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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Ayat 20, pengertian dari pembelajaran adalah suatu proses yang 

melibatkan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang 

berlangsung pada suatu lingkungan belajar. Peserta didik merupakan objek dari 

pendidikan yang mendapatkan pengajaran ilmu melalui proses pembelajaran guna 

mengembangkan kemampuan diri. Ilmu yang diterima oleh peserta didik diajarkan 

oleh seorang pendidik, yaitu tenaga profesional yang bertugas untuk melakukan 

perencanaan dan mengoperasikan proses pembelajaran, melakukan penilaian hasil 

pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada peserta didik. 

Sedangkan segala bentuk alat dan bahan yang dapat digunakan untuk memberikan 

ilmu kepada peserta didik maupun pendidik disebut dengan sumber belajar.  

Ruhimat et al. (2011:188) secara garis besar meyebutkan bahwa pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan 

pembelajarannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang 

dimaksud adalah perubahan perilaku peserta didik yang dapat berupa pengetahuan, 

sikap, sampai dengan keterampilan.  
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Rusman (2018:95) menggambarkan pembelajaran sebagai suatu sistem yang 

terbentuk dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain. 

Adapun komponen tersebut terdiri dari tujuan, materi, metode, dan evaluasi. 

Pendidik sebagai fasilitator mempunyai peran penting dalam mengelola komponen-

komponen tersebut. Sebagai contoh, pendidik harus terampil dalam menentukan 

dan menyiapkan media, metode, strategi, dan pendekatan yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan bentuk interaksi antar komponen yang terjadi dalam lingkungan belajar. 

Secara garis besar komponen pembelajaran dapat berupa peserta didik, pendidik, 

tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pembelajaran akan terjadi apabila peserta 

didik dapat secara aktif berinteraksi dengan sumber belajar yang diatur oleh 

pendidik. Oleh karena itu pendidik mempunyai peran penting dalam mengelola dan 

merancang sebuah pembelajaran. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik, maka 

tujuan dari pembelajaran akan tercapai. Salah satunya yaitu untuk merubah perilaku 

peserta didik kearah yang lebih baik serta mengembangkan ilmu, keterampilan, dan 

potensi dari peserta didik. 

b. Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki sejumlah komponen 

yang saling terhubung dan memengaruhi satu sama lainnya. Ruhimat et al. 

(2011:148-175) mengungkapkan beberapa komponen pembelajaran sebagai 

berikut: 
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1) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah target yang ingin dicapai setelah kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan. Tujuan ini merupakan bagian dari upaya pencapaian 

tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. 

2) Bahan Pembelajaran 

Bahan pembelajaran atau juga sering disebut dengan materi pembelajaran 

adalah penjabaran dari isi kurikulum yang kemudian dikemas dalam bentuk mata 

pelajaran ataupun bidang studi beserta dengan topik dan rinciannya. Secara umum 

isi dari kurikulum dapat dikelompokan kedalam tiga unsur utama, yaitu: logika 

(pengetahuan tentang benar-salah), etika (pengetahuan tentang baik-buruk), dan 

estetika (pengetahuan tentang keindahan). 

3) Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah serangkaian langkah-langkah yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam penerapannya 

strategi pembelajaran sangat bergantung dan tidak dapat dipisahkan dengan 

komponen lain yang terdapat dalam sistem. Dengan kata lain strategi pembelajaran 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti: tujuan, materi, peserta didik, fasilitas, 

waktu, dan pendidik.  

4) Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat dan bahan yang dapat membantu dalam 

menyampaikan bahan pembelajaran. Selain itu menurut Wirawan et.al (2018:256) 
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media pembelajaran juga dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan kegiatan 

belajar peserta didik. Jenis media pembelajaran dapat meliputi: media visual, media 

audio, media audio visual, media penyaji, dan media interaktif. 

5) Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang nilai suatu objek yang bersifat menyeluruh. Dalam 

prosesnya evaluasi pembelajaran tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran 

saja, namun dapat pula didasarkan dari hasil pengamatan yang kemudian 

menghasilkan keputusan nilai tentang suatu objek yang bersifat final. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan 

kondisi pembelajaran yang baik, keberadaan dari komponen-komponen tersebut 

tidak boleh dihilangkan meskipun hanya satu komponen. Disebutkan bahwa salah 

satu komponen yang harus tersedia dalam pembelajaran adalah media. Sesuai 

dengan poin tersebut, dalam penelitian ini penggunaan aplikasi Kahoot! merupakan 

salah satu bentuk dari penerapan media yang dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik.   

c. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan bentuk penerapan dari RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Seorang pendidik yang berada dalam satuan 

pendidikan diwajibkan untuk menyusun RPP. RPP merupakan sebuah rancangan 

dari kegiatan pembelajaran untuk diterapkan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 
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Dengan kata lain RPP merupakan acuan dan pedoman pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. 

Untuk menyusun sebuah RPP pendidik perlu mengacu pada Silabus yang 

mencangkup Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), 

Materi Pembelajaran, kegiatan pembelajaran, Penilaian, Alokasi Waktu, Dan 

Sumber Belajar. Silabus sendiri dikembangkan dan disesuaikan oleh masing-

masing satuan pendidikan. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang terdapat 

RPP meliputi: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Rusman (2018:14) memaparkan beberapa kegiatan yang wajib dilakukan oleh 

seorang pendidik dalam kegiatan pendahuluan, yaitu: 

a) Mempersiapkan peserta didik dari segi psikis dan fisik supaya siap memulai 

proses pembelajaran. 

b) Memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dengan menyesuaikan pada 

topik materi ajar pada kehidupan sehari-hari. 

c) Mengajukan pertanyaan yang dapat memancing ingatan peserta didik terhadap 

materi sebelumnya yang kemudian dihubungkan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

d) Memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar 

yang akan dicapai. 

e) Menyampaikan materi dan menjelaskan uraian kegiatan yang akan dilakukan 

sesuai dengan silabus. 
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2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti berisi serangkaian kegiatan pembelajaran yang akan dilalui oleh 

peserta didik sesuai dengan KD. Dalam penyusunan kegiatan inti, pemilihan model, 

metode, media, dan sumber pembelajaran perlu memerhartikan karakteristik dari 

peserta didik dan mata pelajaran. Selanjutnya kegiatan pembelajaran disesuaikan 

dengan pemilihan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan oleh peserta 

didik. 

