

Gambar 2.9 

Tampilan beranda akun quizizz yang terdaftar 

 

2) Membuat Soal Pembelajaran 

(a) Klik create new quiz 
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Gambar 2.10 

Tampilan Pembuatan Quiz baru 

(b) Isi nama quiz, background  foto nama quiz, jenis yang 

dipilih, kemudian next. 

 

Gambar 2.11 

Tampilan pengisian nama Quiz 

(c) Klik Create new question dan pilih jenis pertanyaan 
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Gambar 2.12 

Tampilan pemilihan jenis pertanyaan 

(d) Masukkan soal yang akan dibuat, bisa berupa teks dan 

gambar 

 

Gambar 2.13 

Tampilan form pembuatan soal 

(e) Tampilan soal yang sudah dibuat.  
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Gambar 2.14 

Tampilan soal yang sudah dibuat 

(f) Jika soal sudah dibuat maka bisa klik finish quiz. 

Pada aplikasi Quizizz terdapat beberapa menu yang dapat 

digunakan diantaranya:  

a) Create new quiz yaitu membuat kuis baru dengan menginput 

langsung, mengadopsi dari milik orang lain atau mengunggah 

file soal dalam bentuk excel; 

b) Find quiz yaitu menemukan kuis yang dibuat oleh orang lain; 

c) My questions yaitu melihat kumpulan kuis yang sudah dibuat; 

d) Reports menampilkan hasil kuis yang telah dikerjakan; 

e) Classes yaitu mengorganisir peserta didik dalam suatu kelas; 

f) Collections yaitu mengorganisir koleksi kuis; 

g) Memes yaitu membuat gambar penyemangat; 

h) Profile yaitu mengatur nama, foto profil dan akun media 

sosial; 
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i) Settings yaitu Mengatur akun email, username, ganti password 

dan hapus akun;  

j) Log out yaitu keluar dari Quizizz 

 

3) Cara Bermain dengan Aplikasi Quizizz 

(a) Pada permainan Quizizz ini terapat 3 pilihan:  

 Solo game yaitu mencoba permainan sendiri tanpa kode. 

 Live game kita mencoba secara langsung permainan pada 

saat itu dengan kode tertentu dan dapat dikerjakan 

banyak peserta didik. 

 Homework game yaitu apabila kita ingin mencoba 

membagikan ke orang lain dengan memberikan waktu 

tertentu dan kode tertentu, biasanya digunakan untuk PR. 

(b) Untuk solo game tinggal klik solo game maka sudah bisa di 

mulai. 
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Gambar 2.15 

Tampilan solo game tanpa code di smartphone 

(c) Jika kita klik live game maka kita bisa melihat langsung siapa 

saja yang megikuti kuis tersebut (yang memasukkan kode). 

Ketika guru mengklik start maka akan di ketahui siapa yang 

tercepat dan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi dengan 

cara ditayangkan di layar proyektor di depan kelas. 

 

Gambar 2.16 

Tampilan saat live game 

(d) Ketika memilih home work game maka tampilannya seperti 

ini. 
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Gambar 2.17 

Tampilan saat mengatur PR/Homework 

4) Mengirim Quiz 

(a) Kuis dapat dikirim melalui menu share 

(b) Sharing soal tersebut dapat melalui Email, Twitter, Facebook 

dan copy URL kemudia bisa dikirim lewat WhatsApp. 

c) Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Quizizz   

Setiap aplikasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Adapun kelebihan dari aplikasi game Quizizz adalah: 

1) Bagi para pendidik atau guru Quizizz memberikan kemudahan 

dalam membuat soal. karena disamping berupa teks, guru juga 

bisa menyisipkan gambar, video ataupun suara. 

2) Selain kemudahan dalam pembuatan soal, guru juga dapat 

menentukan jenis soal sesuai kebutuhan, seperti multiple choice, 

checkbox, fill in the blank, poll dan open ended. 
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3) Ketika peserta didik menjawab soal atau kuis dengan benar, 

maka akan muncul berapa poin yang didapatkan setiap satu soal, 

juga akan mendapat ranking atau urutan peringkat dalam 

menjawab kuis tersebut. 

4) Apabila peserta didik salah menjawab kuis tersebut, maka akan 

muncul jawaban yang benar. Agar dapat mengoreksi secara 

mandiri. 

