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Abstrak
Arah dari studi yang ini ialah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Quiz
Creator menggunakan pengetahuan yang mendasar web guna menatar kecakapan
berpikir kritis. Berpikir kritis dapat ditafsirkan sebagai cara dan ketangkasan
yang digunakan untuk mengertikan bagan, mempergunakan, mensintesis dan
menaksirkan info yang didapat dari pengetahuan mereka. Dalam pembelajaran
dibutuhkan suatu media guna mengefektifkan hubungan dan pengaruh timbalbalik antara pengajar dan siswa. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan
media Quiz Creator karena pada saat proses belajar mengajar di kelas waktu
yang ada sangat terbatas. Dengan menggunakan media Quiz Creator siswa bisa
belajar dengan tidak harus bertatap muka langsung bersama dengan guru.
Perangkat lunak guna pengadaan usul, percobaan secara online berbasis web ini
ialah Quiz Creator. Untuk mempergunakannya, siswa disarankan menjawab
keraguan dengan cepat, cermat, dan teliti. Karena jika tidak menjawab dengan
cepat, soal tersebut akan otomatis bergulir ke soal yang berikutnya lagi, dan
tidak bisa kembali ke soal yang sebelumnya. Dari situlah kita dituntut untuk
mampu berpikir kritis. Cara mengetahui pengaruh penggunaan Quiz Creator
berbasis web untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan
pengisian instrumen dalam bentuk pilihan ganda. Hasil yang didapat terhadap
software yang ini ialah dalam bentuk skema pengukur item, ukuran siswa, peta
variabel serta hal tahan uji bahwasanya sudah ubahan sebelum cocok jadi nomor
logit. Nomor tersebut tentu saja menetapi keadaan Pt Mean Corr, Mean Square
Outfit (MNSQ), dan Outfit ZStandar (ZSTD). Kemudian instrumen tersebut diuji
dengan menggunakan aplikasi RASCH. Setelah dilakukan penelitian, respon
siswa sangat antusias dan secara keseluruhan hasil tes yang dilakukan mendapat
nilai baik. Sehingga media Quiz Creator berfaedah terhadap media pembelajaran.
Kata Kunci: Kemampuan berpikir kritis, instrumen, quiz creator.
Abstract
The direction of this study is to determine the effect of using Quiz Creator using
basic web knowledge to improve critical thinking skills. Critical thinking can be
interpreted as a means and dexterity used to understand charts, use, synthesize
and estimate the information obtained from their knowledge. In a medium of
learning required in order to effect the relationship and interaction between
teachers and students. For this study researchers used Quiz Creator media
because at the time of the learning process in the classroom there is a very limited
time. By using media Quiz Creator students can learn not to be face to face with
the teacher. The software for procuring proposals, this web-based online trial is
Quiz Creator. To use it, students are advised to answer doubts quickly, carefully,
and thoroughly. Because if you don't answer quickly, the question will
automatically scroll to the next question again, and you can't go back to the
previous question. From there we are required to think critically. How to find
out the effect of using web-based Quiz Creator to improve critical thinking skills
using instrument filling in the form of multiple choices. The results obtained for
this software are in the form of item measuring schemes, student size, variable
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maps and test-proof things that have been changed before they fit into logit
numbers. The number of course fulfill state Pt Corr Mean, Mean Square Outfit
(MNSQ), and Outfit ZStandar (ZSTD). The instrument then tested using Rasch
application. After doing research, students are very enthusiastic response and
overall results of tests conducted gets good grades. Quiz Creator media so
beneficial to learning media.
Keywords: Critical thinking skills, instruments, quiz creator.

PENDAHULUAN
Kemaraan teknologi informasi memiliki
banyak pengaruh positif pada hasil
lingkungan
pendidikan,
terutamanya
teknologi komputer dengan teknologi
internet, kaya untuk perangkat keras serta
perangkat lunak, mempersiapkan tumpukan
minta juga penyaringan untuk pendidikan
secara dalam mendukung cara pengetahuan.
Kelebihan bahwasanya memajukan tak hanya
ada demi unsur mencepatkan buat menerima
info tetapi pula kenikmatan multimedia agar
berhasil mengadakan pembelajaran agar lebih
menarik, visual serta interaktif. Berjajar
terhadap eksploitas teknologi internet,
keaktivitetan studi agar supaya menjadi
banyak serta memfaedahkan teknologi itu.
Guna memperkembangkan cara evaluasi
berbasis online bisa memakai perangkat
lunak Wondershare Quiz Creator, perangkat
lunak ini sudah bisa memperbuat bermacammacam soal dan diharapkan dapat
menatarkan motivasi siswa untuk melakukan
kegiatan penaksiran, ujian
interaktif
mengeksploitasi program Wondershare Quiz
Creator yang telah diperbaiki sesudah itu
dikemas dan telah melalui pendapat dari tim
ahli, ujian interaktif menggunakan program
Wondershare Quiz Creator dinyatakan telah
menyelesaikan persyarat untuk digunakan
sebagai media pembelajaran.
Untuk penyusunan soal, kuis atau ujian
dengan cara online yang mendasar web ialah
Wondershare Quiz Creator perangkat
lunaknya. Penerapan Wondershare Quiz
Creator atas pengadaan soal itu begitu
rapat/gampang digunakan, maka mudah
sekali dipergunakan dan tidak usah memiliki
kelihaian bahasa pemrograman yang sulit
untuk pengoperasiannya. Terhadap perangkat
lunak ini, siap merencana dan menciptakan
beraneka ragam rupa soal dan mutu yang