3) Kegiatan Penutup 

Rusman (2018:14) memaparkan bahwa kegiatan penutup digunakan untuk 

melakukan refleksi guna mengevaluasi: 

a) Seluruh rangkaian aktivitas dan hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

b) Memberikan umpan balik (feedback) terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

c) Memberikan tugas sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

d) Menyampaikan rencana terkait dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

d. Pendekatan Pembelajaran 

Kata pendekatan berasal dari kata dasar “dekat” yang mempunyai arti pendek 

atau tidak jauh. Sedangkan pengertian pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia merujuk pada proses, cara, dan usaha untuk mendekati sesuatu. Dalam 

konteks pembelajaran istilah pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara atau 
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usaha yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk membantu mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Hamdayana (2016:128) menganalogikan pendekatan pembelajaran sebagai 

sebuah jalan yang akan dilalui oleh peserta didik dan pendidik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran dengan cara menyajikan materi dengan bentuk yang berbeda.  

Sedangkan menurut Wahjoedi (1999:121), pendekatan pembelajaran merupakan 

cara untuk mengelola kegiatan belajar serta perilaku peserta didik. Hal tersebut 

dilakukan dalam rangka membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran merupakan sebuah usaha untuk membantu mencapai tujuan 

pembelajaran melalui penyajian materi ke dalam bentuk yang berbeda. Dengan 

hadirnya beragam pendekatan pembelajaran yang berbeda, diharapkan seorang 

pendidik mampu memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik 

kompetensi dasar. 

2. Gamifikasi 

a. Pengertian Gamifikasi 

Kata gamifikasi berasal dari istilah bahasa inggris yaitu gamification. 

Menurut kamus Oxford gamification adalah suatu penerapan dari unsur-unsur yang 

ada dalam sebuah permainan (game) seperti penilaian poin, persaingan, dan 

peraturan main ke dalam kegiatan atau aktivitas lainnya. Pendekatan ini sebenarnya 

telah banyak digunakan khususnya dalam bidang bisnis online sebagai salah satu 
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strategi untuk menawarkan suatu produk atau jasa. Sebagai contoh, banyak aplikasi 

online saat ini yang menggunakan sistem poin dengan beragam syarat dan 

ketentuan dan diikuti dengan tawaran promo serta keuntungan. Pengguna atau 

pelanggan yang tertarik secara otomatis akan terpacu dan lebih aktif dalam 

menggunakan aplikasi tersebut untuk mencapai target poin yang telah ditentukan. 

Teknik tersebut serupa dengan unsur yang ada dalam permainan (games), yaitu 

mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk dapat melanjutkan ke level 

selanjutnya.  

Menurut Kapp (2012), gamifikasi dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep 

yang menggabungkan antara permainan, estetika dan kemampuan berpikir untuk 

menarik perhatian, memotivasi, mempromosikan sebuah pembelajaran, serta 

menyelesaikan masalah. Selanjutnya Kapp membagi gamifikasi menjadi dua 

macam, yaitu gamifikasi struktural (structural gamification) dan gamifikasi konten 

(content gamification). Gamifikasi struktural merupakan penerapan dari elemen 

permainan untuk mendorong peserta didik tanpa ada perubahan pada konten. 

Konten sama sekali tidak diubah menjadi permainan, melainkan hanya strukturnya 

saja. Fokus utama dari gamifikasi jenis ini adalah untuk memotivasi pengguna 

melalui konten dan melibatkan mereka ke dalam proses belajar menggunakan 

system reward (hadiah). Sedangkan gamifikasi konten adalah penerapan elemen 

dan algoritma permainan yang ikut mengubah isi konten menjadi seperti permainan. 

Penambahan elemen-elemen ini membuat konten terlihat seperti permainan tetapi 

sebenarnya tidak mengubah konten menjadi permainan sesungguhnya. 



 

15 
 

Gartner (Burke, 2014:13) mendefinisikan gamifikasi sebagai pemanfaatan 

dari unsur mekanis dan user experience design sebuah game, guna menarik dan 

memotivasi seseorang secara digital untuk mencapai tujuan mereka. Yang 

dimaksud dengan unsur mekanis adalah elemen kunci seperti poin, papan peringkat 

(leaderboard), dan lencana (badges) yang menunjang berjalannya suatu game. 

Sedangkan user experience design digambarkan sebagai tingkat kepuasan yang 

dirasakan oleh pemain atau pengguna selama melakukan interaksi dengan elemen-

elemen yang ada pada game tersebut. Kemudian disebutkan bahwa gamifikasi 

digunakan untuk menarik dan memotivasi seseorang secara digital, hal ini 

dikarenakan media yang digunakan untuk mengoperasikan game merupakan 

perangkat digital seperti, komputer, smartphone, tablet, dan lain-lain. Penerapan 

gamifikasi sebagai alat motivasi bertujuan untuk mengubah kebiasaan, membangun 

suatu keterampilan, atau untuk meningkatkan kreativitas seseorang. Sedangkan 

menurut Herger (2014) gamifikasi meminjam elemen dan teknik dari beberapa 

bidang, seperti games, ilmu perilaku (behavior), motivasi yang masuk akal untuk 

mempelajari suatu konsep dasar dan melanjutkannya hingga konsep definisi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gamifikasi adalah salah 

satu pendekatan yang memanfaatkan unsur mekanik dari sebuah game untuk 

kegiatan lain di luar game (non-game). Tujuan utama dari gamifikasi sendiri adalah 

untuk meningkatkan motivasi seseorang dengan cara yang menarik, sehingga dapat 

membantu dan memudahkan mereka untuk mencapai tujuan tertentu.  Gamifikasi 

memecah dan membagi sebuah “jalan besar” untuk mencapai suatu tujuan ke dalam 

bentuk yang lebih sederhana dan menarik. Apabila diterapkan dengan baik, 
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pendekatan ini dapat memberikan manfaat yang besar di berbagai bidang, salah 

satunya di bidang pendidikan.  

b. Elemen-elemen Gamifikasi 

Dalam pendekatan gamifikasi terkandung beberapa elemen yang dapat 

menjadikan pembelajaran berbeda dengan pembelajaran tradisional pada 

umumnya. Kapp (2013) mengemukakan beberapa elemen yang terdapat dalam 

gamifikasi, antara lain: 

1) Story 

Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata peserta didik lebih mudah 

mengingat fakta, istilah, dan jargon ketika mereka mempelajari informasi tersebut 

dalam bentuk story (cerita) daripada dalam bentuk daftar berpoin. Cerita dapat 

membangkitkan emosi, menyediakan konteks untuk menempatkan informasi, dan 

merupakan cara manusia memberikan informasi dari generasi ke generasi. 

