
 

63 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kegiatan Pra-Siklus 

Sebelum memasuki tindakan penelitian yang dimulai dari siklus I, terlebih 

dahulu dilaksanakan kegiatan pra-siklus yang bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi awal yang ada di lapangan. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa 

observasi mengenai kondisi peserta didik, ruang kelas, sarana dan prasarana, serta 

komponen lain yang terdapat dalam proses pembelajaran di kelas XI TKJ 1 SMK 

Negeri 2 Yogyakarta. Selain observasi, dilakukan pula wawancara dengan Bapak 

Wahyu Budi Santosa, S.Kom selaku guru pengampu mata pelajaran Administrasi 

Sistem Jaringan kelas XI TKJ I.  

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa mata pelajaran 

Administrasi Sistem Jaringan kelas XI TKJ I dilaksanakan setiap hari Senin dengan 

alokasi waktu sebanyak 6 jam pelajaran. Dalam 1 jam pelajaran setara dengan 

waktu 45 menit. Pelajaran dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 

14.15 WIB yang berlokasi di Laboratorium Hardware 2 dengan kode ruang D.202. 

Untuk ketersediaan sarana dan prasarana di dalam Laboratorium Hardware 2 cukup 

memadai, mulai dari papan tulis putih, LCD Proyektor, komputer, AC (Air 

Conditioner), sampai dengan koneksi internet  semua dalam kondisi baik. 

Selanjutnya diketahui pula bahwa kondisi sebagian peserta didik kurang 

fokus dan antusias terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 
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Seiring dengan waktu yang semakin siang, jumlah peserta didik yang menunjukan 

keaktifan dalam belajar semakin menurun. Peserta didik yang aktif cenderung 

terpusat pada barisan tempat duduk bagian depan, sedangkan pada area tempat 

duduk bagian tengah dan belakang cenderung lebih pasif dan dijumpai beberapa 

peserta didik yang secara diam-diam bermain handphone.  

Sementara itu berdasarkan pemaparan guru pengampu, diperoleh informasi 

bahwa kelas XI TKJ I tengah mempelajari KD 3.1 tentang penerapan sistem operasi 

jaringan namun masih dalam tahap pengenalan. Sehingga untuk pertemuan 

selanjutnya masih akan membahas mengenai KD 3.1 kemudian dilanjutkan menuju 

KD 4.1 tentang instalasi sistem operasi jaringan dan seterusnya. Selain wawancara 

kegiatan diskusi juga dilakukan bersama guru pengampu terkait dengan penentuan 

target keberhasilan tindakan serta kisi-kisi materi yang akan diajarkan pada siklus 

I dan II.  

Penelitian akan dilaksanakan dalam 2 siklus dimana setiap siklusnya terdiri 

dari dua pertemuan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini membutuhkan bantuan 

beberapa orang observer (pengamat) yang bertugas untuk mengamati keaktifan 

belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Adapun observer 

dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika 

angkatan 2015 atas nama Aditya Nur Riskan Nugroho, Fadillah Gaten Sikawula, 

dan Octaviani Rima Saputri serta 1 orang mahasiswa Pendidikan Teknik 

Informatika angkatan 2016 atas nama Ketut Agus Sarjana Putra. Berdasarkan hasil 

diskusi dan kesepakatan dengan guru pengampu, pelaksanaan penelitian ini akan 
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menyesuaikan dengan jadwal mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas XI 

TKJ I. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jadwal pelaksanaan penelitian 

Siklus Hari dan Tanggal Waktu Ruang 

I 

Senin, 22 Juli 2019 09.00 - 14.15 WIB 
Lab. Hardware 2 

(D.202) 

Senin, 29 Juli 2019 09.00 - 14.15 WIB 
Lab. Hardware 2 

(D.202) 

II 

Senin, 5 Agustus 2019 09.00 - 14.15 WIB 
Lab. Hardware 2 

(D.202) 

Senin, 12 Agustus 2019 09.00 - 14.15 WIB 
Lab. Hardware 2 

(D.202) 

 

2. Siklus I 

a. Pertemuan Pertama 

1) Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahap pertama dari setiap pelaksanaan siklus yang 

bertujuan untuk mempersiapkan rancangan tindakan dan segala kebutuhan yang 

diperlukan selama penelitian. Pelaksanaan siklus I direncanakan akan dilakukan 

dalam dua kali pertemuan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap 

perencanaan pertemuan pertama siklus I meliputi: 

a) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi, dan media 

pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dipelajari oleh 

kelas XI TKJ I. 

b) Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan, meliputi lembar 

observasi keaktifan belajar dan angket motivasi belajar. 
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c) Mempersiapkan soal pre-test yang telah disusun menggunakan aplikasi 

Kahoot!. 

d) Mempersiapkan lembar presensi kehadiran peserta didik. 

e) Mempersiapkan alat dokumentasi dan peralatan tulis yang akan digunakan 

dalam tahap observasi. 

2) Tindakan 

Pelaksanaan pertemuan pertama siklus I dilakukan pada hari Senin, 22 Juli 

2019 sesuai dengan jadwal mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas XI 

TKJ I. Kegiatan pembelajaran bertempat di Laboratorium Hardware 2 (D.202) 

yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.15 WIB. Materi yang akan 

pelajari oleh peserta didik adalah KD 3.1 tentang penerapan sistem operasi jaringan. 

Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Kegiatan diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh salah satu perwakilan 

peserta didik. Selesai berdoa guru memberikan salam serta menanyakan kabar dari 

peserta didik. Selanjutnya guru mengondisikan peserta didik untuk memeriksa 

kelengkapan, kerapian, dan kebersihan kelas agar tercipta suasana yang kondusif 

dalam pembelajaran. Sembari peserta didik mempersiapkan kelengkapan belajar, 

guru mendata kehadiran peserta didik menggunakan lembar presensi. Dalam 

pertemuan pertama siklus I, terdapat 8 orang peserta didik yang tidak hadir dengan 

keterangan izin (I) karena menjadi panitia pelaksanaan MOS (Masa Orientasi 

Sekolah). Sehingga jumlah peserta didik yang hadir pada pertemuan pertama siklus 
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I sebanyak 24 orang. Setelah kondisi dinilai siap, guru kemudian memberikan 

motivasi yang telah dikaitkan dengan materi pembelajaran. Setelah itu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan dilanjutkan dengan 

memberikan apersepsi tentang sistem operasi jaringan melalui pertanyaan yang 

bersifat menggali dan menuntun.  

b) Kegiatan Inti 

Sebelum menyampaikan materi pembelajaran, guru terlebih dahulu 

memberikan soal pre-test melalui aplikasi Kahoot!.  Kegiatan tersebut dilakukan 

untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dasar peserta didik tentang sistem 

operasi jaringan sekaligus untuk menarik perhatian, antusias, serta fokus melalui 

pendekatan gamifikasi. Guru menyampaikan deskripsi singkat tentang aplikasi 

Kahoot! dan peralatan yang diperlukan untuk mengakses aplikasi tersebut. Setelah 

itu guru mempersilakan peserta didik untuk mempersiapkan perangkat yang akan 

digunakan untuk mengakses aplikasi Kahoot!. Peserta didik dapat menggunakan 

komputer laboratorium, laptop, maupun handphone yang tersambung dengan 

koneksi internet. Sembari menunggu peserta didik menyiapkan perangkat, guru 

dapat mempersiapkan LCD projector dan projector screen untuk menayangkan 

soal yang telah disusun dalam aplikasi Kahoot!. Setelah memastikan semua peserta 

didik dapat mengakses aplikasi, selanjutnya guru dapat memulai kegiatan pre-test 

yang mengusung materi seputar sistem operasi jaringan. Selama pelaksanaannya 

peserta didik dituntut untuk selalu fokus dan tanggap. Hal tersebut dikarenakan 

peserta didik harus berkonsentrasi pada dua objek sekaligus, yaitu soal yang tersaji 

pada layar proyektor dan opsi jawaban yang terdapat pada masing-masing 
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perangkat. Di setiap perpindahan soal, akan ditampilkan papan skor atau 

scoreboard yang memberitahukan siapa penjawab soal tercepat beserta dengan skor 

yang diperoleh. Hal tersebut akan memacu peserta didik untuk saling bersaing dan 

menumbuhkan jiwa kompetisi pada diri peserta didik. Di akhir kegiatan akan 

ditampilkan peringkat dan skor akhir yang diperoleh masing-masing peserta didik. 

Guru dapat mengunduh langsung hasil nilai pre-test dari perangkat yang digunakan. 

Selanjutnya guru menyampaikan pembahasan soal pre-test yang telah 

dikerjakan oleh peserta didik. Pembahasan ditayangkan dalam bentuk slide 

presentasi melalui LCD Proyektor. Selain pembahasan yang disampaikan oleh 

guru, peserta didik juga diperkenankan untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapat terkait dengan materi sistem operasi jaringan. Setelah pembahasan soal 

selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pembelajaran. 

Setelah penyampaian materi selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

praktik instalasi sistem operasi jaringan. Sebelum praktik dimulai, guru terlebih 

dahulu membagikan jobsheet kepada peserta didik yang berisikan petunjuk dan 

prosedur pelaksanaan instalasi sistem operasi jaringan berbasis Linux. Guru 

menyampaikan sedikit penjelasan tentang jobsheet dan hal-hal yang perlu 

diperhatikan selama praktik berlangsung. Praktik dilaksanakan secara individual 

oleh masing-masing peserta didik. Setelah memastikan semua peserta didik 

memahami isi dari jobsheet, guru kemudian menginstruksikan peserta didik untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktik seperti 

komputer, aplikasi VirtualBox/ VMWare, dan CD/DVD Linux Debian. Selanjutnya 

guru mempersilakan peserta didik untuk memulai kegiatan praktik. Selama praktik 
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berlangsung guru bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan mendorong peserta 

didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.  

Di akhir kegiatan praktik, guru memberikan kesempatan atau menunjuk 

perwakilan peserta didik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Presentasi 

dilakukan secara lisan dengan memaparkan hasil temuan maupun kendala yang 

dialami selama praktik berlangsung. Peserta didik lainnya memerhatikan dan 

diperkenankan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Setelah presentasi 

selesai, guru memberikan apresiasi dalam bentuk tepuk tangan dan diikuti oleh 

peserta didik lain.  Selanjutnya guru memberikan tambahan terhadap hasil 

presentasi peserta didik dan memandu peserta didik untuk bersama-sama 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

c) Kegiatan Penutup 

Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru membagikan angket 

motivasi belajar kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diminta untuk 

mengisi angket tersebut secara individu sesuai dengan petunjuk yang telah 

dicantumkan. Setelah peserta didik selesai mengisi angket dan dikumpulkan, 

selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. Kegiatan ditutup dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. 