berbeda, yaitu bentuk soal penjodohan,
pilihan ganda, pengisian kata, benar/salah,
menguji terhadap bidang gambar juga lainlain. Pula terhadap Wondershare Quiz
Creator siap diselipi beraneka ragam file
Flash maupun gambar guna pendukung
pemahaman siswa dalam pengerjaaan soal.
Fasilitas yang didapatkan kurang lebih
selain
dari
segi
mempermudahkan
penggunaan soal-soal yang dihasilkan,
diantaranya yakni (1). Fasilitas letak keadaan
tampilan yang dapat dimodifikasi, (2).
Fasilitas perlindungan dengan akun / sandi
pengguna, (3). Fasilitas penyusunan soal
random, (4). Fasilitas menyampaikan hasil
tes ke email, (5). Fasilitas mencantumkan
bunyi juga warna dalam soal cocok serta
permintaan pembuatnya, (6) Fasilitas ubahan
isi juga bahasa di tombol serta etiket terhadap
permintaan
pembikin
persoalan,
(7)
Kesenangan memperlihatkan hasil tes serta
langkah-langkah siswa yang akan manganut
berdasar jawaban yang diisinya, (8) Fasilitas
feedback berdasar atas jawaban dari siswa.
Manfaat daripada ujian online ialah
pemberitaan skor langsung, mereduksikan
timpaan harga ketatausahaan dalam personil
rayon sekolah, penaikan perlindungan
rempah pengujian, juga penjadwalan tes yang
lebih supel. Di banyak lapangan, orang yang
menentukan kebijakan mengaku suka hati
dalam kemampuan pengukuran yang
menghasilkan kecakapan siswa lewat kuis
atau tes secara online tersebut. Sesuai dengan
pernyataan diatas studi ini bertujuan terhadap
pengaruh
penggunaan
Quiz
Creator
menggunakan pembelajaran berdasarkan web
untuk instalasi penerangan listrik guna
meningkatkan kemampuan berpikir kritis.
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METODE
Dalam studi artikel yang ini sang peneliti
mengeksploitasi metode deskriptif terhadap
penggunaan teknik survei. Penelitian ini
menggunakan subjek dari 28 siswa SMKN 5
Surabaya kelas XI untuk pelajaran Instalasi
Penerangan Listrik. Objek studi ini ialah
semua jawaban atas hasil tes pilihan ganda
dari uji kompetensi Instalasi Penerangan
Listrik. Bidikan daripada tes ini ialah
meningkatkan kecakapan berpikir kritis
siswa. Siswa diberi waktu yang telah
ditentukan untuk menyelesaikan tes. Hasil
percobaan ini kemudian digunakan sebagai
bahan keterangan untuk studi tersebut.
Sesudah itu data hasil penelitian dikupas
menggunakan contoh model RASCH
terhadap
program
winstep
untuk
mendapatkan nilai logit.
Hasil yang didapat terhadap software
yang ini ialah dalam bentuk skema pengukur
item, ukuran siswa, peta variabel serta hal
tahan uji bahwasanya sudah ubahan sebelum

cocok jadi nomor logit. Nomor tersebut tentu
saja menetapi keadaan Pt Mean Corr, Mean
Square Outfit (MNSQ), dan Outfit ZStandar
(ZSTD). Menurut Sumintono dengan
Widhiarso (2015) dari angka-angka logit
yang diperoleh dari output perangkat lunak
Ministep, ada skala interval (aturan logit)
yang menggambarkan keadaan nomor
tersebut. Skalanya adalah: (1) Titik Ukur

Angka Korelasi (Pt Mean Corr): 0,4 <Pt
Measure Corr <0,85 ; (2) Angka Mean
Square Outfit (MNSQ) yang diterima
umum: 0,5 <MNSQ <1,5 ; (3) Angka ZStandard Output (ZSTD) yang diterima
umum: -2.0 <ZSTD <+2,0
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil rangkaian bahan keterangan
menurut studi yang ini diperoleh bersama
dengan melalui uji online pilihan ganda untuk
mengetahui kemampuan berpikir kritis.
Berikut adalah hasil dan pembahasan

Gambar 1. Hasil Tabel Keluaran Pada Program Winstep
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Berdasarkan Gambar 1 hasil tabel keluaran
pada program winstep yang menunjukkan
bahwa terdapat hasil yang sangat memuaskan
dan tidak ada yang tidak memenuhi syarat
aturan logit. Sehingga tidak ada siswa yang

memiliki nilai ekstrim dalam data yang sudah
dianalisis, hasil menunjuk dalam keadaan
dibawah ini.