Penggunaan elemen cerita mirip dengan penggunaan studi kasus atau 

skenario, hanya saja penggunaan cerita harus memiliki makna dan mampu menarik 

emosional peserta didik. Dengan melibatkan peserta didik dalam sebuah cerita, 

dapat membantu dan menguatkan dalam mengingat sebuah pembelajaran. Cerita 

yang baik berfokus pada upaya membantu peserta didik untuk melakukan 

pemecahan masalah, dapat mengedukasi peserta didik, dan mudah diingat ketika 

kondisi sebenarnya terjadi. 
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2) Challenge 

Dalam konten gamifikasi, challenge atau tantangan memiliki peran yang 

besar dalam merangsang keaktifan peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 

tantangan merupakan salah satu motivator yang kuat dalam belajar.  

3) Curiousity 

Mau tak mau, saat bermain video game, pemain akan menjadi penasaran. 

Mereka menjelajahi ruang permainan untuk melihat apa yang terjadi. "Bagaimana 

jika aku tidak membunuh naga itu dan melarikan diri?" "Bagaimana jika aku 

mengenakan pajak pada pendudukku sebesar 50 persen?" "Bagaimana jika aku 

berlari lurus ke gedung itu?". 

Manusia secara alami didorong oleh rasa ingin tahu, sehingga pengembang 

game memanfaatkannya dengan menciptakan berbagai level dan tempat untuk 

dijelajahi bentuk game. Pengembang game memungkinkan pemain untuk 

melakukan tugas atau mengambil tindakan lebih dari sekali sehingga mereka dapat 

menjelajahi berbagai alternatif. Keingintahuan digunakan untuk memotivasi 

pemain untuk tetap berada dalam permainan dan untuk melibatkan mereka dengan 

lingkungan permainan. 

4) Character 

Penelitian yang melibatkan karakter (avatar) menunjukan beberapa hasil 

menarik. Pada tes yang melibatkan masalah kata yang berbeda, kelompok yang 
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memiliki karakter menjelaskan masalah menghasilkan jawaban yang benar 30 

persen lebih banyak daripada kelompok yang hanya dengan teks di layar. 

Tampaknya dengan memiliki avatar yang muncul di layar dapat memotivasi 

peserta didik karena mereka menjadi merasa lebih bertanggung jawab kepada sosok 

"manusia" daripada ke komputer. Dan karakter yang terdapat dalam komputer 

bahkan tidak harus realistis. Penelitian tambahan menunjukkan bahwa karakter 

"realistis" tidak memfasilitasi pembelajaran yang lebih baik daripada karakter 

"seperti kartun". Indikasinya jelas bahwa hanya dengan menggunakan karakter 

seperti yang ada pada teknik permainan video dapat membuat konten menjadi lebih 

menarik dan membantu peserta didik belajar lebih banyak. 

5) Interactivity 

Salah satu ciri khas dari konten gamifikasi adalah interactivity atau interaktivitas. 

Dengan mendorong peserta didik untuk terlibat langsung dengan konten 

pembelajaran dapat mengarahkan mereka pada tingkat pembelajaran yang lebih 

dalam. Ada banyak keuntungan yang didapat apabila peserta didik mampu 

berinteraksi dengan materi pelajaran yang mereka pelajari. Berdasarkan hasil studi, 

serta akal sehat, menunjukkan bahwa interaktivitas dapat membantu peserta didik 

menyimpan informasi serta meningkatkan kesediaan peserta didik untuk 

menghabiskan waktu dengan materi. 

6) Feedback  

Penelitian menunjukkan bahwa feedback atau umpan balik merupakan 

elemen penting dalam pembelajaran. Semakin sering dan tepat sasaran umpan 
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balik, semakin efektif pembelajaran. Sayangnya, dalam banyak program 

pembelajaran, umpan balik jarang diterapkan dan kurang spesifik. Pemberian 

umpan balik kepada peserta didik bisa dalam bentuk latihan mandiri, isyarat visual, 

kegiatan tanya jawab yang sering, bilah kemajuan, atau komentar yang ditempatkan 

dengan cermat oleh karakter non-pemain. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti 

meringkas materi yang baru saja dibahas sebagai ulasan efektif dapat memberikan 

umpan balik tentang tingkat pemahamannya. 

7) Freedom to Fail 

Dalam konten gamifikasi, jadikanlah kegagalan sebagai salah satu opsi. 

Dalam banyak kejadian, peserta didik diberikan skor secara objektif hanya untuk 

dua kondisi, yaitu jawaban yang benar atau jawaban salah. Hanya sedikit orang 

yang dapat menghargai kegagalan dalam lingkungan belajar tradisional, dan 

sebagian besar akan melakukan apa saja untuk menghindari kegagalan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa sebagian besar lingkungan belajar tidak mendorong eksplorasi 

atau belajar coba-coba. Peserta didik memiliki sedikit wawasan tentang 

konsekuensi dari jawaban yang salah atau keputusan yang salah selain. Menjawab 

pertanyaan yang salah untuk “melihat apa yang terjadi”  bisasanya kurang disukai 

dalam sebagian besar pembelajaran. 