3) Pengamatan 

Peserta didik sudah berada di ruang Laboratorium Hardware 2 pada pukul 

09.00 WIB setelah sebelumnya mengikuti mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). Kondisi kelas sebelum pembelajaran dimulai tidak terlalu 
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gaduh, namun terlihat bahwa peserta didik masih hilir mudik untuk menempatkan 

tas pada loker yang telah disediakan serta mengenakan pakaian praktikum 

(wearpack). Setelah kegiatan pembelajaran dibuka dengan berdoa dan salam, 

peserta didik langsung menyalakan komputer laboratorium dan laptop pribadi tanpa 

ada instruksi dari guru. Terlihat bahwa peserta didik lebih fokus pada layar 

komputer masing-masing daripada kearah guru yang sedang mendata presensi 

kehadiran. Bahkan terdapat peserta didik yang tidak sadar bahwa namanya sedang 

dipresensi oleh guru. Kondisi demikian juga terjadi ketika guru tengah 

menyampaikan motivasi, apersepsi, dan tujuan pembelajaran.  

Kondisi yang berbeda mulai ditunjukan oleh peserta didik ketika guru mulai 

menginstruksikan untuk mengakses aplikasi Kahoot! sebagai media pre-test. 

Peserta didik tampak antusias dan tidak sabar untuk segera memulai kegiatan pre-

test melalui aplikasi Kahoot!. Karena durasi waktu yang digunakan untuk 

mempersiapkan pre-test pada pertemuan pertama siklus I terbilang lama, 

pelaksanaan pre-test sempat ditunda karena berbenturan dengan jam istirahat 

pertama pada pukul 09.45- 10.00 WIB. Sesaat setelah semua peserta didik masuk, 

kegiatan pre-test segera dimulai. Selama pelaksanaan, peserta didik terlihat fokus 

dan konsentrasi dalam mengerjakan setiap soal yang ditayangkan melalui layar 

proyektor. Meskipun begitu peserta didik tetap menunjukan sikap semangat dan 

antusias yang cukup tinggi dalam mengerjakan soal. Setiap kali pergantian soal, 

tampak bahwa peserta didik saling berlomba untuk dapat menjawab soal dengan 

tepat dalam waktu yang sesingkat mungkin. Scoreboard akan ditampilkan pada 

layar proyektor di setiap pergantian soal, sehingga semua peserta dapat mengetahui 
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siapa yang berada di urutan teratas atau unggul dalam menjawab setiap soal pre-

test. Dalam beberapa kali kesempatan terlihat sejumlah siswa bersorak-sorai setelah 

skor pada scoreboard ditampilkan. 

Kondisi yang sama juga ditunjukan pada saat pembahasan soal pre-test. 

Peserta didik masih terlihat fokus dalam memerhatikan pembahasan yang 

ditayangkan guru melalui slide PowerPoint. Selama pembahasan guru turut 

melibatkan peserta didik dalam kegiatan seperti membaca soal, menjawab 

pertanyaan, dan bertanya. Adapun hasil pengamatan keaktifan belajar peserta didik 

pada pertemuan pertama siklus I dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data hasil pengamatan keaktifan belajar pertemuan pertama siklus I 

No Indikator 

Jumlah 

Kehadiran 

Peserta 

didik 

Target 
Total 

Skor 

Persen-

tase 

1. Memerhatikan materi yang 

disampaikan oleh pendidik 

24 

80% 24 100% 

2. Memerhatikan tayangan 

yang ditampilkan oleh 

pendidik 

80% 24 100% 

3. Mengajukan pertanyaan 

atau pendapat 
10% 3 12,50% 

4. Mencatat materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
10% 2 8,33% 

5. Berani menjawab atau 

menanggapi pertanyaan dari 

pendidik 

20% 4 16,67% 

6. Bersemangat dan antusias 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

75% 20 83,33% 

Rata-rata 53,47% 
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Selain keaktifan belajar yang diamati melalui instrumen lembar observasi, 

dalam tahapan ini diamati pula motivasi belajar peserta didik. Dalam proses 

pengamatannya, motivasi belajar cukup sulit untuk dilakukan observasi secara 

langsung. Sehingga untuk mengukur tingkat motivasi belajar peserta didik 

digunakanlah instrumen berupa angket. Angket didistribusikan kepada peserta 

didik di akhir kegiatan pembelajaran, kemudian diisi sesuai dengan petunjuk yang 

tertera pada lembar angket. Adapun hasil dari angket motivasi belajar peserta didik 

pada pertemuan pertama siklus I dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data hasil angket motivasi belajar pertemuan pertama siklus I 

No Indikator 

Jumlah 

Kehadiran 

Peserta 

didik 

Target 
Total 

Skor 

Persen-

tase 

1. Peka terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan 

peningkatan prestasi 

24 

70% 287 79,72% 

2. Usaha untuk mencapai 

prestasi 
70% 267 74,17% 

3. Cermat dalam menentukan 

target prestasi 
70% 313 86,94% 

4. Usaha mengantisipasi 

penghambat keberhasilan 
70% 274 76,11% 

5. Menemukan cara yang lebih 

mudah dan singkat 
70% 282 78,33% 

6. Menyukai tantangan 70% 273 75,83% 

7. Kesempurnaan dalam 

penyelesaian tugas 
70% 254 70,56% 

8. Percaya diri dan tangguh 

dalam menyelesaikan tugas 
70% 262 72,78% 

Rata-rata 76,81% 
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4) Refleksi 

Tahap refleksi dapat dilaksanakan ketikan seluruh kegiatan pembelajaran 

pada pertemuan pertama siklus I telah berakhir. Tujuan dari refleksi adalah untuk 

mengkaji dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan tindakan. Selain itu refleksi juga 

berguna untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada 

pertemuan berikutnya. Adapun hasil refleksi dari pertemuan pertama siklus I adalah 

sebagai berikut: 

a) Durasi waktu yang digunakan peserta didik untuk mempersiapkan 

pembelajaran masih terbilang lama, sehingga pada saat pre-test akan 

dilaksanakan justru berbenturan dengan jam istirahat pertama pada pukul 09.45 

WIB. 

b) Saat proses persiapan pre-test, ternyata masih terdapat 1 orang peserta didik 

yang belum memperoleh perangkat untuk mengakses aplikasi, baik komputer 

maupun handphone. 

c) Proses adaptasi peserta didik terhadap penerapan gamifikasi menggunakan 

aplikasi Kahoot! tidak membutuhkan waktu yang lama. 

d) Peserta didik terlihat antusias dan bersemangat selama pelaksanaan pre-test 

menggunakan aplikasi Kahoot!. Namun kondisi tersebut justru membuat 

beberapa peserta didik bersorak-sorai yang disebabkan oleh perasaan senang.  

e) Terdapat 2 indikator keaktifan belajar yang belum mencapai target 

keberhasilan.  Indikator tersebut adalah indikator keempat (writing activity) 
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dengan persentase sebesar 6,67% dan indikator kelima (mental activity) dengan 

persentase sebesar 16,67%.  

f) Seluruh indikator motivasi belajar pada pertemuan pertama siklus I telah 

berhasil mencapai target keberhasilan yang telah ditentukan, yaitu minimal 

70%. Indikator dengan perolehan persentase tertinggi diduduki oleh indikator 

dengan persentase sebesar 86,94%. Sedangkan untuk indikator dengan 

persentase terendah diduduki oleh indikator ketujuh dengan persentase sebesar 

70,56%. 

b. Pertemuan Kedua 

1) Perencanaan  

Secara garis besar rancangan tindakan dan kebutuhan yang diperlukan pada 

pertemuan kedua ini sama dengan perencanaan yang terdapat pada pertemuan 

pertama siklus I. Hanya saja pada pertemuan kedua siklus I terdapat beberapa 

perencanaan yang perlu diperbaiki kembali berdasarkan hasil refleksi pada 

pertemuan pertama siklus I. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahap 

perencanaan pertemuan kedua siklus I meliputi: 

a) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi, dan media 

pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dipelajari oleh 

kelas XI TKJ I. 

b) Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan, meliputi lembar 

observasi keaktifan belajar dan angket motivasi belajar. 

c) Mempersiapkan soal pre-test yang telah disusun menggunakan aplikasi 

Kahoot!. 
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d) Mempersiapkan lembar presensi kehadiran peserta didik. 

e) Mempersiapkan alat dokumentasi dan peralatan tulis yang akan digunakan 

dalam tahap observasi. 

f) Mempersiapkan rancangan manajemen waktu yang efektif dan efisien. 

g) Mempersiapkan strategi untuk mengelola antusiasme dan semangat peserta 

didik supaya tetap kondusif. 

h) Mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan perangkat yang dapat 

digunakan untuk mengakses aplikasi Kahoot! secara online. 

i) Mempersiapkan rancangan stimulus yang akan diberikan kepada peserta didik 

untuk meningkatkan skor indikator yang belum memenuhi target keberhasilan. 

2) Tindakan 

Pelaksanaan pertemuan kedua siklus I dilakukan pada hari Senin, 29 Juli 2019 

sesuai dengan jadwal mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas XI TKJ I. 