Gambar 2. Hasil Tabel Keluaran Pada Program Winstep
Gambar 2 menunjukkan tabel keluaran
3.1 pada program winstep yang menunjukkan
nilai rata-rata measure (pengukuran) 0.00.
Rata-rata angka logit ini >0.00, bukti ini
sudah tertera bahwa kelihaian berpikir kritis
siswa berada pada rata-rata. Hal ini didukung
oleh Gambar 3 yang menunjukkan peta
variabel. Peta variabel memunculkan
pencatuan kelihaian siswa dalam neraca logit
yang serupa. Kelihaian siswa tercatat di
sebelah kanan atas pada peta seraya persoalan
pokok berada pada sebelah kanan bawah pada
peta. Logit besar menyatakan siswa terhadap
kelihaian yang lebih lanjung (sebelah kanan
atas) serta pokok yang tambah rumit (sebelah
kanan bawah) begitu pula sebaliknya

(Iramaneerat, Smith, dan Smith, 2008).
Melalui peta variabel, ini memungkinkan kita
untuk mengidentifikasi apakah item tersebut
sesuai dengan kemampuan siswa. Pada sisi
kanan atas dapat dilihat sebaran kemampuan
siswa dalam berpikir kritis untuk
menyelesaikan soal secara online dengan 25
siswa dengan angka logit >0.00, 25 siswa ini
berada di atas rata-rata. Dan terdapat 3 siswa
dengan angka logit <0.00, hal tersebut
mempertunjukkan bahwasanya siswa berada
dikeadaan menengan kebawah. Hal ini
mengindikasikan bahwasanya kemampuan
siswa dalam menyelesaikan soal secara
online terbilang sangat baik.
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Gambar 3. Peta Variabel

Berdasarkan hasil analisis menggunakan
program RASCH didapatkan bahwasanya
kecakapan siswa dalam berpikir kritis sudah
bagus. Sehingga kecakapan berpikir kritis ini

tinggal dilatihkan melalui pembelajaran di
kelas. Ada beberapa usaha yang siap
dilakukan guna menatarkan menyangka
gawat siswa yakni bersama dengan
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mengeksploitasi
contoh
pembelajaran
inovatif, media, modul, lembar kerja siswa
dan soal evaluasi.

lebih sempurna persiapannya terutama dalam
hal teknis umpama penginstalan perangkat
lunak yang usah seperti adobe flash player
serta
periksakan
kestabilan
dari
persambungan internet demi keluwesan
mencoba.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis menggunakan
program RASCH didapatkan bahwasanya
kecakapan berpikir kritis siswa terbilang baik
serta dalam pernyataan yang telah dipaparkan
dalam bab mendahului, tinjauan tersebut
ialah: (1)Susunan soal pilihan ganda berbasis
online menggunakan perangkat lunak
Wondershare Quiz Creator terhadap subjek
instalasi penerangan listrik dinyatakan sesuai.
(2) Pencobaan susunan pengujian online soal
pilihan ganda membuahkan hasil layak
biarpun agak ada kendala, seperti usah
berbuat kosongkan formulir pengisian
otomatis cache data terhadap browser serta
tidak aktifnya fitur flash player dalam
browser. (3) Menurut respon siswa, susunan
pengujian online soal pilihan ganda terhadap
penggunaan perangkat lunak Wondershare
Quiz Creator berfaedah karena rata-rata
pengaruh respon siswa ialah 83,33%. Media
dalam studi ini dihasilkan supaya buat
menggantikan evaluasi yang masih lazim
serta cara mengevaluasi yang dilakukan
secara online.
Hanya saja media yang ini dipakai hanya
untuk ujian diluar UTS serta UAS lantaran
pihak sekolahan sudah memperoleh pola
yang telah diwajibkan. Media yang ini cuma
cocok dipergunakan untuk pelaksanaan
Ulangan Harian (UH) serta tugas-tugas yang
lain diluar UTS ataupun UAS yang memiliki
sifat lazim untuk mencampakkan kejenuhan
para siswa tersebut.
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