3. Perangkat Lunak Aplikasi 

a. Pengertian Aplikasi 

Aplikasi berasal dari istilah bahasa inggris yaitu “application” yang memiliki 

arti penggunaan, penerapan, atau lamaran. Menurut Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia, kata aplikasi dalam bidang komputer merujuk pada sebuah program atau 

perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk mengerjakan tugas tertentu. 

Pengertian yang hampir sama diungkapkan oleh Supriyanto (2005:2) bahwa 

aplikasi merupakan program yang dapat memproses perintah untuk melaksanakan 

permintaan dari pengguna (user) dengan tujuan tertentu. Dalam pengolahan tugas, 

aplikasi menggunakan sebuah aturan dan bahasa pemrograman tertentu.  

Menurut Jogiyanto (2005:103), aplikasi merupakan sebuah sistem yang telah 

disusun sedemikian rupa sehingga komputer nantinya dapat memproses data 

masukan (input) menjadi data keluaran (output). Input adalah semua data maupun 

perintah yang dimasukan ke dalam komputer. Sedangkan output adalah hasil data 

dan informasi yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh 

manusia. Pada dasarnya komputer tidak dapat mengenali bahasa yang digunakan 

oleh manusia, oleh karena itu aplikasi berfungsi sebagai jembatan atau antar muka 

antara manusia dan komputer.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

adalah sebuah program yang sengaja dirancang untuk membantu manusia 

mengerjakan suatu tugas tertentu. Aplikasi dapat membantu aktivitas manusia 

diberbagai bidang mulai dari perniagaan, perkantoran, hiburan, sampai dengan 

pendidikan. Dalam dunia pendidikan aplikasi dapat dijadikan sebagai salah satu 

media penunjang pembelajaran, yang dapat memudahkan peserta didik dalam 

mengerjakan tugas maupun memahami materi pembelajaran. 
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b. Aplikasi Web 

Web merupakan sebuah kata dalam Bahasa Inggris yang apabila 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia merujuk pada kata jaringan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata web mempunyai arti sebagai sebuah sistem 

yang berguna untuk mengakses, mengunduh, dan memanipulasi, dokumen 

hipertaut yang terdapat dalam komputer yang terhubung dengan internet atau 

jejaring. Sehingga kata web apabila diberi imbuhan kata aplikasi dapat didefinisikan 

sebagai program yang dirancang untuk melakukan aktivitas seperti mengakses, 

mengunduh, dan memanipulasi data yang ada jaringan internet maupun intranet. 

Menurut Simarmata (2010:56), Aplikasi Web merupakan sebuah sistem 

informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. 

Untuk menjalankan aplikasi web, pengguna memerlukan sebuah platform browser 

seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, dan 

sebagainya untuk dapat menampilkan data. Data yang ditampilkan pada aplikasi 

web tersimpan dalam web server yang dapat diakses melalui jaringan internet. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi web 

merupakan sebuah aplikasi yang dijalankan melalui antarmuka berbasis web untuk 

mengakses, mengunduh, dan memanipulasi data yang tersimpan dalam web server 

melalui jaringan internet. Saat ini penggunaan aplikasi web telah banyak 

berkembang dan meluas ke berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan 

yang dapat dimanfaatkan sebagai media informasi dan pembelajaran bagi peserta 

didik. 
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c. Aplikasi Kahoot! 

1) Pengertian Kahoot! 

Kahoot! merupakan aplikasi kuis online berbasis permainan yang sengaja 

dirancang untuk aktivitas pembelajaran. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 

mengelola kuis, diskusi, sampai dengan survei. Dalam penggunaannya, Kahoot! 

memerlukan koneksi internet untuk dapat mengakses kontennya dan perangkat 

seperti komputer atau smartphone sebagai media pengoperasiannya. Untuk sasaran 

usia pengguna (user), aplikasi Kahoot! dapat digunakan untuk anak mulai dari usia 

empat tahun keatas. 

Awal dikembangkannya aplikasi ini bermula dari munculnya kesamaan 

pikiran dari beberapa pengusaha berbakat untuk menciptakan pembelajaran yang 

luar biasa. Mereka adalah Johan Brand, Jamie Brooker dan Morten Versvik. Dalam 

sebuah proyek gabungan dengan Universitas Teknologi dan Sains Norwegia, 

mereka bekerja sama dengan Profesor Alf Inge Wang, dan kemudian bergabung 

dengan pengusaha Norwegia Åsmund Furuseth. Pada akhirnya Kahoot! 

diluncurkan dalam versi beta pribadi pada bulan Maret 2013 di SXSWedu. Pada 

bulan September 2013, versi beta tersebut kemudian dibuka untuk umum dan 

semenjak itu nama Kahoot! mulai polpuler. 

Kahoot! mamanfaatkan aspek kesenangan, rasa ingin tahu, dan sifat inklusif 

yang ada pada manusia. Bermain merupakan bahasa pertama yang pelajari manusia. 

Ketika proses pembelajaran diubah menjadi menyenangkan, maka pembelajaran 

tersebut akan menarik untuk semua orang. Rasa ingin tahu adalah bagian dari sifat 
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manusia, hal tersebutlah yang mendorong terciptanya sebuah upaya yang besar. 

Dengan adanya rasa ingin tahu, manusia akan senantiasa terdorong untuk terus 

belajar. Sedangkan inklusif berati terbuka untuk semua orang karena Kahoot! dapat 

dimainkan oleh beragam kalangan mulai dari pelajar sampai dengan karyawan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kahoot! adalah aplikasi 

web yang mempunyai misi untuk membangun sebuah pembelajaran yang lebih 

menarik dan menyenangkan melalui permainan. Melalui apspek-aspek yang 

terdapat dalam Kahoot! diharapkan dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi 

belajar peserta didik, sehingga dapat membuka potensi yang dimiliki oleh masing-

masing peserta didik. Selain itu dengan pengaplikasian Kahoot! dalam kelas dapat 

mengarahkan penggunaan gadget seperti smartphone dan laptop menjadi lebih 

bijak dan bermanfaat. 

2) Cara Membuat Aktivitas Pembelajaran Melalui Kahoot! 