Kegiatan pembelajaran bertempat di Laboratorium Hardware 2 (D.202) yang 

dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.15 WIB. Materi yang akan pelajari 

oleh peserta didik adalah KD 4.1 tentang instalasi sistem operasi jaringan. Adapun 

tahapan pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Sebelum memulai kegiatan, guru mengajak peserta didik untuk berdoa 

terlebih dahulu dengan menunjuk salah satu perwakilan peserta didik untuk 

memimpin. Selesai berdoa guru memberikan salam serta menanyakan kabar dari 

peserta didik. Selanjutnya guru mengondisikan peserta didik untuk memeriksa 
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kelengkapan, kerapian, dan kebersihan kelas agar tercipta suasana yang kondusif 

dalam pembelajaran. Selain itu guru juga menginstruksikan peserta didik untuk 

mulai mempersiapkan keperluan untuk melakukan kegiatan pre-test dengan 

aplikasi Kahoot!. Sembari peserta didik mempersiapkan kelengkapan belajar, guru 

dapat menyalakan LCD projector untuk menayangkan soal pre-test kemudian 

mendata kehadiran peserta didik menggunakan lembar presensi yang telah 

disiapkan. Pada pertemuan kedua siklus I, terdapat 2 orang peserta didik yang tidak 

hadir dengan keterangan sakit (S) dan tanpa keterangan (Alfa). Sehingga jumlah 

peserta didik yang hadir pada pertemuan kedua siklus I sebanyak 30 orang. Setelah 

kondisi dinilai siap, guru kemudian memberikan motivasi yang telah dikaitkan 

dengan materi pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dan dilanjutkan dengan memberikan apersepsi tentang instalasi 

sistem operasi jaringan melalui pertanyaan yang bersifat menggali dan menuntun.  

b) Kegiatan Inti 

Seperti pertemuan pertama siklus II, sebelum menyampaikan materi 

pembelajaran guru terlebih dahulu memberikan soal pre-test melalui aplikasi 

Kahoot!. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan 

dasar peserta didik tentang perintah dasar sistem operasi jaringan berbasis teks 

sekaligus untuk menarik perhatian, antusias, serta fokus melalui pendekatan 

gamifikasi. Guru menyampaikan kembali deskripsi singkat tentang aplikasi 

Kahoot! karena terdapat 8 peserta didik yang tidak hadir pada pertemuan 

sebelumnya. Setelah itu guru memastika kembali bahwa peserta didik telah 

mempersiapkan perangkat yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi Kahoot!. 
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Peserta didik dapat menggunakan komputer laboratorium, laptop, maupun 

handphone yang tersambung dengan koneksi internet. Setelah memastikan semua 

peserta didik dapat mengakses aplikasi, selanjutnya guru dapat memulai kegiatan 

pre-test yang mengusung materi seputar perintah dasar sistem operasi jaringan 

berbasis teks. Selama pelaksanaannya peserta didik dituntut untuk selalu fokus dan 

tanggap. Hal tersebut dikarenakan peserta didik harus berkonsentrasi pada dua 

objek sekaligus, yaitu soal yang tersaji pada layar proyektor dan opsi jawaban yang 

terdapat pada masing-masing perangkat. Di setiap perpindahan soal, akan 

ditampilkan papan skor atau scoreboard yang memberitahukan siapa penjawab soal 

tercepat beserta dengan skor yang diperoleh. Hal tersebut akan memacu peserta 

didik untuk saling bersaing dan menumbuhkan jiwa kompetisi pada diri peserta 

didik. Di akhir kegiatan akan ditampilkan peringkat dan skor akhir yang diperoleh 

masing-masing peserta didik. Guru dapat mengunduh langsung hasil nilai pre-test 

dari perangkat yang digunakan. 

Selanjutnya guru menyampaikan pembahasan soal pre-test yang telah 

dikerjakan oleh peserta didik. Pembahasan ditayangkan dalam bentuk slide 

presentasi melalui LCD Proyektor. Selain pembahasan yang disampaikan oleh 

guru, peserta didik juga diperkenankan untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapat terkait dengan materi sistem operasi jaringan. Setelah pembahasan soal 

selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pembelajaran. 

Setelah penyampaian materi selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

praktik instalasi sistem operasi jaringan. Sebelum praktik dimulai, guru terlebih 

dahulu membagikan jobsheet kepada peserta didik yang berisikan petunjuk dan 



 

78 
 

prosedur pelaksanaan instalasi sistem operasi jaringan berbasis Linux. Guru 

menyampaikan kembali penjelasan tentang jobsheet dan hal-hal yang perlu 

diperhatikan selama praktik berlangsung. Praktik dilaksanakan secara individual 

oleh masing-masing peserta didik. Setelah memastikan semua peserta didik 

memahami isi dari jobsheet, guru kemudian menginstruksikan peserta didik untuk 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktik seperti 

komputer, aplikasi VirtualBox/ VMWare, dan CD/DVD Linux Debian. Selanjutnya 

guru mempersilakan peserta didik untuk memulai kegiatan praktik. Selama praktik 

berlangsung guru bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan mendorong peserta 

didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.  

Di akhir kegiatan praktik, guru memberikan kesempatan atau menunjuk 

perwakilan peserta didik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Presentasi 

dilakukan secara lisan dengan memaparkan hasil temuan maupun kendala yang 

dialami selama praktik berlangsung. Peserta didik lainnya memerhatikan dan 

diperkenankan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Setelah presentasi 

selesai, guru memberikan apresiasi dalam bentuk tepuk tangan dan diikuti oleh 

peserta didik lain.  Selanjutnya guru memberikan tambahan terhadap hasil 

presentasi peserta didik dan memandu peserta didik untuk bersama-sama 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

c) Kegiatan Penutup 

Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru membagikan angket 

motivasi belajar kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diminta untuk 



 

79 
 

mengisi angket tersebut secara individu sesuai dengan petunjuk yang telah 

dicantumkan. Setelah peserta didik selesai mengisi angket dan dikumpulkan, 

selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. Kegiatan ditutup dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup 

3) Pengamatan 

Pada pukul 09.00 WIB seluruh peserta didik sudah berada di Laboratorium 

Hardware 2. Kondisi awal kelas pada pertemuan kedua siklus I tidak segaduh saat 

pertemuan sebelumnya. Terlihat sebagian besar peserta didik telah membuka laptop 

dan menyalakan komputer yang berada di laboratorium. Sedangkan sisanya ada 

yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain atau sekedar handphone. Kegiatan 

dibuka dengan berdoa dan salam, kemudian dilanjutkan dengan mendata kehadiran 

peserta didik oleh guru. Berdasarkan hasil presensi, pada pertemuan kedua siklus 

jumlah peserta didik yang hadir sebanyak 30 orang. Kegiatan pendahuluan 

dilanjutkan sampai dengan penyampaian motivasi, apersepsi, dan tujuan 

pembelajaran. 

Memasuki kegiatan inti, guru mulai menginstruksikan kepada peserta didik 

untuk mengakses aplikasi Kahoot!. Sebelumnya peserta didik telah diminta untuk 

mempersiapkan perangkat yang akan digunakan untuk kegiatan pre-test pada saat 

guru mendata kehadiran peserta didik. Hal tersebut merupakan strategi untuk 

mengelola waktu agar kegiatan pre-test tidak berbenturan dengan jam instirahat 

pertama. Selama pelaksanaan pre-test peserta didik terlihat fokus dan antusias 

dalam mengerjakan setiap soal yang ditayangkan melalui layar proyektor. 
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Berdasarkan scoreboard, diketahui bahwa perolehan peringkat pertama dalam 

setiap soalnya sudah mulai bervariasi. Hal tersebut menunjukan bahwa keaktifan 

peserta didik mulai merata dan tidak didominasi oleh satu peserta didik saja.  

Setelah kegiatan pre-test selesai peserta didik dipersilakan untuk istirahat. 

Pembahasan soal dilakukan setelah jam istirahat pertama usai, yaitu pukul 10.00 

WIB. Selama pembahasan soal berlangsung, beberapa kali guru memberikan 

stimulus kepada peserta terutama yang berkaitan dengan indikator keaktifan yang 

belum mencapai target keberhasilan. Adapun hasil pengamatan keaktifan belajar 

pada siklus I dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Data hasil pengamatan keaktifan belajar pertemuan kedua siklus I 

No Indikator 

Jumlah 

Kehadiran 

Peserta 

didik 

Target 
Total 

Skor 

Persen-

tase 

1. Memerhatikan materi yang 

disampaikan oleh pendidik 

30 

80% 30 100% 

2. Memerhatikan tayangan 

yang ditampilkan oleh 

pendidik 

80% 30 100% 

3. Mengajukan pertanyaan 

atau pendapat 
10% 4 13,33% 

4. Mencatat materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
10% 4 13,33% 

5. Berani menjawab atau 

menanggapi pertanyaan dari 

pendidik 

20% 7 23,33% 

6. Bersemangat dan antusias 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

75% 26 86,67% 

Rata-rata 56,11% 
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Pada pertemuan kedua siklus I motivasi belajar peserta didik diamati 

menggunakan angket guna mengetahui tingkat motivasi belajar yang lebih akurat 

jika dibandingkan dengan pengamatan secara fisik. Lembar angket dibagikan di 

akhir kegiatan pembelajaran supaya peserta didik dapat mengisi dengan fokus dan 

tidak mengganggu rangkaian proses pembelajaran sebelumnya. Adapun hasil dari 

angket motivasi belajar peserta didik pada pertemuan kedua siklus I dapat dilihat 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Data hasil angket motivasi belajar pertemuan kedua siklus I 

No Indikator 

Jumlah 

Kehadiran 

Peserta 

didik 

Target 
Total 

Skor 

Persen-

tase 

1. Peka terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan 

peningkatan prestasi 

30 

70% 361 80,22% 

2. Usaha untuk mencapai 

prestasi 
70% 336 74,67% 

3. Cermat dalam menentukan 

target prestasi 
70% 390 86,67% 

4. Usaha mengantisipasi 

penghambat keberhasilan 
70% 342 76% 

5. Menemukan cara yang lebih 

mudah dan singkat 
70% 352 78,22% 

6. Menyukai tantangan 70% 344 76,44% 

7. Kesempurnaan dalam 

penyelesaian tugas 
70% 325 72,22% 

8. Percaya diri dan tangguh 

dalam menyelesaikan tugas 
70% 333 74% 

Rata-rata 77,31% 
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4) Refleksi 

Tahap refleksi yang dilaksanakan di akhir pertemuan kedua siklus I dilakukan 

sekaligus untuk mengkaji dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan tindakan selama 

siklus I yang terdiri dari 2 kali pertemuan. Adapun hasil refleksi dari pertemuan 

kedua siklus I adalah sebagai berikut: 

a) Manajemen waktu di awal pembelajaran sudah lebih baik dibandingkan dengan 

pertemuan sebelumnya, sehingga kegiatan pre-test menggunakan aplikasi 

Kahoot! tidak berbenturan  dengan jam istirahat pertama. 

b) Antusiasme dari peserta didik telihat lebih kondusif, meskipun masih ada 

sebagian peserta didik yang mengekspresikan rasa semangatnya dengan 

bersorak-sorai. 

c) Sebagian peserta didik tidak mengisikan username pada aplikasi Kahoot! 

dengan menggunakan nama masing-masing. Hal tersebut membuat guru 

kesulitan dalam mengidentifikasi identitas peserta didik 

d) Seluruh indikator keaktifan belajar peserta didik berhasil mencapai target yang 

telah ditentukan. 

e) Seluruh indikator motivasi belajar peserta didik berhasil mencapai target yang 

telah ditentukan. 