5) Ketika telah dinyatakan selesai mengerjakan kuis, sebelum sesi 

akhir atau penutup, akan ditampilkan review question guna 

mencermati kembali jawaban yang telah dipilih. Selain itu pada 

menu guru juga akan ditampilkan analisis hasil pekerjaan 

peserta didik mana soal yang paling banyak terjawab benar 

ataupun paling banyak terjawab salah. 

6) Saat mengerjakan soal atau kuis, setiap peserta didik akan 

mendapatkan soal kuis yang berbeda-beda, karena telah diacak 

secara otomatis, sehingga meminimalisir kecurangan. 

Adapun kekurangan aplikasi game Quizizz yaitu: 

1) Karena aplikasi tersebut menggunakan jaringan internet, maka 

sewaktu-waktu bisa bermasalah jika terdapat gangguan pada 

jaringan. 

2) Jika menggunakan yang berbasis web ketika mengerjakan, 

peserta didik dapat membuka tab baru, itu artinya peserta didik 
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bisa masuk dengan mudah menggunakan tab baru untuk mencari 

jawaban. 

3) Dalam permasalahan waktu, peserta didik yang mulanya bisa 

mendapatkan peringkat atas, memiliki kemungkinan penurunan 

peringkat, dikarenakan manajemen waktu yang kurang tepat 

dalam menjawab soal, sehingga ketika ada dua peserta didik 

dengan jumlah jawaban benar sama, peringkat akan berbeda 

karena pengaruh dari waktu menjawab. 

4) Akan menjadi kendala atau permasalahan tambahan, bila peserta 

didik terlambat bergabung.
18

 

3. Smartphone  

a) Pengertian Smartphone 

Smartphone  atau telepon cerdas merupakan jenis telepon 

genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dan fitur-

fiturnya menyerupai komputer yang digunakan untuk penunjang 

kehidupan sehari-hari.
19

 

Smartphone didalamnya dapat diisi atau diinstal aplikasi yang 

sering juga disebut aplikasi mobile merupakan aplikasi dari sebuah 

perangkat lunak (software) yang dalam pengoperasiannya dapat 

berjalan melalui perangkat mobile. Perangkat ini bisa berupa 

smartphone, tablet, iPod, dll, dan memiliki sistem operasi yang 

                                                           
18

 Unik Hanifah Salsabila Dkk., “Pemanfaatan Aplikasi Quizizz Sebagai Media 

Pembelajaran Ditengah Pandemi Pada Peserta didik SMA”, Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan 

Universitas Jambi, Vol. 4, No. 2 ( 2020),  h. 170-171. 
19

 Bagus Kusuma A., Subchan, Op. Cit., h. 4 
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mendukung perangkat lunak secara mandiri. Aplikasi smartphone 

dapat berasal dari aplikasi yang telah di sematkan bersama sistem 

operasi, mengembangkan secara mandiri, dan hasil mengunduh dari 

tempat pendistribusiannya.
20

 

 

b) Sejarah Smartphone 

Smartphone adalah generasi terbaru dari telepon seluler 

(Handphone). Telepon seluler sendiri merupakan perangkat 

telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang 

sama dengan telepon konvensional dengan saluran tetap, tetapi 

handphone bisa dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan 

dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Handphone atau telepon 

seluler pertama kali ditemukan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper. 

Dia adalah seorang karyawan perusahaan Motorola. Smartphone pada 

mulanya merupakan salah bentuk inovasi yang mengkombinasikan 

telepon selular dengan asisten digital pribadi (Personal Digital 

Assistant/PDA). Kemudian berkembang dengan ditambahkan fitur-

fitur multimedia.
21

 

Smartphone pertama yang diciptakan bernama Simon. 

Smartphone  ini dirancang oleh International Business Machines 

Corporation/IBM pada tahun 1992 dan pada tahun 1993 dipamerkan 
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sebagai produk konsep tahun itu di COMDEX, yaitu pameran 

komputer di Las Vegas, Nevada. Smartphone tersebut memiliki fitur 

kalender, buku telepon, jam dunia, tempat pencatat email, faks dan 

permainan. Selain itu produk ini tidak mempunyai tombol-tombol, 

tapi menggunakan layar sentuh untuk memilih nomor telepon dengan 

jari atau membuat faksimile dan memo dengan tongkat stylus.
22

 

Pada tahun 1996  Nokia meluncurkan Smartphone pertamanya 

yaitu Nokia 9000. Nokia menggabungkan model PDA buatan Hewlett 

Packard. Kemudian lahirlah Nokia 9210 sebagai smartphone berlayar 

warna pertama dan menggunakan sistem operasi. Sedangkan Nokia 

9500 menjadi smartphone berkamera dan ber-WiFi pertama.  Dan 

yang terbaru adalah E90 dengan menyertakan GPS dan bentuknya 

lebih kecil.
23

 

Produk baru teknologi telepon cerdas lahir di tahun 2002. 