Sebelum membuat aktivitas pembelajaran, pendidik perlu mengakses 

halaman Kahoot! terlebih dahulu melalui alamat https://create.kahoot.it 

menggunakan aplikasi web browser. Langkah ini dijalankan dari sisi pendidik yang 

berperan sebagai fasilitator, sehingga peserta didik tidak dapat mengaksesnya. Alat 

dan bahan yang perlu disiapkan adalah komputer/ laptop/ smartphone yang telah 

terpasang aplikasi web browser dan koneksi internet. Adapun langkah-langkah 

selanjutnya adalah sebagai berikut:  
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a) Pilih tombol “SIGN UP” pada bagian pojok kanan atas untuk melakukan 

pendaftaran akun terlebih dahulu. Apabila sudah memiliki akun, maka dapat 

langsung menuju ke formulir login untuk masuk. 

 

Gambar 1. Tampilan tombol Sign Up pada aplikasi Kahoot! 

b) Selanjutnya klik tombol “As a teacher” untuk membuat akun dengan posisi 

sebagai seorang pendidik. 

 

Gambar 2. Tampilan opsi pembuatan akun Kahoot! 

c) Kemudian pilih metode yang akan digunakan untuk melakukan pendaftaran. 

Pendaftaran dapat dilakukan menggunakan akun Google, Microsoft, atau 

Email. 
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Gambar 3. Pilihan metode sign up 

d) Setelah itu isikan formulir yang telah disediakan kemudian klik tombol "Join 

Kahoot!" untuk menyelesaikan tahap pendaftaran. 

 

Gambar 4. Formulir pendaftaran akun Kahoot! 

e) Setelah memiliki akun, pendidik dapat langsung menuju menu LOG IN 

apabila ingin masuk ke dalam aplikasi Kahoot!.   
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Gambar 5. Tampilan halaman login 

f) Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, klik tombol “Create” untuk 

membuat aktivitas baru. 

 

g) Pilih kategori aktivitas yang akan dibuat. Kemudian klik tombol ”Create 

new”. 

 

Gambar 6. Ragam aktivitas aplikasi Kahoot! 
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h) Isikan beragam elemen seperti judul, deskripsi, gambar, dan lain-lain sesuai 

dengan materi pembelajaran kemudian klik tombol “Ok, go” di sebelah pojok 

kanan atas. 

 

Gambar 7. Pengaturan identitas aktivitas pembelajaran 

i) Selanjutnya tambahkan materi soal yang akan diberikan sesuai dengan 

Kompetensi Dasar yang dipelajari. Klik tombol “Save” di bagian pojok kanan 

atas untuk menyimpan.  

 

Gambar 8. Penambahan dan pengaturan soal pada Kahoot! 
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j) Aktivitas telah berhasil disimpan, selanjutnya pendidik dapat melakukan aksi 

berupa edit, preview, menjalankan, dan membagikan hasil aktivitas yang telah 

dibuat dengan memilih salah satu ikon yang tersedia. Apabila tidak 

menghendaki melakukan aksi tersebut, pendidik dapat langsung klik tombol 

“I’m done” yang ada di bagian pojok kanan atas. 

 

Gambar 9. Aktivitas pembelajaran berhasil disimpan 

3) Cara Menjalankan Aktivitas Pembelajaran di Kahoot! 

Setelah aktivitas pembelajaran selesai disusun, maka langkah selanjutnya 

adalah menjalankan aktivitas tersebut supaya dapat diakses oleh peserta didik. 

Aktivitas dapat dijalankan, ditampilkan, dan dikontrol melalui perangkat yang 

digunakan oleh pendidik atau fasilitator. Sehingga perangkat pendidik perlu 

dihubungkan dengan LCD Proyektor untuk memudahkan peserta didik dalam 

melihat aktivitas yang dijalankan. Adapun langkah-langkah menjalankan aktivitas 

pembelajaran di Kahoot! adalah sebagai berikut: 

a) Pastikan pendidik telah login atau masuk pada akun Kahoot! dengan 

mengakses alamat https://create.kahoot.it. 

https://create.kahoot.it/
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b) Klik salah satu aktivitas pembelajaran yang ingin dijalankan pada menu “My 

kahoots”. 

 

Gambar 10. Tampilan menu My kahoots 

c) Selanjutnya klik tombol “Play”. 

 

Gambar 11. Tampilan tombol Play pada salah satu aktivitas pembelajaran 

d) Kemudian akan muncul jendela baru yang menampilkan opsi untuk 

menjalankan aktivitas dengan mode “Classic” atau “Team mode” dan 

beberapa pengaturan permainan. Mode “Classic” digunakan untuk permainan 

satu lawan satu antar peserta didik, sedangkan “Team mode” digunakan untuk 

bermain secara berkelompok. Pendidik bebas untuk menentukan mode yang 

akan dijalankan. Mode “Classic” cocok digunakan ketika masing-masing 

peserta didik mempunyai perangkat untuk mengakses Kahoot!. Namun apabila 
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kondisi tersebut tidak memungkinkan, maka “Team mode” merupakan pilihan 

yang tepat. 

 

Gambar 12. Pilihan mode Classic dan Team 

e) Setelah itu akan muncul nomor PIN yang nantinya akan digunakan oleh peserta 

didik untuk mengakses aktivitas pembelajaran di Kahoot!. Apabila semua 

peserta didik telah berhasil masuk maka pendidik dapat memulai permainan 

dengan klik tombol “Start”. 

 

Gambar 13. Tampilan nomor PIN 
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f) Terakhir soal akan ditampilkan satu persatu dengan durasi yang telah diatur 

oleh pendidik. Klik tombol “Next” untuk melanjutkan ke soal berikutnya. 

 

Gambar 14. Tampilan soal pada aplikasi Kahoot! 

g) Sebelum soal selanjutnya ditampilkan, akan ditampilkan papan skor atau 

scoreboard yang memberitahukan urutan perolehan nilai tertinggi pada soal 

sebelumnya. Klik tombol “Next” untuk melanjutkan ke soal berikutnya. 