Selanjutnya hasil data yang diperoleh melalui tahap pengamatan selama 

pelaksanaan siklus I direkapitulasi ke dalam tabel untuk dibandingkan dengan 

target keberhasilan tidakan. Adapun untuk hasil rekapitulasi keaktifan belajar 
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peserta didik dapat dilihat pada tabel 9 dan untuk hasil rekapitulasi motivasi belajar 

peserta didik dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 9. Hasil rekapitulasi persentase keaktifan belajar peserta didik siklus I 

No Indikator 

Siklus I 

Target Pertemuan 

Pertama 

Pertemuan 

Kedua 

Rata-

rata 

1 Memerhatikan materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
100% 100% 100% 80% 

2 Memerhatikan tayangan 

yang ditampilkan oleh 

pendidik 

100% 100% 100% 80% 

3 Mengajukan pertanyaan 

atau pendapat 
12,50% 13,33% 12,92% 10% 

4 Mencatat materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
8,33% 13,33% 10,83% 10% 

5 Berani menjawab atau 

menanggapi pertanyaan 

dari pendidik 

16,67% 23,33% 20% 20% 

6 Bersemangat dan antusias 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

83,33% 86,67% 85% 75% 

Rata-rata 53,47% 56,11% 54,79% - 

 

Hasil rekapitulasi persentase keaktifan belajar peserta didik pada tabel 9 

menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan rata-rata keaktifan pada pertemuan 

pertama dari 53,47% menjadi 56,11% pada pertemuan kedua. Dengan kata lain 

keaktifan belajar peserta didik meningkat sebesar 2,64% pada siklus I dan berhasil 

mencapai target yang telah ditentukan setelah penerapan gamifikasi menggunakan 

aplikasi Kahoot!. 
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Tabel 10. Hasil rekapitulasi persentase motivasi belajar peserta didik siklus I 

No Indikator 

Siklus I 
Tar-

get 
Pertemuan 

Pertama 

Pertemuan 

Kedua 

Rata-

rata 

1 Peka terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan 

peningkatan prestasi 

79,72% 80,22% 79,97% 70% 

2 Usaha untuk mencapai 

prestasi 
74,17% 74,67% 74,42% 70% 

3 Cermat dalam menentukan 

target prestasi 
86,94% 86,67% 86,81% 70% 

4 Usaha mengantisipasi 

penghambat keberhasilan 
76,11% 76% 76,06% 70% 

5 Menemukan cara yang 

lebih mudah dan singkat 
78,33% 78,22% 78,28% 70% 

6 Menyukai tantangan 75,83% 76,44% 76,14% 70% 

7 Kesempurnaan dalam 

penyelesaian tugas 
70,56% 72,22% 71,39% 70% 

8 Percaya diri dan tangguh 

dalam menyelesaikan tugas 
72,78% 74% 73,39% 70% 

Rata-rata 76,81% 77,31% 77,06% - 

 

Sedangkan hasil rekapitulasi persentase motivasi belajar peserta didik pada 

tabel 10 menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan rata-rata keaktifan pada 

pertemuan pertama dari 76,81% menjadi 77,31% pada pertemuan kedua. Dengan 

kata lain motivasi belajar peserta didik meningkat sebesar 0,5% pada siklus I dan 

berhasil mencapai target yang telah ditentukan setelah penerapan gamifikasi 

menggunakan aplikasi Kahoot!. 

Berdasarkan hasil analisis rekapitulasi data pada siklus I, diketahui bahwa 

telah terjadi peningkatan persentase keaktifan dan motivasi belajar dari pertemuan 
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pertama sampai dengan pertemuan kedua. Untuk memastikan bahwa hasil tersebut 

bukan merupakan suatu kebetulan, maka skenario tindakan akan dilanjutkan 

menuju siklus II.  

3. Siklus II 

a. Pertemuan Pertama 

1) Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan dalam siklus II secara garis besar sama dengan 

perencanaan yang terdapat pada siklus I. Pertemuan pertama pada siklus II 

disesuaikan dengan hasil refleksi dari siklus I. Dari hasil refleksi pertemuan kedua 

siklus I diketahui bahwa kekurangan yang terjadi pada pertemuan pertama siklus I 

dapat teratasi dan indikator keberhasilan keaktifan maupun motivasi belajar peserta 

didik telah mencapai target yang telah ditentukan.  Untuk memastikan bahwa hasil 

perbaikan pada pertemuan kedua siklus I bukan merupakan suatu kebetulan, maka 

rancangan tindakan dan strategi pada pertemuan pertama siklus II disamakan 

dengan rancangan perbaikan pada pertemuan kedua siklus I. Adapun kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap perencanaan pertemuan kedua siklus I meliputi: 

a) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi, dan media 

pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dipelajari oleh 

kelas XI TKJ I. 

b) Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan, meliputi lembar 

observasi keaktifan belajar dan angket motivasi belajar. 
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c) Mempersiapkan soal pre-test yang telah disusun menggunakan aplikasi 

Kahoot!. 

d) Mempersiapkan lembar presensi kehadiran peserta didik. 

e) Mempersiapkan alat dokumentasi dan peralatan tulis yang akan digunakan 

dalam tahap observasi. 

f) Mempersiapkan rancangan manajemen waktu yang efektif dan efisien. 

g) Mempersiapkan strategi untuk mengelola antusiasme dan semangat peserta 

didik supaya tetap kondusif. 

h) Mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan perangkat yang dapat 

digunakan untuk mengakses aplikasi Kahoot! secara online. 

i) Mempersiapkan rancangan stimulus yang akan diberikan kepada peserta didik 

untuk meningkatkan skor indikator yang belum memenuhi target keberhasilan 

2) Tindakan 

Pelaksanaan pertemuan pertama siklus II dilakukan pada hari Senin, 5 

Agustus 2019 sesuai dengan jadwal mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan 

kelas XI TKJ I. Kegiatan pembelajaran bertempat di Laboratorium Hardware 2 

(D.202) yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.15 WIB. Materi 

yang akan pelajari oleh peserta didik adalah KD 3.2 tentang evaluasi remote server. 

Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Sebelum memulai kegiatan, guru mengajak peserta didik untuk berdoa 

terlebih dahulu dengan menunjuk salah satu perwakilan peserta didik untuk 
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memimpin. Selesai berdoa guru memberikan salam serta menanyakan kabar dari 

peserta didik. Selanjutnya guru mengondisikan peserta didik untuk memeriksa 

kelengkapan, kerapian, dan kebersihan kelas agar tercipta suasana yang kondusif 

dalam pembelajaran. Selain itu guru juga menginstruksikan peserta didik untuk 

mulai mempersiapkan keperluan untuk melakukan kegiatan pre-test dengan 

aplikasi Kahoot!. Sembari peserta didik mempersiapkan kelengkapan belajar, guru 

dapat menyalakan LCD projector untuk menayangkan soal pre-test kemudian 

mendata kehadiran peserta didik menggunakan lembar presensi yang telah 

disiapkan. Pada pertemuan pertama siklus II persentase kehadiran peserta didik 

mencapai 100% atau sejumlah 32 orang. Setelah kondisi dinilai siap, guru 

kemudian memberikan motivasi yang telah dikaitkan dengan materi pembelajaran. 

Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan 

dilanjutkan dengan memberikan apersepsi tentang evaluasi remote server melalui 

pertanyaan yang bersifat menggali dan menuntun.  

b) Kegiatan Inti 

Sebelum menyampaikan materi pembelajaran guru terlebih dahulu 

memberikan soal pre-test melalui aplikasi Kahoot!. Kegiatan tersebut dilakukan 

untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dasar peserta didik tentang remote 

server sekaligus untuk menarik perhatian, antusias, serta fokus melalui pendekatan 

gamifikasi. Pertama-tama guru memastikan kembali bahwa peserta didik telah 

menyiapkan perangkat yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi Kahoot!. 

Peserta didik dapat menggunakan komputer laboratorium, laptop, maupun 

handphone yang tersambung dengan koneksi internet. Sebelumnya guru 
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memperingatkan kepada peserta didik untuk mengisikan username sesuai dengan 

nama asli masing-masing. Setelah memastikan semua peserta didik dapat 

mengakses aplikasi, selanjutnya guru dapat memulai kegiatan pre-test yang 

mengusung materi seputar remote server. Selama pelaksanaannya peserta didik 

dituntut untuk selalu fokus dan tanggap. Hal tersebut dikarenakan peserta didik 

harus berkonsentrasi pada dua objek sekaligus, yaitu soal yang tersaji pada layar 

proyektor dan opsi jawaban yang terdapat pada masing-masing perangkat. Di setiap 

perpindahan soal, akan ditampilkan papan skor atau scoreboard yang 

memberitahukan siapa penjawab soal tercepat beserta dengan skor yang diperoleh. 

Hal tersebut akan memacu peserta didik untuk saling bersaing dan menumbuhkan 

jiwa kompetisi pada diri peserta didik. Di akhir kegiatan akan ditampilkan peringkat 

dan skor akhir yang diperoleh masing-masing peserta didik. Guru dapat mengunduh 

langsung hasil nilai pre-test dari perangkat yang digunakan. 

Selanjutnya guru menyampaikan pembahasan soal pre-test yang telah 

dikerjakan oleh peserta didik. Pembahasan ditayangkan dalam bentuk slide 

presentasi melalui LCD Proyektor. Selain pembahasan yang disampaikan oleh 

guru, peserta didik juga diperkenankan untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapat terkait dengan materi evaluasi remote server. Setelah pembahasan soal 

selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pembelajaran. 

Setelah penyampaian materi selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

praktik instalasi dan konfigurasi remote server. Sebelum praktik dimulai, guru 

terlebih dahulu membagikan jobsheet kepada peserta didik yang berisikan petunjuk 

dan prosedur pelaksanaan instalasi dan konfigurasi remote server. Guru 
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menyampaikan penjelasan tentang jobsheet dan hal-hal yang perlu diperhatikan 

selama praktik berlangsung. Praktik dilaksanakan secara individual oleh masing-

masing peserta didik. Setelah memastikan semua peserta didik memahami isi dari 

jobsheet, guru kemudian menginstruksikan  peserta didik untuk mempersiapkan 

alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktik seperti komputer, aplikasi 

VirtualBox/ VMWare, dan CD/DVD Linux Debian. Selanjutnya guru 

mempersilakan peserta didik untuk memulai kegiatan praktik. Selama praktik 

berlangsung guru bertugas untuk mengawasi, membimbing, dan mendorong peserta 

didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.  