Handspring mengeluarkan telepon pintar/smartphone yang bernama 

Palm OS Treo, dengan papan ketik penuh yang digabung dengan 

jelajah jejaring tanpa kabel, surel, kalender, dan pengatur daftar nama, 

dengan aplikasi pihak ketiga yang dapat diunduh atau diselaraskan 

dengan komputer. Ponsel cerdas yang populer dipasaran Amerika 

dengan bergabung dengan Palm OS berbasis Visor PDA dengan 

jaringan telepon GSM, VisorPhone. Sedangkan pada tahun yang sama 

Microsoft juga mengumumkan Windows CE komputer kantong 
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operasi sitem  yang dinobatkan sebagai “Microsoft Windows Powered 

Smartphone 2002″ atau terkenal dengan windows phone.
 24

 

Pada tahun 2005 Nokia kembali menerbitkan seri-N dengan 

kualitas sinyal 3G yang dijual bukan sebagai telepon genggam tetapi 

sebagai komputer multimedia.  

Kemudian pada tahun 2008 Google megeluarkan Operasi Sistem 

untuk telepon pintar yang diberi nama android dan sekarang menjadi 

OS paling banyak disematkan di smartphone. Google bersama 

pengusaha perangkat keras dan lunak yang terkemuka lainnya seperti 

Intel, HTC, ARM, Motorola dan eBay, kemudian membentuk Open 

Handset Alliance. Telepon pertama yang menggunakan Android OS 

adalah HTC Dream, merk keluran dari T-Mobile dengan fitur telepon 

penuh, layar sentuh secara utuh, papan ketik QWERTY, bola jalur 

untuk menavigasikan halaman web dan disediakan Google Play 

Store.
25

 

Pada bulan Juli 2008 Apple juga ikut memperkenalkan App 

Store dengan aplikasi gratis dan dengan biaya. Aplikasi smartphone  

ini dikembangkan oleh pihak ketiga langsung dari iPhone atau iPod 

Touch dengan wifi atau jaringan seluler tanpa menggunakan komputer 

untuk mengunduh. App Store hanya disematkan pada produk yang di 

keluarkan oleh Apple dengan sistem operasi iOS, seperti halnya 
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Google Playstore  yang hanya disematkan pada produk ber-OS 

android.
26

 

Dari situlah mulai ada istilah interaksi manusia dan komputer 

atau biasa disebut dengan IMK, yakni sebagai bentuk interaksi antara 

satu atau lebih manusia  dengan satu atau lebih  mesin komputasi 

(komputer).
27

 

 

4. Mata Pelajaran Fikih 

a) Pengertian Mata Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran Fikih merupakan salah satu dari empat mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang wajib diajarkan di Madrasah 

Aliyah. Standar kompentensi dan implementasi dalam pembelajaran 

mata pelajaran Fikih sendiri sudah tertuang secara rinci pada peraturan 

yang ditetapkan oleh Kementerian Agama selaku kementerian yang 

menaungi lembaga pendidikan Islam.
28

 

Secara etimologi, Fikih berasal dari kata faqqaha yufaqqihu 

fiqhan yang berarti al fahm (pemahaman). Pada hakikatnya 

pemahaman ini merupakan pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam 

yang terdapat dalam al Qur’an dan Hadits-hadits ahkam.
29

 

Kata Fiqh yang secara bahasa berarti pemahaman atau 

pengertian ini diambil dari firman Allah Swt: 
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َََْل  َ ا َتُقَُل ِإَوىَّا لَََنَاَك فِيَيا َضعِيًفاۖ  َول ًُ َلثرًِيا ِمهَّ َا يَا ُشَعيُْب َنا َنْفَق ُ قَال

ىَْت َعلَيَْيا ةَِعزِيز  
َ
ٌُْطَك لَرَََجَْياَكۖ  َوَنا أ  َر

Artinya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak 

mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya 

Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara 

kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah 

merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang 

berwibawa di sisi kami.". (QS. Hud: 91).
30

 

 

Menurut Abdul Wahhab Khallaf secara istilah Fikih adalah, 

متسب نو ادتلٍا اتلفصيلية هةاحلاكم الرشعية العهلية الالعلم    

Artinya: “Ilmu tentang hukum-hukum Syar’i yang bersifat amali 

yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”. 