 

Gambar 15. Tampilan Scoreboard 

h) Setelah selesai, peringkat tiga besar akan ditampilkan pada layar beserta 

dengan skor yang diperoleh. Pendidik dapat melihat analisis pilihan ganda 
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dengan cara klik tombol “Get Result”. Untuk mengetahui analisis butir soal 

klik “Save Result”, kemudian pilih “Direct Download” dan klik “save to my 

computer”.  

 

Gambar 16. Podium peringkat tiga besar 

4) Cara Mengakses Kahoot! Sebagai Pengguna 

Peserta didik atau pengguna dapat mengakses Kahoot! melalui komputer, 

laptop, tablet atau smartphone yang tersambung dengan koneksi internet. Peserta 

didik berperan sebagai pengguna yang hanya mempunyai akses untuk menjawab 

atau mengisi pertanyaan melalui perangkat masing-masing. Nantinya soal akan 

ditampilkan melalui layar proyektor, bukan pada perangkat pengguna. Adapun 

langkah-langkah mengakses Kahoot! sebagai pengguna adalah sebagai berikut: 

a) Buka aplikasi Kahoot! terlebih dahulu melalui alamat https://kahoot.it 

menggunakan aplikasi web browser.  

b) Kemudian isikan kode pin yang tertera pada layar proyektor ke dalam kolom 

“Game PIN” lalu klik tombol “Enter”. 
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Gambar 17. Tampilan kolom Game PIN 

c) Setelah itu peserta didik juga diminta untuk mengisikan nickname sebagai 

tanda identitas lalu klik tombol “OK, go!” untuk melanjutkan. Peserta didik 

dapat melihat nickname yang telah diisikan pada layar proyektor sebagai tanda 

bahwa mereka telah berhasil masuk ke dalam permainan. 

 

Gambar 18. Tampilan nickname peserta didik 

d) Permainan akan dimulai ketika pendidik telah membuka akses soal. Setelah 

akses dibuka, maka akan muncul pilihan jawaban dengan bentuk dan warna 

yang berbeda-beda pada perangkat peserta didik. Soal dan deskripsi pilihan 

jawaban tidak akan muncul pada perangkat peserta didik, melainkan akan 

ditampilkan melalui layar proyektor dengan durasi yang telah ditentukan oleh 
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pendidik. Peserta didik hanya perlu memilih salah satu bentuk atau warna yang 

sama dengan pilihan jawaban yang ditampilkan pada layar proyektor. 

 

Gambar 19. Pilihan jawaban pada perangkat peserta didik 

e) Setiap kali selesai menjawab soal, akan muncul keterangan apakah jawaban 

yang dipilih benar atau salah. Selain itu juga akan ditampilkan perolehan nilai 

sementara pada layar perangkat masing-masing peserta didik. 

 

Gambar 20. Keterangan jawaban benar 
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Gambar 21. Keterangan jawaban salah 

f) Diakhir permainan akan ditampilkan peringkat dan skor akhir yang diperoleh 

masing-masing peserta didik. 

 

Gambar 22. Tampilan peringkat dan skor akhir peserta didik 

4. Keaktifan Belajar 

a. Pengertian Keaktifan Belajar 

Keaktifan merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari kata 

dasar “aktif”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keaktifan merujuk pada 



 

36 
 

sebuah kegiatan atau kesibukan. Dalam penelitian ini keaktifan yang dimaksud 

adalah keaktifan belajar peserta didik. Sedangkan kata belajar menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti usaha untuk memperoleh suatu ilmu. Jadi 

dapat diartikan bahwa keaktifan belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan sungguh-sungguh untuk dapat mencapai suatu tujuan, yaitu memperoleh 

ilmu. 

Keaktifan belajar peserta didik adalah situasi dimana peserta didik aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (Basori, Isnaini, Setyowati, Phommavongsa, 2018:116). 

Peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar 

memerhatikan penjelasan materi dari pendidik saja, namun juga perlu ditunjang 

dengan aktivitas pendukung lain seperti bertanya, mencatat, berdiskusi, dan lain-

lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Uno (2013:106) yang menyatakan bahwa 

dalam pembelajaran aktif seorang pendidik harus mampu membimbing dan 

mengarahkan peserta didik supaya aktif bertanya, mempertanyakan, dan 

menyampaikan ide atau pendapatnya.  

Adanya aktivitas merupakan ciri utama dari keaktifan belajar peserta didik. 

Sardiman (2011:100) mengemukakan bahwa aktivitas belajar dapat berupa 

kegiatan fisik/ jasmani maupun mental/ rohani. Kegiatan belajar akan berjalan 

optimal apabila terdapat keserasian antara aktivitas fisik dan juga mental. Sebagai 

contoh, peserta didik yang secara fisik memerhatikan pendidik belum tentu pikiran 

dan sikap mentalnya tertuju pada materi yang dijelaskan oleh pendidik. Kemudian 

serangkaian penjelasan teori yang ada dalam kurikulum pendidikan kejuruan, tidak 

akan optimal apabila tidak disertai dengan praktik/ aktivitas fisik oleh peserta didik.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar 

merupakan usaha yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, dimana kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas mendengarkan 

penjelasan dari pendidik semata, namun juga diperlukan upan balik serta 

sinkronisasi antara fisik dan rohani dari peserta didik. Makna aktif yang dimaksud 

dalam konteks pembelajaran adalah aktivitas yang mendukung kegiatan 

pembelajaran, bukan aktif yang mengarah pada suasana kelas yang tidak kondusif. 

Merupakan tugas seorang pendidik untuk mengarahkan dan membimbing peserta 

didiknya agar dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Ragam bentuk aktivitas dapat dilakukan oleh peserta didik untuk 

mengoptimalkan proses penyerapan ilmu. Paul B. Diedrich (dalam Sardiman, 

2011:101) telah menyusun sebuah daftar yang berisikan 177 macam kegiatan 

peserta didik yang kemudian diklasifikasikan ke dalam delapan jenis aktivitas 

belajar. Adapun kedelapan jenis aktivitas belajar tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Visual activities, misalnya membaca, memerhatikan gambar, video, dan 

demonstrasi. 