Di akhir kegiatan praktik, guru memberikan kesempatan atau menunjuk 

perwakilan peserta didik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Presentasi 

dilakukan secara lisan dengan memaparkan hasil temuan maupun kendala yang 

dialami selama praktik berlangsung. Peserta didik lainnya memerhatikan dan 

diperkenankan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Setelah presentasi 

selesai, guru memberikan apresiasi dalam bentuk tepuk tangan dan diikuti oleh 

peserta didik lain.  Selanjutnya guru memberikan tambahan terhadap hasil 

presentasi peserta didik dan memandu peserta didik untuk bersama-sama 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

c) Kegiatan Penutup 

Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru membagikan angket 

motivasi belajar kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diminta untuk 

mengisi angket tersebut secara individu sesuai dengan petunjuk yang telah 
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dicantumkan. Setelah peserta didik selesai mengisi angket dan dikumpulkan, 

selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. Kegiatan ditutup dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. 

3) Pengamatan 

Tepat pukul 09.00 WIB seluruh peserta didik sudah berada di Laboratorium 

Hardware 2 dengan kondisi yang cukup kondusif namun tetap ramai. Seperti pada 

pertemuan sebelumnya, terlihat sebagian besar peserta didik tengah berkutat 

dengan laptop dan handphone masing-masing sedangkan sisanya ada yang asyik 

bersenda gurau dengan sesame teman. Melihat kondisi tersebut guru kemudian 

meminta perhatian dari peserta didik untuk membaca doa sebelum kegiatan belajar 

dimulai. Setelah kegiatan dibuka dengan berdoa dan salam, kemudian dilanjutkan 

dengan mendata kehadiran peserta didik oleh guru. Berdasarkan hasil presensi 

kehadiran, pada pertemuan pertama siklus II jumlah peserta didik yang hadir 

sebanyak 32 orang. Kegiatan pendahuluan dilanjutkan sampai dengan penyampaian 

motivasi, apersepsi, dan tujuan pembelajaran oleh guru. 

Setelah kegiatan pendahuluan selesai, selanjutnya pembelajaran masuk ke 

kegiatan inti yang di awali dengan pelaksanaan pre-test terlebih dahulu. Mayoritas 

peserta didik terlihat telah siap untuk mengerjakan soal pre-test melalui aplikasi 

Kahoot! karena sebelumnya mereka telah diminta untuk mempersiapkan perangkat 

yang akan digunakan pada saat guru mendata kehadiran peserta didik. Hal tersebut 

merupakan strategi untuk mengelola waktu agar kegiatan pre-test tidak berbenturan 

dengan jam istirahat pertama. Setelah semua peserta didik mendapatkan perangkat, 
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kemudian guru memastikan kesiapan peserta didik untuk mengerjakan soal pre-test.  

Tidak berselang lama terdapat satu orang peserta didik yang meminta izin kepada 

guru untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Pelaksanaan pre-test terpaksa ditunda 

untuk beberapa saat agar peserta didik tersebut tidak tertinggal.  Akhirnya pre-test 

dimulai setelah peserta didik lengkap dan siap. Selama pelaksanaan, peserta didik 

terlihat fokus, antusias, dan bersemangat dalam mengerjakan setiap soal yang 

ditayangkan melalui layar proyektor. Berdasarkan tampilan scoreboard, diketahui 

bahwa perolehan peringkat pertama dalam setiap soalnya sudah bervariasi. Hal 

tersebut menunjukan bahwa keaktifan peserta didik mulai merata dan tidak 

didominasi oleh satu peserta didik saja. Suasana persaingan juga diperlihatkan oleh 

peserta didik dengan pengucapan beberapa ungkapan yang menunjukan keinginan 

untuk mendapatkan peringkat pertama dan tidak ingin kalah dengan teman lainnya. 

Setelah kegiatan pre-test selesai peserta didik dipersilakan untuk istirahat. 

Lama waktu dari jam istirahat pertama adalah 15 menit. Pembahasan soal dilakukan 

setelah jam istirahat pertama usai, yaitu pukul 10.00 WIB. Media yang digunakan 

sebagai alat presentasi pembahasan soal berupa slide PowerPoint yang telah 

didesain sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian peserta didik .Selama 

pembahasan soal guru melibatkan peran serta dari peserta didik untuk merangsang 

keaktifan belajar. Dari pengamatan terlihat bahwa peserta didik memerhatikan 

pembahasan yang disampaikan oleh guru. Beberapa siswa mencatat poin-poin 

penting yang disampaikan oleh guru. Adapun hasil pengamatan keaktifan belajar 

pada pertemuan pertama siklus II dapat dilihat pada tabel 11. 
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Tabel 11. Data hasil pengamatan keaktifan belajar pertemuan pertama siklus II 

No Indikator 

Jumlah 

Kehadiran 

Peserta 

didik 

Target 
Total 

Skor 

Persen-

tase 

1. Memerhatikan materi yang 

disampaikan oleh pendidik 

32 

80% 32 100% 

2. Memerhatikan tayangan 

yang ditampilkan oleh 

pendidik 

80% 32 100% 

3. Mengajukan pertanyaan 

atau pendapat 
10% 5 15,63% 

4. Mencatat materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
10% 6 18,75% 

5. Berani menjawab atau 

menanggapi pertanyaan dari 

pendidik 

20% 8 25% 

6. Bersemangat dan antusias 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

75% 32 100% 

Rata-rata 59,90% 

 

Sedangkan untuk pengamatan motivasi belajar peserta didik digunakan 

lembar angket guna mengetahui tingkat motivasi belajar yang lebih akurat jika 

dibandingkan dengan pengamatan langsung secara fisik. Lembar angket dibagikan 

di akhir kegiatan pembelajaran supaya peserta didik dapat mengisi dengan fokus 

dan tidak mengganggu rangkaian proses pembelajaran sebelumnya. Adapun hasil 

dari angket motivasi belajar peserta didik pada pertemuan pertama siklus II dapat 

dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Data hasil angket motivasi belajar pertemuan pertama siklus II 

No Indikator 

Jumlah 

Kehadiran 

Peserta 

didik 

Target 
Total 

Skor 

Persen-

tase 

1. Peka terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan 

peningkatan prestasi 

32 

70% 386 80,42% 

2. Usaha untuk mencapai 

prestasi 
70% 359 74,79% 

3. Cermat dalam menentukan 

target prestasi 
70% 406 84,58% 

4. Usaha mengantisipasi 

penghambat keberhasilan 
70% 352 73,33% 

5. Menemukan cara yang lebih 

mudah dan singkat 
70% 366 76,25% 

6. Menyukai tantangan 70% 374 77,92% 

7. Kesempurnaan dalam 

penyelesaian tugas 
70% 345 71,88% 

8. Percaya diri dan tangguh 

dalam menyelesaikan tugas 
70% 353 73,54% 

Rata-rata 76,59% 

 

4) Refleksi 

Hasil pelaksanaan tindakan pada pertemuan pertama siklus II menunjukan 

bahwa seluruh indikator keaktifan maupun keaktifan belajar berhasil mencapai 

target yang telah ditentukan. Untuk keaktifan belajar diperoleh persentase sebesar 

59,90%, sedangkan motivasi belajar memperoleh persentase sebesar 76,59%. 

Beberapa kekurangan yang juga dijumpai pada siklus sebelumnya dapat diatasi 

dengan strategi dan pengelolaan yang telah dipersiapkan pada tahap perencanaan. 
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Hasil analisis dan evaluasi dari pertemuan pertama siklus II ini digunakan untuk 

memastikan bahwa peningkatan persentase keaktifan dan motivasi belajar pada 

siklus I bukan sekadar kebetulan semata. Skenario tindakan akan dilanjutkan 

kembali pada pertemuan kedua siklus II untuk memantapkan hasil penelitian. 

b. Pertemuan Kedua 

1) Perencanaan  

Pertemuan kedua pada siklus II disesuaikan dengan hasil refleksi pada 

pertemuan pertama siklus II. Dari hasil refleksi pertemuan sebelumnya diperoleh 

hasil persentase sebesar 59,90% untuk keaktifan belajar, sedangkan untuk motivasi 

belajar memperoleh persentase sebesar 76,59% dengan kondisi seluruh indikator 

berhasil mencapai target keberhasilan yang telah ditentukan.  Untuk memantapkan 

bahwa hasil peningkatan persentase skor keaktifan dan motivasi belajar peserta 

didik dipengaruhi oleh penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot!, maka 

rancangan tindakan dan strategi pada pertemuan kedua siklus II disamakan dengan 

rancangan perbaikan pada pertemuan pertama siklus II. Adapun kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap perencanaan pertemuan pertama siklus II meliputi: 

a) Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), materi, dan media 

pembelajaran sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dipelajari oleh 

kelas XI TKJ I. 

b) Mempersiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan, meliputi lembar 

observasi keaktifan belajar dan angket motivasi belajar. 
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c) Mempersiapkan soal pre-test yang telah disusun menggunakan aplikasi 

Kahoot!. 

d) Mempersiapkan lembar presensi kehadiran peserta didik. 

e) Mempersiapkan alat dokumentasi dan peralatan tulis yang akan digunakan 

dalam tahap observasi. 

f) Mempersiapkan rancangan manajemen waktu yang efektif dan efisien. 

g) Mempersiapkan strategi untuk mengelola antusiasme dan semangat peserta 

didik supaya tetap kondusif. 

h) Mengingatkan peserta didik untuk mempersiapkan perangkat yang dapat 

digunakan untuk mengakses aplikasi Kahoot! secara online. 

i) Mempersiapkan rancangan stimulus yang akan diberikan kepada peserta didik 

untuk meningkatkan skor indikator yang belum memenuhi target keberhasilan 

2) Tindakan 

Pelaksanaan pertemuan kedua siklus II dilakukan pada hari Senin, 12 Agustus 

2019 sesuai dengan jadwal mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas XI 

TKJ I. Kegiatan pembelajaran bertempat di Laboratorium Hardware 2 (D.202) 

yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 14.15 WIB. Materi yang akan 

pelajari oleh peserta didik adalah KD 4.2 tentang konfigurasi remote server. 

Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Untuk memulai kegiatan, guru mengajak peserta didik untuk berdoa terlebih 

dahulu dengan menunjuk salah satu perwakilan peserta didik untuk memimpin. 
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Selesai berdoa guru memberikan salam serta menanyakan kabar dari peserta didik. 