 

Sehingga secara spesifik Fikih bisa diartikan pengetahuan 

tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai segala bentuk aktifitas 

perbuatan manusia, yang diambil dari sumber dalil-dalil secara 

terperinci.
31

 Abu ishaq Al Syirazi menawarkan pengertian Fikih 

secara lebih singkat yakni mengetahui dan menemukan hukum syar’i 

dengan jalan ijtihad.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran 

Fikih yaitu mata pelajaran yang fokus membahas masalah-masalah 

hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia.
 32
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b) Tujuan Mata Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran Fikih memiliki tujuan untuk mengarahkan dan 

mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok 

hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mampu menjadi muslim yang selalu 

taat menjalankan syari’at Islam secara kaaffah (sempurna).
33

 

Selain itu sebagai seorang  muslim harus memahami juga 

tentang usul fiqh. Tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh sendiri adalah 

mengetahui dan menerapkan dalil-dalil ijmali untuk menggali hukum-

hukum syar’i yang bersifat amali. Meskipun kita melakukan ijtihad, 

maka tujuan kita mempelajari ushul fiqh adalah mengetahui nalar dan 

metode yang dilakukan para mujtahid. Belajar ushul fiqh juga 

membuat kita akan memahami mustanad (pijakan) yang digunakan 

oleh para mujtahid.
34

 

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang 

luas dari mempelajari syari’at dalam Fikih yaitu dalam rangka Hifdz 

ad-Dîn (Memelihara Agama), Hifdz an-Nafs (memelihara jiwa), Hifdz 

an-Nasl (memelihara keturunan), Hifdz al-Mâl (memelihara hak 

milik/harta), agar menjadi manusia yang mampu menjalankan perintah 
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kebaikan dan menjauhi larangan Allah SWT. (Amar ma’ruf nahi 

munkar).
 35

 

Sehingga secara spesifik tujuan dari mata pelajaran Fikih yaitu 

untuk menjadikan manusia dalam hal ini adalah peserta didik, dapat 

menjalankan segala bentuk kegiatan kehidupan sesuai tuntunan 

syari’at Islam. Peserta didik perlu memahami dan menguasai 

pengetahuan tentang konsep dan prinsip-prinsip Fikih. Selanjutnya 

peserta didik diharapkan memiliki sikap atau karakter sebagai muslim 

yang baik, taat pada aturan hukum, dan memiliki keterampilan 

menjalankan hukum syariat  Islam dalam kehidupannya sehari-hari.
36

 

 

c) Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fikih 

Secara umum pembahasan ilmu Fikih mencakup dua bidang 

yaitu Fikih bidang ibadah dan Fikih yang berhubungan selain ibadah 

(mualmalah). Fikih ibadah adalah Fikih yang menyangkut tentang 

pengenalan dan pemahaman cara pelaksanaan rukun islam yang baik 

dan benar. Sedangkan Fikih muamalah adalah hukum berbagai 

macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari.
37
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Sementara itu menurut Musthafa A. Zarqa yang di kutip oleh 

Drs. Hafsah MA, membagi ruang lingkup kajian Fikih menjadi enam 

bidang yaitu:
38

  

1) Fikih ibadah yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan Ubudiyah contohnya, Shalat, Puasa, Zakat dan haji. 

2) Ahwal Syakhsiyah yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang 

berkaitan dengan kehidupan keluarga contohnya,  perkawinan, 

perceraian dan nasab. 

3) Fikih muamalah yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam hal ekonomi 

dan jasa seperti jual beli, sewa dan gadai. 

4) Fikih jinayah yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan 

dengan sangsi-sangsi terhadap tindak kejahatan kriminal, 

misalnya qiyas, diat, dan hudud. 