2) Oral activities, misalnya mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, 

memberikan saran, melakukan diskusi, wawancara, dan interupsi. 

3) Listening activities, misalnya mendengarkan penjelasan materi, mendengarkan 

diskusi kelompok, mendengarkan percakapan, dan mendengarkan musik.  
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4) Writing activities, misalnya menulis laporan, merangkum, menyalin, dan 

mengerjakan tes tertulis. 

5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat diagram, membuat 

grafik, dan menggambar peta. 

6) Motor activities, misalnya melakukan percobaan, melaksanakan praktikum, 

membuat model, melakukan permainan, dan menari. 

7) Mental activities, misalnya mengingat, menanggapi, memecahkan masalah, 

membuat keputusan, menjawab pertanyaan, dan menganalisis. 

8) Emotional activities, misalnya merasa bosan, bersemangat, gembira, gugup, 

berani, tenang, dan lain-lain. 

c. Ciri-ciri Keaktifan Belajar 

Kondisi kelas yang peserta didiknya memiliki keaktifan dalam belajar dapat 

terlihat dibandingkan dengan kelas yang pasif. Sudjana (2006:37) mengemukakan 

beberapa ciri-ciri suatu pembelajaran dapat dikatakan aktif sebagai berikut: 

1) Situasi kelas bebas namun tetap terkendali. 

2) Pendidik tidak mendominasi pembicaraan di kelas, namun lebih banyak 

memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk berpikir dan memecahkan 

masalah. 

3) Pendidik menyediakan dan mengusahakan sumber belajar untuk peserta didik. 

4) Bentuk kegiatan belajar bervariasi, 

5) Hubungan antara pendidik dan peserta didik terjalin secara manusiawi. 
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6) Situasi dan kondisi kelas tidak berlangsung kaku dan terikat dengan suatu 

susunan yang mati, namun bersifat fleksibel menyesuaikan kebutuhan peserta 

didik. 

7) Belajar dapat dilihat dan diukur melalui proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan.  

8) Peserta didik berani mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat atau 

gagasannya. 

9) Pendidik selalu mendorong peserta didik untuk mengajukan pendapatnya 

secara bebas. 

5. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2011:75), motivasi dalam kegiatan belajar merupakan 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subjek belajar itu dapat tercapai. Dikatakan “keseluruhan”, karena pada umumnya 

ada beberapa motif yang bersama-sama menggerakan peserta didik untuk belajar. 

Motivasi belajar adalah merupakan factor psikis yang bersifat non-intelektual. 

Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi kuat, akan 

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. 

Soesilo (2015:109) menganalogikan motivasi belajar seperti layaknya bahan 

bakar untuk menggerakan sebuah mesin. Peserta didik akan terdorong untuk 
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berperilaku aktif dalam proses belajar apabila dipasok dengan motivasi yang 

memadai. Namun disampaikan pula bahwa motivasi yang terlalu kuat justru dapat 

menimbulkan pengaruh negatif terhadap keefektifan belajar peserta didik. Maka 

dari itu kehadiran pendidik berperan penting dalam mengelola motivasi belajar 

peserta didik. 

Uno (2013:23) menambahkan bahwa motivasi dan belajar saling 

memengaruhi satu sama lain. Menurutnya, motivasi belajar dapat tumbuh melalui 

faktor internal maupun eksternal yang dapat mengubah tingkah laku peserta didik, 

dengan diikuti beberapa indikator. Faktor internal dapat berupa hasrat dan dorongan 

yang muncul dari dalam diri peserta didik untuk belajar dan mencapai cita-cita. 

Sedangkan faktor eksternal dapat hadir melalui lingkungan luar seperti adanya 

penghargaan, kondisi belajar yang kondusif, dan media pembelajaran yang 

menarik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

merupakan mesin penggerak yang dapat mendorong peserta didik aktif dalam 

melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. Motivasi belajar dapat timbul dari dalam diri peserta didik sendiri maupun 

dari pengaruh lingkungan sekitar. Jadi, hadirnya motivasi belajar sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik dalam menyerap materi 

pembelajaran. 
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b. Fungsi Motivasi Belajar 

Menurut Suhana (2014:24) motivasi belajar mempunyai beberapa fungsi 

yaitu: 

1) Sebagai alat untuk mendorong terjadinya perilaku belajar peserta didik 

2) Sebagai alat untuk memengaruhi prestasi belajar peserta didik 

3) Sebagai alat yang memberikan arahan terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran 

4) Sebagai alat untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih baik 

c. Cara Membangkitkan Motivasi 

Soesilo (2015:109-111) mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi 

yang dapat digunakan oleh pendidik untuk membangkitkan motivasi belajar peserta 

didik, yaitu: 

1) Menjelaskan tujuan dan manfaat belajar kepada peserta didik 

2) Pemberian enforcement 

3) Menciptakan persaingan (kompetisi) 

4) Pemberian punishment 

5) Mendorong peserta didik untuk belajar 

6) Memberi pesan-pesan moral dalam pembelajaran 

7) Membimbing kesulitan belajar peserta didik 

8) Menggunakan metode dan media yang bervariasi 

Suhana (2014:25) berpendapat bahwa cara untuk membangkitkan motivasi 

belajar adalah sebagai berikut: 
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1) Memastikan peserta didik mendapatkan pemahaman (comprehension) yang 

jelas tentang proses pembelajaran 

2) Memastikan peserta didik mendapatkan kesadaran diri (self-consciousness) 

terhadap pembelajaran 

3) Menyesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik 

(link and match) 

4) Menyampaikan dengan lembut (soft touch) 

5) Memberikan penghargaan (reward) 