Selanjutnya guru mengondisikan peserta didik untuk memeriksa kelengkapan, 

kerapian, dan kebersihan kelas agar tercipta suasana yang kondusif. Guru juga 

menginstruksikan peserta didik untuk mulai mempersiapkan perangkat yang akan 

digunakan untuk melakukan kegiatan pre-test melalui aplikasi Kahoot!. Sembari 

peserta didik mempersiapkan kelengkapan belajar, guru mendata kehadiran peserta 

didik menggunakan lembar presensi yang telah disiapkan. Pada pertemuan kedua 

siklus II persentase kehadiran peserta didik mencapai 100% atau sejumlah 32 orang. 

Setelah kondisi dinilai siap, guru kemudian memberikan motivasi yang telah 

dikaitkan dengan materi pembelajaran. Setelah itu guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai dan dilanjutkan dengan memberikan apersepsi 

tentang konfigurasi remote server melalui pertanyaan yang bersifat menggali dan 

menuntun.  

b) Kegiatan Inti 

Sebelum menyampaikan materi pembelajaran guru terlebih dahulu 

memberikan soal pre-test melalui aplikasi Kahoot!. Kegiatan tersebut dilakukan 

untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dasar peserta didik tentang 

konfigurasi remote server sekaligus untuk menarik perhatian, antusias, serta fokus 

melalui pendekatan gamifikasi. Pertama-tama guru memastikan kembali bahwa 

peserta didik telah menyiapkan perangkat yang akan digunakan untuk mengakses 

aplikasi Kahoot!. Peserta didik dapat menggunakan komputer laboratorium, laptop, 

maupun handphone yang tersambung dengan koneksi internet. Setelah memastikan 

semua peserta didik dapat mengakses aplikasi, selanjutnya guru dapat memulai 
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kegiatan pre-test yang mengusung materi seputar konfigurasi remote server. 

Selama pelaksanaannya peserta didik dituntut untuk selalu fokus dan tanggap. Hal 

tersebut dikarenakan peserta didik harus berkonsentrasi pada dua objek sekaligus, 

yaitu soal yang tersaji pada layar proyektor dan opsi jawaban yang terdapat pada 

masing-masing perangkat. Di setiap perpindahan soal, akan ditampilkan papan skor 

atau scoreboard yang memberitahukan siapa penjawab soal tercepat beserta dengan 

skor yang diperoleh. Hal tersebut akan memacu peserta didik untuk saling bersaing 

dan menumbuhkan jiwa kompetisi pada diri peserta didik. Di akhir kegiatan akan 

ditampilkan peringkat dan skor akhir yang diperoleh masing-masing peserta didik. 

Guru dapat mengunduh langsung hasil nilai pre-test dari perangkat yang digunakan. 

Selanjutnya guru menyampaikan pembahasan soal pre-test yang telah 

dikerjakan oleh peserta didik. Pembahasan ditayangkan dalam bentuk slide 

presentasi melalui LCD Proyektor. Selain pembahasan yang disampaikan oleh 

guru, peserta didik juga diperkenankan untuk bertanya atau menyampaikan 

pendapat terkait dengan materi konfigurasi remote server. Setelah pembahasan soal 

selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pembelajaran. 

Setelah penyampaian materi selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

praktik pengujian remote server. Sebelum praktik dimulai, guru terlebih dahulu 

membagikan jobsheet kepada peserta didik yang berisikan petunjuk dan prosedur 

pelaksanaan pengujian remote server. Guru menyampaikan kembali penjelasan 

tentang jobsheet dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama praktik berlangsung. 

Praktik dilaksanakan secara individual oleh masing-masing peserta didik. Setelah 

memastikan semua peserta didik memahami isi dari jobsheet, guru kemudian 
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menginstruksikan peserta didik untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan untuk praktik seperti komputer, aplikasi VirtualBox/ VMWare, dan 

CD/DVD Linux Debian. Selanjutnya guru mempersilakan peserta didik untuk 

memulai kegiatan praktik. Selama praktik berlangsung guru bertugas untuk 

mengawasi, membimbing, dan mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi sebanyak-banyaknya.  

Di akhir kegiatan praktik, guru memberikan kesempatan atau menunjuk 

perwakilan peserta didik untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Presentasi 

dilakukan secara lisan dengan memaparkan hasil temuan maupun kendala yang 

dialami selama praktik berlangsung. Peserta didik lainnya memerhatikan dan 

diperkenankan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Setelah presentasi 

selesai, guru memberikan apresiasi dalam bentuk tepuk tangan dan diikuti oleh 

peserta didik lain.  Selanjutnya guru memberikan tambahan terhadap hasil 

presentasi peserta didik dan memandu peserta didik untuk bersama-sama 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

c) Kegiatan Penutup 

Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru membagikan angket 

motivasi belajar kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diminta untuk 

mengisi angket tersebut secara individu sesuai dengan petunjuk yang telah 

dicantumkan. Setelah peserta didik selesai mengisi angket dan dikumpulkan, 

selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. Kegiatan ditutup dengan berdoa dan mengucapkan salam penutup. 
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3) Pengamatan 

Seperti biasa pada pukul 09.00 WIB seluruh peserta didik telah berada di 

Laboratorium Hardware 2 setelah sebelumnya mengikuti mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kondisi awal kelas cukup ramai namun tetap 

kondusif, terlihat sebagian besar peserta didik tengah berkutat dengan perangkat 

laptop maupun handphone masing-masing.  Ketika guru memasuki ruangan, salah 

satu peserta didik menanyakan apakah akan dilaksanakan kegiatan pre-test kembali 

menggunakan aplikasi Kahoot!. Hal tersebut dikarenakan dalam tiga pertemuan 

berturut-turut kegiatan pembelajaran selalu di awali dengan kegiatan pre-test.  

Kegiatan dibuka dengan berdoa dan salam, setelah itu guru mengingatkan peserta 

didik untuk mengenakan pakaian praktikum (wearpack). Kegiatan dilanjutkan 

dengan mendata kehadiran peserta didik oleh guru. Berdasarkan hasil presensi, 

pada pertemuan kedua siklus jumlah peserta didik yang hadir sebanyak 32 orang. 

Kegiatan pendahuluan dilanjutkan sampai dengan penyampaian motivasi, 

apersepsi, dan tujuan pembelajaran. 

Memasuki kegiatan inti, guru mulai menginstruksikan kepada peserta didik 

untuk mengakses aplikasi Kahoot!. Sebelumnya peserta didik telah diminta untuk 

mempersiapkan perangkat yang akan digunakan untuk kegiatan pre-test pada saat 

guru mendata kehadiran peserta didik.. Selama pelaksanaan, peserta didik terlihat 

sudah sangat terbiasa dengan alur dan ritme aplikasi Kahoot!. Suasana nampak 

lebih kondusif dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Namun di tengah-

tengah kegiatan, koneksi internet yang ada pada Laboratorium Hardware 2 sempat 

terputus untuk beberapa saat. Hal tersebut mengakibatkan beberapa perangkat 
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peserta didik yang tersambung langsung dengan jaringan internet laboratorium 

tidak dapat mengerjakan soal yang ditampilkan pada aplikasi Kahoot!.  

Setelah kegiatan pre-test selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

soal namun sebelumnya diselingi dengan jam istirahat terlebih dahulu. Selama 

pembahasan guru melibatkan peran serta dari peserta didik untuk merangsang 

keaktifan belajar. Dari pengamatan terlihat bahwa peserta didik memerhatikan 

pembahasan yang disampaikan oleh guru. Beberapa siswa mencatat poin-poin 

penting yang disampaikan oleh guru. Adapun hasil pengamatan keaktifan belajar 

pada pertemuan kedua siklus II dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13. Data hasil pengamatan keaktifan belajar pertemuan kedua siklus II 

No

. 
Indikator 

Jumlah 

Kehadiran 

Peserta 

didik 

Target 
Total 

Skor 

Persen-

tase 

1. Memerhatikan materi yang 

disampaikan oleh pendidik 

32 

80% 32 100% 

2. Memerhatikan tayangan 

yang ditampilkan oleh 

pendidik 

80% 32 100% 

3. Mengajukan pertanyaan 

atau pendapat 
10% 7 21,88% 

4. Mencatat materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
10% 6 18,75% 

5. Berani menjawab atau 

menanggapi pertanyaan dari 

pendidik 

20% 10 31,25% 

6. Bersemangat dan antusias 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

75% 32 100% 

Rata-rata 61,98% 
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Untuk pengamatan motivasi belajar peserta didik digunakan lembar angket. 

Lembar angket didistribusikan di akhir kegiatan pembelajaran supaya peserta didik 

dapat mengisi dengan fokus dan tidak mengganggu rangkaian proses pembelajaran 

sebelumnya. Adapun hasil dari angket motivasi belajar peserta didik pada 

pertemuan kedua siklus II dapat dilihat pada tabel 14. 

Tabel 14. Data hasil pengamatan motivasi belajar pertemuan kedua siklus II 

No Indikator 

Jumlah 

Kehadiran 

Peserta 

didik 

Target 
Total 

Skor 

Persen-

tase 

1. Peka terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan 

peningkatan prestasi 

32 

70% 400 83,33% 

2. Usaha untuk mencapai 

prestasi 
70% 376 78,33% 

3. Cermat dalam menentukan 

target prestasi 
70% 418 87,08% 

4. Usaha mengantisipasi 

penghambat keberhasilan 
70% 373 77,71% 

5. Menemukan cara yang lebih 

mudah dan singkat 
70% 377 78,54% 

6. Menyukai tantangan 70% 380 79,17% 

7. Kesempurnaan dalam 

penyelesaian tugas 
70% 362 75,42% 

8. Percaya diri dan tangguh 

dalam menyelesaikan tugas 
70% 376 78,33% 

Rata-rata  79,74% 
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4) Refleksi 

Refleksi yang dilaksanakan di akhir pertemuan kedua siklus II dilakukan 

untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan tindakan selama siklus II berlangsung. 

Beberapa kendala yang dijumpai pada siklus ini dapat diatasi dengan baik. 

Selanjutnya hasil data yang diperoleh selama pelaksanaan siklus II direkapitulasi 

ke dalam tabel untuk dibandingkan dengan target keberhasilan tidakan. Adapun 

untuk hasil rekapitulasi keaktifan belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 15 

dan untuk hasil rekapitulasi motivasi belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 

16. 