5) Fikih siyasah yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur warga 

negara dengan pemerintahannya. Seperti politik dan birokrasi 

6) Ahlam khuluqiyah yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur etika 

pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan 

kehidupan sosial. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang mana sebagai bahan perbandingan dan kajian. Dalam rangka 
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penelitian dengan judul “Penerapan Aplikasi Quizizz Berbasis Smartphone 

Pada Mata Pelajaran Fikih MA Hasan Kafrawi Pancur Mayong Jepara”, 

diharapkan dapat memberi warna baru bagi dunia pendidikan dengan melihat 

perbedaan dari penelitian yang hampir sama dengan judul yang pernah 

diteliti. Pada penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan judul  karya  

ilmiah atau skripsi  yang sama. Namun, peneliti menemukan kemiripan 

sebuah karya ilmiah dengan judul, diantaranya: 

1. Skripsi Lathifa Utami Dewi, dengan judul “Pengaruh Quizizz Sebagai 

Media Penilaian Formatif Berbasis Web 2.0 Terhadap Hasil Belajar 

Peserta didik Pada Materi Sistem Periodik Unsur”. Tahun 2020. Metode 

penelitian ini yaitu Quasi Experiment dengan Nonequivalent control 

group design.  Penelitian tersebut penyimpulkan bahwa penggunaan 

Quizizz sebagai media penilaian formatif berbasis web berpengaruh 

signifikan meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sistem 

periodik unsur. Dengan Quizizz sebagai media penilaian menjadikan 

penilaian menyenangkan, peserta didik bersemangat, dan hasil belajar 

meningkat.
39

 

2. Skripsi Fitri Kartika Sari, dengan judul “Analisis Media Pembelajaran 

Berbasis Internet (Quizizz) Dalam Pembelajaran Akuntansi”. Tahun 

2020. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Library 

Research. Hasil dari penelitian ini adalah Media Pembelajaran berbasis 

Internet (Quizizz) ini sangat bermanfaat dan layak digunakan sebagai 
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media pembelajaran dalam pembelajaran akuntansi. Selain itu juga  

sangat baik digunakan dibandingkan media pembelajaran konvensional 

bahkan media Quizizz ini memiliki kelebihan lain dibandingkan dengan 

media berbasis internet lainnya, dikarenakan media ini didukung dengan 

adanya berbagai fitur-fitur menarik dan adanya fasilitas untuk mengecek 

hasil belajar peserta didik dan melihat aktivitas belajar peserta didik 

dalam mengerjakan soal-soal latihan.
40

 

3. Skripsi Arum Oktaliana Sari, dengan judul “Pengembangan Buku Ajar 

Elektronik Interaktif (Baei) Berbantuan Google Slide Dan Quizizz Pada 

Materi Matriks”. Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) dengan model 

pengembangan Borg and Gall. Hasil penelitian menunjukkan 

pengembangan dalam aspek materi dan kelengkapan materi lebih terinci 

dan jelas yang dikemas menggunakan google slide, aspek desain buku 

ajar elektronik interaktif dikembangkan dengan perpaduan warna, video, 

dan penyajian soal dikemas dengan Quizizz. Respon peserta didik 

menyatakan sangat menarik dengan uji kelompok dengan rata-rata skor 

3,43 dan uji kelompok besar (lapangan) sebesar 3,25.
41

 

4. Jurnal Dinamika Pendidikan oleh Leony Sanga Lamsari Purba. 

“Peningkatan Konsentrasi Belajar Mahapeserta didik Melalui 

Pemanfaatan Evaluasi Pembelajaran Quizizz Pada Mata Kuliah Kimia 
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Fisika I”. Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

deskriptif, dengan hasil analisis data yang diperoleh dari pre-test dan 

post-test menunjukkan terjadi peningkatan pada konsentrasi belajar 

mahapeserta didik melalui pemanfaatan evaluasi pembelajaran Quizizz 

pada mata kuliah Kimia Fisika I sebesar 0,45, dengan interpretasi 

peningkatan sedang. Dari lima indikator konsentrasi belajar, indikator 

ketelitian mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 0,53 dan 

indikator pemahaman mengalami peningkatan paling rendah yaitu 0,36.
42

 

5. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Nurul Fazriyah, 

Cartono dan Rolly Maulana Awangga. “Pelatihan Aplikasi Pembelajaran 

Quizizz Di Sekolah Dasar Kota Bandung”. Tahun 2020. Metode 

penelitian ini yaitu pengarahan, diskusi dan tanya jawab, praktik 

langsung di lapangan. Berdasarkan pendampingan dan pelatihan aplikasi 

pembelajaran Quizizz bagi 25 guru SD yang dilakukan di SDN 164 

Karangpawulang Kota Bandung diperoleh hasil berupa peningkatan 

pengetahuan 75% dari peserta pelatihan. Pelatihan aplikasi pembelajaran 

ini sangat bermanfaat dilakukan bagi guru yang berdampak kepada 

peserta didik di kelas.
43

 

6. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada 

Masyarakat oleh Susi dkk. “Pengaplikasian Quizizz Pada Pembelajaran 
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Laps-Talk-Ball Dalam Melatih Kemampuan Complex Problem Solving 

Peserta didik”. Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif dengan desain penelitian quasi experimental design 

tipe nonequivalent control group design. Hasil penelitian ini yaitu 

penerapan model pembelajaran LAPS-Talk-Ball terintegrasi game 

interaktif mampu melatih kemampuan complex problem solving peserta 

didik. Peningkatatan kemampuan complex problem solving berdasar 

hasil perhitungan gain test pada kelas eksperimen dan diperoleh hasil 

sebesar 0,707, artinya peningkatan kemampuan complex problem solving 

dengan menggunakan model pembelajaran LAPS-Talk-Ball terintegrasi 

game interaktif berabasis android termasuk dalam kategori tinggi 

dibandingkan dengan hasil perhitungan gain test pada kelas kontrrol 

diperoleh hasil sebesar 0,556 yang berarti bahwa peningkatan dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional termasuk dalam 

kategori sedang.
44

 

7. Jurnal Pendidikan Hayati oleh Sugian Noor. “Penggunaan Quizizz 

Dalam Penilaian Pembelajaran Pada Materi Ruang Lingkup Biologi 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Kelas X.6 SMA 7 

Banjarmasin”. Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah riset lapangan 

(field research). Hasil dari penelitian tersebut terjadi peningkatan rata-

rata hasil belajar dari 71,64 menjadi 77, 92, terjadi peningkatan 

prosentase ketuntasan sebesar 20%. Hasil belajar terjadi peningkatan 
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karena Penilaian dengan menggunakan quzizz sangat menarik dan 

menyenangkan sehingga peserta didik termotivasi akan materi 

pembelajaran.
45

 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

bahwa penelitian sebelumnya secara umum menggunakan Quizizz berbasis 

web dan objek penelitian adalah peserta didik Sekolah Menengah Atas, 

mahapeserta didik serta guru, dan mata pelajaran yang diteliti merupakan 

mata pelajaran umum. Sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik pada 

penerapan aplikasi Quizizz berbasis smartphone atau mobile serta objek 

penelitiannya adalah peserta didik Madrasah Aliyah dan mata pelajaran yang 

teliti adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu Fikih. Selain itu 

latar belakang sekolah yang diteliti berada pada wilayah pedesaan yang mana 

memiliki keterbatasan akses pada jaringan internet, berbeda dengan sekolah 

yang berada di wilayah perkotaan. Sehingga penulis tertarik untuk 

mengangkat tema ini sebagai penelitian skripsi. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah 

dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Quizizz melalui smartphone? 

2. Bagaiaman proses pembelajaran mata pelajaran Fikih kelas XI MA 

Hasan Kafrawi Pancur Mayong Jepara dengan berbantu aplikasi Quizizz? 
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3. Apa saja kelebihan dari aplikasi Quizizz dalam menunjang pembelajaran 

mata pelajaran Fikih kelas XI MA Hasan Kafrawi Pancur Mayong 

Jepara? 

4. Apa saja faktor pendukung dalam menerapkan aplikasi Quizizz berbasis 

smartphone pada mata pelajaran Fikih kelas XI MA Hasan Kafrawi 

Pancur Mayong Jepara? 

5. Apa saja faktor penghambat dalam menerapkan aplikasi Quizizz berbasis 

smartphone pada mata pelajaran Fikih kelas XI MA Hasan Kafrawi 

Pancur Mayong Jepara? 

6. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan penerapan aplikasi Quizizz 

berbasis smartphone Pada Mata Pelajaran Fikih kelas XI MA Hasan 

Kafrawi Pancur Mayong Jepara? 

 