6) Memberikan pujian dan pengakuan 

7) Memberitahukan tentang  perkembangan prestasi belajar kepada peserta didik 

8) Menciptakan suasana belajar yang kompetitif namun tetap sehat 

9) Menggunakan multimedia 

10) Menggunakan multimetode 

11) Pendidik yang kompeten serta humoris 

12) Suasana lingkungan sekolah yang sehat 

Sedangkan Winkel (1983:30) dikutip dari Kusworo dan Soenarto (2016:164) 

menyatakan bahwa meningkatnya motivasi suatu subjek dimulai dengan adanya 

apresiasi terhadap nilai suatu objek, kemudian dilanjutkan dengan adanya 

kecenderungan untuk menerima atau menolak objek tersebut, terakhir, subjek 

memiliki kecenderungan untuk tertarik secara permanen dan merasa bersemangat 

untuk terlibat di dalamnya. Adapun gambaran tentang peningkatan motivasi 

menurut Winkel dapat dilihat pada Gambar 23. 
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Gambar 23. Diagram proses motivasi menurut Winkel 

Sumber: Winkel (1983:31) 

d. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Kondisi kelas dengan peserta didik yang memiliki motivasi dalam belajar 

dapat diketahui melalui beberapaa ciri-ciri tertentu. Sardiman (2011:83) 

menyebutkan beberapa ciri-ciri adanya motivasi pada diri peserta didik sebagai 

berikut: 

1) Tekun dalam mengerjakan tugas 

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan 

3) Menunjukan minat terhadap berbagai masalah 

4) Dapat bekerja secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain 

5) Tidak mudah bosan dengan tugas-tugas yang bersifat rutin 

6) Mampu mempertahankan pendapatnya 

7) Teguh dengan prinsip yang diyakini 

8) Gemar mencari dan memecahkan permasalahan 

6. Mata Pelajaran Administrasi Sistem Jaringan  

SMK Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah kejuruan negeri di 

kawasan Kota Yogyakarta yang telah menerapkan kurikulum 2013 di semua 
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program dan kompetensi keahlian yang dimiliki. Salah satu kompetensi keahlian 

tersebut adalah Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 

Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Teknik Komputer dan Jaringan mempunyai 

nomor kode 066 dengan lama program pendidikan selama 3 tahun. 

Salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kompetensi keahlian TKJ 

adalah Administrasi Sistem Jaringan (ASJ). Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran 

ini termasuk dalam kelompok mata pelajaran Kompetensi Keahlian (C3). Mata 

pelajaran pada kelompok Kompetensi Keahlian (C3) adalah mata pelajaran yang 

ruang lingkup dan kedalaman materi serta beban belajarnya berlaku khusus untuk 

paket keahlian yang bersangkutan. (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 

1464/D3.3/KEP/KP/2014 tentang Mata Pelajaran Kelompok Dasar Program 

Keahlian (C2) dan Paket Keahlian (C3) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Tahun 2014). Dengan kata lain mata pelajaran 

Administrasi Sistem Jaringan hanya diajarkan khusus pada kompetensi keahlian 

TKJ saja, sehingga tidak dimuat dalam kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat 

Lunak (RPL), Multimedia, maupun Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi 

(SIJA) meskipun masih dalam kelompok program keahlian yang sama. 

Dalam mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan terdapat 17 Kompetensi 

Dasar (KD) yang harus dipelajari oleh peserta. KD dengan awalan angka 3 

menunjukkan aspek kompetensi pengetahuan/ teori, sedangkan KD dengan awalan 
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angka 4 menunjukan aspek kompetensi keterampilan/ praktik. Daftar kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi serta materi pokok yang akan dijadikan 

materi dalam penelitian ini dapat dilihat pada halaman lampiran. 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Barata et al. (2013) yang berjudul “Improving 

participation and learning with gamification” menunjukan bahwa penerapan 

pendekatan gamifikasi mampu meningkatkan keaktifan dan partisipasi peserta 

didik dalam proses pembelajaran secara signifikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bicen dan Kocakoyun (2018) yang berjudul 

“Perceptions of Students for Gamification Approach: Kahoot as a Case Study” 

menunjukan bahwa metode gamifikasi dapat menarik perhatian peserta didik 

terhadap pembelajaran serta memberikan pengaruh positif terhadap motivasi 

peserta didik. 

C. Kerangka Berpikir 

Penyelenggaraan pendidikan dapat terwujud dengan baik apabila antar 

komponennya dapat saling berinteraksi dengan harmonis. Beberapa komponen 

sentral di antaranya adalah peserta didik, pendidik, dan tujuan pendidikan. Dalam 

upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, peserta didik perlu terlibat aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung, baik dari segi fisik maupun mental. Keaktifan 

belajar peserta didik didukung dengan adanya motivasi dan semangat belajar yang 

tinggi. 
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Permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah 

rendahnya keaktifan dan motivasi belajar peserta didik. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah kurangnya antusias 

dan fokus peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung, yang kemudian 

berpengaruh terhadap keaktifan belajar. Disamping itu, berdasarkan hasil 

pengamatan yang telah dilakukan di kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 2 Yogyakarta 

ditemukan bahwa motivasi belajar peserta didik cenderung menurun pada saat 

waktu beranjak siang. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi fisik peserta didik 

yang merasakan lelah setelah melaksanakan kegiatan sejak pagi hari. 

Penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot! merupakan salah satu 

bentuk pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah terkait keaktifan 

dan motivasi belajar peserta didik. Gamifikasi merupakan sebuah konsep 

pendekatan dengan menyisipkan unsur-unsur mekanis permainan untuk menarik 

perhatian, memotivasi, mempromosikan sebuah pembelajaran, serta menyelesaikan 

suatu masalah. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang relevan, terbukti bahwa 

pendekatan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot! pada pembelajaran dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Adapun gambaran kerangka 

berpikir yang lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 24. 

 

 

 

Gambar 24. Kerangka Berpikir 

Keadaan Awal: 

Kurangnya 

keaktifan dan 

motivasi belajar 

peserta didik 

selama 

pembelajaran 

 

Tindakan: 

Penerapan  

pendekatan 

gamifikasi dengan 

menggunakan 

aplikasi Kahoot! 

 

Hasil: 

Keaktifan dan 

motivasi belajar 

peserta didik 

meningkat 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir, 

maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot! dapat meningkatkan 

keaktifan belajar peserta didik kelas XI TKJ SMK Negeri 2 Yogyakarta pada 

mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. 

2. Penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot! dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik kelas XI TKJ SMK Negeri 2 Yogyakarta pada 

mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. 