Tabel 15. Hasil rekapitulasi persentase keaktifan belajar peserta didik siklus II 

No Indikator 

Siklus II 

Target Pertemuan 

Pertama 

Pertemuan 

Kedua 

Rata-

rata 

1 Memerhatikan materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
100% 100% 100% 80% 

2 Memerhatikan tayangan 

yang ditampilkan oleh 

pendidik 

100% 100% 100% 80% 

3 Mengajukan pertanyaan 

atau pendapat 
15,63% 21,88% 18,76% 10% 

4 Mencatat materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
18,75% 18,75% 18,75% 10% 

5 Berani menjawab atau 

menanggapi pertanyaan 

dari pendidik 

25% 31,25% 28,13% 20% 

6 Bersemangat dan antusias 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

100% 100% 100% 75% 

Rata-rata 59,90% 61,98% 60,94% - 
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Hasil rekapitulasi persentase keaktifan belajar peserta didik pada tabel 15 

menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan rata-rata keaktifan pada pertemuan 

pertama dari 59,90% menjadi 61,98% pada pertemuan kedua. Dengan kata lain 

keaktifan belajar peserta didik meningkat sebesar 2,08% pada siklus II dan berhasil 

mencapai target yang telah ditentukan setelah penerapan gamifikasi menggunakan 

aplikasi Kahoot!. 

Tabel 16. Hasil rekapitulasi persentase motivasi belajar peserta didik siklus II 

No Indikator 

Siklus II 

Target Pertemuan 

Pertama 

Pertemuan 

Kedua 

Rata-

rata 

1 Peka terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan 

peningkatan prestasi 

79,72% 83,33% 81,53% 75% 

2 Usaha untuk mencapai 

prestasi 
74,17% 78,33% 76,25% 75% 

3 Cermat dalam menentukan 

target prestasi 
86,94% 87,08% 87,01% 75% 

4 Usaha mengantisipasi 

penghambat keberhasilan 
76,11% 77,71% 76,91% 75% 

5 Menemukan cara yang 

lebih mudah dan singkat 
78,33% 78,54% 78,44% 75% 

6 Menyukai tantangan 75,83% 79,17% 77,50% 75% 

7 Kesempurnaan dalam 

penyelesaian tugas 
70,56% 75,42% 72,99% 75% 

8 Percaya diri dan tangguh 

dalam menyelesaikan 

tugas 

72,78% 78,33% 75,56% 75% 

Rata-rata 76,81% 79,74% 78,27% - 
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Sedangkan hasil rekapitulasi persentase motivasi belajar peserta didik pada 

tabel 16 menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan rata-rata keaktifan pada 

pertemuan pertama dari 76,81% menjadi 79,74% pada pertemuan kedua. Dengan 

kata lain motivasi belajar peserta didik meningkat sebesar 2,93% pada siklus II dan 

berhasil mencapai target yang telah ditentukan setelah penerapan gamifikasi 

menggunakan aplikasi Kahoot!. 

Berdasarkan hasil analisis rekapitulasi data pada siklus II, diketahui bahwa 

telah terjadi peningkatan persentase keaktifan dan motivasi belajar dari pertemuan 

pertama sampai dengan pertemuan kedua. Seluruh indikator baik keaktifan maupun 

motivasi belajar berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Hasil yang 

diperoleh dari siklus II ini sekaligus membuktikan bahwa peningkatan keaktifan 

dan motivasi belajar peserta didik melalui penerapan gamifikasi menggunakan 

aplikasi Kahoot! bukan suatu kebetulan. Maka dari itu, skenario tindakan dapat 

dihentikan pada akhir siklus II ini. 

B. Pembahasan 

Hasil data penelitian yang diperoleh diambil menggunakan dua buah 

instrumen yang berbeda. Masing-masing instrumen tersebut adalah lembar 

observasi yang digunakan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar, dan 

angket yang digunakan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar peserta 

didik. Proses pengambilan data dilakukan selama 2 siklus dengan menerapkan 

pendekatan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot!. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan terhadap kelas XI TKJ 1 pada mata pelajaran 



 

105 
 

Administrasi Sistem Jaringan, diketahui bahwa terdapat peningkatan keaktifan dan 

motivasi belajar peserta didik melalui penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi 

Kahoot!. Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot! dalam 

meningkatkan keaktifan belajar peserta didik 

Berdasarkan analisis data hasil pengamatan terhadap keaktifan belajar peserta 

didik, diketahui bahwa terjadi peningkatan rata-rata persentase sebesar 6,15% dari 

siklus I ke siklus II. Perolehan rata-rata persentase keaktifan belajar pada siklus I 

adalah sebesar 54,79%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 60,94%. 

Adapun hasil rekapitulasi keaktifan belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 17. 

Tabel 17. Hasil rekapitulasi rata-rata persentase keaktifan belajar peserta didik 

No. Indikator Siklus I Siklus II Peningkatan  

1. Memerhatikan materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
100% 100% 0,00% 

2. Memerhatikan tayangan yang 

ditampilkan oleh pendidik 
100% 100% 0,00% 

3. Mengajukan pertanyaan atau 

pendapat 
12,92% 18,76% 5,84% 

4. Mencatat materi yang 

disampaikan oleh pendidik 
10,83% 18,75% 7,92% 

5. Berani menjawab atau 

menanggapi pertanyaan dari 

pendidik 

20% 28,13% 8,13% 

6. Bersemangat dan antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran 
85% 100% 15% 

Rata-rata Keaktifan Belajar 54,79% 60,94% 6,15% 



 

106 
 

Indikator pertama adalah memerhatikan materi yang disampaikan oleh 

pendidik. Pada siklus I, persentase peserta didik yang memerhatikan materi yang 

disampaikan oleh pendidik memperoleh rata-rata sebesar 100%. Persentase tersebut 

merupakan skor maksimal yang dapat diperoleh, dengan kata lain seluruh peserta 

didik pada siklus I telah melakukan indikator tersebut. Pada siklus II, indikator ini 

mengalami peningkatan sebesar 0% atau stabil dengan perolehan rata-rata yang 

sama, yaitu 100%.  Hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh unsur-unsur 

permainan yang ada dalam pendekatan gamifikasi dapat menarik perhatian dan 

fokus peserta didik. Setelah berhasil mendapatkan perhatian dari peserta didik, 

pendidik dapat menjelaskan materi dengan lebih mudah. 

Indikator kedua adalah memerhatikan tayangan yang ditampilkan oleh 

pendidik. Hasil persentase pada siklus I sampai dengan siklus II menunjukan hasil 

perolehan rata-rata yang sama dengan indikator pertama, yaitu 100%. Tampilan 

visual dan unsur permainan yang disajikan oleh aplikasi Kahoot!  menjadi faktor 

utama yang berhasil menarik perhatian seluruh peserta didik. Hal serupa juga 

diterapkan oleh pendidik saat menjelaskan materi kepada peserta didik dengan 

menampilkan tayangan yang sederhana namun menarik. 

Indikator ketiga adalah mengajukan pertanyaan atau pendapat. Pada siklus I 

perolehan rata-rata persentase perserta didik yang bertanya atau mengajukan 

pendapat adalah 12,92%. Pada siklus II meningkat sebesar 5,84% menjadi 18,76%. 

Peningkatan tersebut terjadi karena penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi 

Kahoot! berdampak pada terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan 
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namun tetap kondusif. Dalam kondisi demikian peserta didik mulai berani untuk 

mengajukan pertanyaan atau sekadar mengemukakan pendapatnya. 

Indikator keempat adalah mencatat materi yang disampaikan oleh pendidik. 

Pada siklus I perolehan rata-rata persentase perserta didik yang melakukan kegiatan 

mencatat adalah 10,83%. Pada siklus II meningkat sebesar 7,92% menjadi 18,75%. 

Peningkatan tersebut dapat terjadi karena pemberian stimulus oleh pendidik kepada 

peserta didik untuk gemar membuat catatan.  Selain itu pendidik juga menjelaskan 

seberapa pentingnya materi yang disampaikan untuk diterapkan di masa 

mendatang. Kegiatan mencatat tidak hanya sebatas menulis pada lembar kertas atau 

buku, namun juga dapat berupa pengetikan pada perangkat seperti komputer 

maupun handphone. 

Indikator kelima adalah berani menjawab atau menanggapi pertanyaan dari 

pendidik. Pada siklus I perolehan rata-rata persentase perserta didik yang berani 

menjawab atau menanggapi pertanyaan adalah 20%. Pada siklus II meningkat 

sebesar 8,13% menjadi 28,13%. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena pendidik 

rutin melakukan interaksi kepada peserta didik berupa pemberiaan pertanyaan 

seputar materi yang tengah dipelajari. Hal tersebut didukung dengan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan dan tidak tegang yang merupakan dampak dari 

penerapan pendekatan gamifikasi. 

Indikator keenam adalah bersemangat dan antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Pada siklus I perolehan rata-rata persentase perserta didik yang 

menunjukan sikap semangat dan antusias terhadap pembelajaran adalah 85%. Pada 
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siklus II meningkat sebesar 15% menjadi 100%. Peningkatan semangat dan antusias 

peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran tidak lepas dari pengaruh 

diterapkannya pendekatan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot!. Sikap 

semangat dan antusias tersebut muncul karena pembelajaran (khususnya dalam 

kegiatan pre-test) berlangsung seperti layaknya sebuah permainan, namun tidak 

menghilangkan unsur materi yang dipelajari. 

Berikut adalah hasil pengamatan keaktifan belajar peserta didik per indikator 

selama siklus I dan siklus II yang disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 26. 

 

Gambar 26. Hasil pengamatan keaktifan belajar siklus I dan siklus II 

Dari analisis data hasil pengamatan, diketahui bahwa seluruh indikator 

keaktifan belajar peserta didik telah berhasil mencapai target keberhasilan tindakan. 

Rata-rata persentase yang diperoleh pada siklus I meningkat sebesar 6,15%, dari 

54,79% menjadi sebesar 60,94% pada siklus II. Dilihat dari grafik yang ditampilkan 
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pada gambar 26, terdapat beberapa indikator yang tidak mengalami peningkatan, 

namun cenderung stabil. Indikator 1 dan 2 memperoleh persentase maksimal 

sebesar 100% yang stabil dari awal siklus I sampai dengan akhir siklus II. Indikator 

4 stabil dengan perolehan sebesar 18,75% pada pertemuan pertama dan kedua 

siklus II. Hal serupa juga terjadi pada indikator 6 yang stabil dengan perolehan 

maksimal sebesar 100% pada pertemuan pertama dan kedua siklus II. Walaupun 

demikian, rata-rata persentase keaktifan belajar peserta didik tetap mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan pengamatan penelitian yang telah dilaksanakan di kelas XI TKJ 

I SMK Negeri 2 Yogyakarta pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, 

diperoleh hasil bahwa penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot! dapat 

meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Hasil tersebut diperkuat dengan 

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

participation and learning with gamification” yang menunjukan bahwa penerapan 

gamifikasi mampu meningkatkan keaktifan dan partisipasi peserta didik dalam 

proses pembelajaran secara signifikan. Selain itu hasil dari penelitian ini juga 

sejalan dengan teori yang diutarakan oleh Herger (2014) bahwa dengan 

menambahkan elemen dan prinsip yang ada dalam game pada kegiatan non-game , 

dapat membantu meningkatkan keaktifan, partisipasi, pemecahan masalah, dan 

meningkatkan efisiensi di berbagai bidang.  
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2. Penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot! dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik 

Berdasarkan analisis data hasil pengamatan terhadap motivasi belajar peserta 

didik, diketahui bahwa terjadi peningkatan rata-rata persentase sebesar 1,27% dari 

siklus I ke siklus II. Perolehan rata-rata persentase motivasi belajar pada siklus I 

adalah sebesar 77,06%, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 78,27%. 

Adapun hasil rekapitulasi motivasi belajar peserta didik dapat dilihat pada tabel 18. 

Tabel 18. Hasil rekapitulasi rata-rata persentase motivasi belajar peserta didik 

No. Indikator Siklus I Siklus II Peningkatan  

1. Peka terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan peningkatan 

prestasi 

79,97% 81,53% 1,56% 

2. Usaha untuk mencapai prestasi 74,42% 76,25% 1,83% 

3. Cermat dalam menentukan target 

prestasi 
86,81% 87,01% 0,20% 

4. Usaha mengantisipasi 

penghambat keberhasilan 
76,06% 76,91% 0,85% 

5. Menemukan cara yang lebih 

mudah dan singkat 
78,28% 78,44% 0,16% 

6. Menyukai tantangan 76,14% 77,50% 1,36% 

7. Kesempurnaan dalam 

penyelesaian tugas 
71,39% 72,99% 1,60% 

8. Percaya diri dan tangguh dalam 

menyelesaikan tugas 
73,39% 75,56% 2,17% 

Rata-rata Motivasi Belajar 77,06% 78,27% 1,27% 
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Indikator pertama adalah peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

peningkatan prestasi. Pada siklus I perolehan rata-rata persentase perserta didik 

yang peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan prestasi adalah 

79,97%. Pada siklus II meningkat sebesar 1,56% menjadi 81,53%. Peningkatan 

tersebut dapat terjadi karena pendidik rutin memberikan motivasi kepada peserta 

didik. Hal tersebut turut didukung dengan penggunaan aplikasi Kahoot! sebagai 

stimulus agar peserta didik dapat lebih terpacu untuk meningkatkan prestasi. 

Indikator kedua adalah usaha untuk mencapai prestasi. Pada siklus I 

perolehan rata-rata persentase perserta didik yang berusaha untuk mencapai prestasi 

adalah 74,42%. Pada siklus II meningkat sebesar 1,83% menjadi 76,25%. Usaha 

untuk mencapai prestasi merupakan bentuk realisasi dari adanya motivasi belajar. 

Peningkatan usaha tersebut dipengaruhi pula oleh meningkatnya kepekaan peserta 

didik terhadap prestasi setelah diterapkannya pendekatan gamifikasi menggunakan 

aplikasi Kahoot!.  

Indikator ketiga adalah cermat dalam menentukan target prestasi. Pada siklus 

I perolehan rata-rata persentase perserta didik yang cermat dalam menentukan 

target prestasi adalah 86,81%. Pada siklus II meningkat sebesar 0,20% menjadi 

87,01%. Target prestasi merupakan cita-cita atau sasaran yang ingin dicapai oleh 

peserta didik. Selama pelaksanaan pre-test menggunakan aplikasi Kahoot!, telah 

tercipta suasana persaingan yang baik antar peserta didik. Mereka saling berlomba 

untuk dapat mencapai peringkat teratas. Dari hal tersebut akhirnya peserta didik 

terpacu untuk menentukan target prestasinya masing-masing. 
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Indikator keempat adalah usaha mengantisipasi penghambat keberhasilan. 

Pada siklus I perolehan rata-rata persentase perserta didik yang berusaha untuk 

mengantisipasi penghambat keberhasilan adalah 76,06%. Pada siklus II meningkat 

sebesar 0,85% menjadi 76,91%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh motivasi 

dan evaluasi yang disampaikan oleh pendidik seusai pelaksanaan pre-test 

menggunakan aplikasi Kahoot! maupun pada saat kegiatan penutup pembelajaran. 

Pendidik mendorong peserta didik untuk selalu berusaha walaupun terkadang hasil 

yang diperoleh belum memenuhi target yang diinginkan.    

Indikator kelima adalah menemukan cara yang lebih mudah dan singkat. Pada 

siklus I perolehan rata-rata persentase perserta didik yang mencari cara yang lebih 

mudah dan singkat dalam belajar adalah 78,28%. Pada siklus II meningkat sebesar 

0,16% menjadi 78,44%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh hadirnya variasi 

dalam pembelajaran seperti pendekatan gamifikasi, dapat membatu peserta didik 

dalam memahami suatu materi pelajaran dengan lebih mudah. 

Indikator keenam adalah menyukai tantangan. Pada siklus I perolehan rata-

rata persentase perserta didik yang menyukai tantangan adalah 76,14%. Pada siklus 

II meningkat sebesar 1,36% menjadi 77,50%. Salah satu pemicu terjadinya 

peningkatan antusiasme peserta didik terhadap tantangan adalah dengan 

diterapkannya pendekatan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot!. Seperti yang 

telah diketahui bahwa dalam setiap penayangan soal pada Kahoot! dibatasi dengan 

durasi waktu dan semakin cepat peserta didik menjawab dengan jawaban yang 
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tepat, maka semakin tinggi pula skor yang akan diperoleh. Hal tersebut membuat 

peserta didik senantiasa merasa tertantang dan ingin terus mencoba. 

Indikator ketujuh adalah kesempurnaan dalam penyelesaian tugas. Pada 

siklus I perolehan rata-rata persentase perserta didik yang berusaha menyelesaikan 

tugas dengan sempurna adalah 71,39 %. Pada siklus II meningkat sebesar 1,6% 

menjadi 72,99%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penerapan gamifikasi yang 

mengambil beberapa elemen yang terdapat pada struktur sebuah permainan (game). 

Salah satu elemen di antaranya adalah reward atau hadiah. Dengan adanya reward 

dalam setiap tugas, membuat peserta didik semakin terpacu untuk mengerjakannya 

dengan sempurna. Reward yang diberikan oleh pendidik tidak harus berbentuk 

barang fisik, namun dapat berupa hal lain seperti pujian, nilai tambahan, dan lain 

sebagainya. 

Indikator kedelapan adalah percaya diri dan tangguh dalam menyelesaikan 

tugas. Pada siklus I perolehan rata-rata persentase perserta didik yang percaya diri 

dan tangguh dalam menyelesaikan tugas adalah 73,39%. Pada siklus II meningkat 

sebesar 2,17% menjadi 75,56%. Jika diamati dengan seksama, hasil peningkatan 

rata-rata persentase pada indikator kedelapan ini merupakan yang tertinggi 

dibandingkan dengan indikator motivasi belajar lainnya. Peningkatan tersebut 

dipengaruhi oleh pemberian motivasi dari pendidik kepada peserta didik tentang 

pentingnya bersikap jujur dan percaya diri. Seperti yang telah disampaikan 

sebelumnya pada indikator keempat bahwa pendidik harus terus mendorong peserta 

didik untuk tidak takut menerima kegagalan maupun hasil yang diperoleh belum 
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sesuai target yang diinginkan. Dengan penguatan tersebut, peserta didik akan lebih 

percaya diri dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tugas atau tantangan. 

Berikut adalah hasil angket motivasi belajar peserta didik per indikator 

selama siklus I dan siklus II yang disajikan dalam bentuk grafik pada gambar 27. 

 

Gambar 27. Hasil angket motivasi belajar peserta didik siklus I dan siklus II 

Dari analisis data hasil pengamatan, diketahui bahwa seluruh indikator 

motivasi belajar peserta didik telah berhasil mencapai target keberhasilan tindakan. 

Rata-rata persentase yang diperoleh pada siklus I meningkat sebesar 1,27%, dari 

77,06% menjadi sebesar 78,27% pada siklus II. Dilihat dari grafik yang ditampilkan 

pada gambar 27, terdapat beberapa indikator yang tidak mengalami peningkatan, 

namun justru cenderung mengalami penurunan. Indikator 3 dan 5 mengalami 

penurunan masing-masing sebesar 0,27% dan 0,11% pada siklus I. Namun 

kemudian mengalami peningkatan kembali pada siklus selanjutnya. Dengan 
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demikian, rata-rata persentase motivasi belajar peserta didik tetap mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Berdasarkan pengamatan penelitian yang telah dilaksanakan di kelas XI TKJ 

I SMK Negeri 2 Yogyakarta pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan, 

diperoleh hasil bahwa penerapan gamifikasi menggunakan aplikasi Kahoot! dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hasil tersebut diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bicen dan Kocakoyun (2018) yang berjudul 

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

yang menunjukan bahwa metode gamifikasi dapat menarik perhatian peserta didik 

terhadap pembelajaran serta memberikan pengaruh positif terhadap keaktifan 

belajar peserta didik. Selain itu hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan teori 

yang diutarakan oleh Kapp (2012) bahwa elemen-elemen yang terdapat pada 

gamifikasi mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaannya, penelitian yang dilakukan di kelas XI TKJ I SMK 

Negeri 2 Yogyakarta ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan yang 

dialami selama penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 

2 Yogyakarta Tahun Ajaran 2019/2020, sehingga untuk penerapan pada kelas 

atau mata pelajaran lain perlu disesuaikan kembali dengan kondisi kelas yang 

bersangkutan. 
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2. Aplikasi Kahoot! tidak dapat diakses secara offline, sehingga ketersediaan akan 

koneksi internet yang stabil  merupakan hal yang sangat penting. 

3. Terdapat beberapa indikator keaktifan belajar yang mengalami peningkatan 

namun tidak terlalu signifikan.  Indikator tersebut merupakan indikator 

kategori oral activity, writing activity dan mental activity. Sehingga 

penggunaan Kahoot! sebagai aplikasi pendekatan gamifikasi lebih efektif pada 

peningkatan indikator kategori visual activity dan emotional activity.  

 


