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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran merupakan suatu proses dari interaksi antara pendidik

dengan peserta didik dan sumber belajar yang digunakan pada suatu

lingkungan pembelajaran. Pembelajaran tersebut merupakan suatu bantuan

yang diberikan oleh pendidik agar dapat terjalinnya proses pemerolehan ilmu

dan pengetahuan yang baik, penguasaan kemahiran dalam pembelajaran,

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata

lain, pembelajaran merupakan proses yang dapat membantu peserta didik

agar terciptanya pembelajaran yang baik. Di sekolah, banyak pendidik yang

masih kurang tepat dalam menerapkan strategi pembelajaran yang akan

digunakan untuk menunjang kesuksesan pembelajaran, sehingga

pencapaian pembelajaran yang dilakukan masih kurang maksimal dan

kurang terjalin dengan baik.

Peran guru dalam proses pembelajaran ini sangat diperlukan. Salah

satu upaya untuk mewujudkan peran guru yaitu dengan melakukan interaksi

yang baik dan efektif antara guru dengan peserta didik, dengan cara

menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan peran guru dalam proses pembelajaran

yaitu dengan adanya metode pembelajaran yang bervariasi, agar peserta

didik dapat dengan mudah memahami pembelajaran. Peningkatan mutu

pendidikan formal di sekolah pun tidak lepas dari keberhasilan proses
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pembelajaran. Proses pembelajaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa

komponen utama yang saling berkaitan, diantaranya guru, peserta didik, dan

metode pembelajaran. Dimana ketiga komponen itu sangat berpengaruh di

dalam proses pembelajaran

Salah satu tugas guru adalah melaksanakan proses pembelajaran

yang berkualitas. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang berkualitas,

guru harus mampu menciptakan kreasi dan inovasi pembelajaran sehingga

mampu membuat peserta didik menjadi tertarik dan mudah memahami

materi pembelajaran. Guru sebagai pelaksana pendidikan yang langsung

berhubungan dengan anak didik mempunyai peranan penting di dalam

usaha peningkatan mutu pendidikan nasional. Untuk meningkatkan mutu

pendidikan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, maka

diperlukan juga pemilihan media pembelajaran yang cocok dengan materi

pembelajaran yang akan disampaikan, karena masing-masing media yang

akan digunakan guru mempunyaikelebihan dan kekurangannya masing-

masing.

Media pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini

menggunakan pengembangan aplikasi Kahoot dalam bentuk game edukasi.

Dimana game edukasi merupakan sebuah permainan yang berisi materi

pendidikan yang dirancang dalam permainan interaktif yang bertujuan untuk

meningkatkan kecerdasan. Konsep game edukatif ini berbasis pada konsep

pendidikan dasar yang menggabungkan unsur-unsur yakni: kreativitas,

menyenangkan, petualangan, motivasi, bermain, keterampilan, bebas,

mendidik, logika, kegemaran, mandiri, dan keputusan.
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Tabel 1. Data Wawancara Guru dan Peserta Didik SMA Negeri 6 Metro
Pertanyaan Guru Peserta Didik

1. Apakah di SMA
Negeri 6 Metro
sudah
menggunakan
aplikasi dalam
pembelajaran?

- Pernah
menggunakan prezi
tetapi masih sulit
diterapkan jadi tidak
pernah lagi
menggunakannya.
Hanya menggunakan
powerpoint, laptop,
microsoft word dan
LCD dalam
pembelajaran.

- Sudah
menggunakan
powerpoint dan
LCD.

2. Sumber belajar
apa yang
digunakan di
dalam kelas?

- Biasanya
menggunakan buku,
modul, lks,
merangkum, dan
mengerjakan soal
yang diberikan.

- Melalui buku dan
internet.

3. Apakah di SMA
Negeri 6 Metro
sudah pernah
menggunakan
aplikasi Kahoot?

- Belum pernah. - Belum pernah.

4. Bagaimanakah
respon peserta
didik terhadap
pembelajaran
ekonomi?

- Untuk anak IPS itu
sendiri, minat
belajarnya masih
rendah dikarenakan
mereka sudah
terbiasa belajar IPS.
Sedangkan berbeda
untuk anak lintas
minat, mereka
sangat tertarik untuk
mengikuti pelajaran
IPS dikarenakan
mereka tidak selalu
belajar IPS dan
mereka pun berbeda
jurusan.

- Senang, karena
sebelum belajar
diberikan
pertanyaan
terlebih dahulu
untuk menambah
poin/nilai.

5. Pembelajaran
yang seperti apa
yang digunakan di
dalam kelas?

- Melakukan diskusi,
tanya jawab, lisan,
mengerjakan tugas-
tugas baik itu soal
pilihan ganda
maupun soal esay,
dan diberikan
penjelasan.

- Seperti
merangkum dan
mencatat.
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Berdasarkan data pra survei dari hasil wawancara peneliti dengan

guru ekonomi SMA Negeri 6 Metro, dapat dikemukakan bahwa dalam

pembelajaran guru sudah menggunakan media pembelajaran seperti

powerpoint, microsoft word, laptop dan LCD yang tersedia dari sekolah, dan

guru pun sudah pernah menggunakan aplikasi dari prezi supaya

pembelajaran tersebut bervariasi, namun aplikasi prezi tersebut masih sulit

diterapkan, jadi tidak pernah menggunakannya lagi. Dalam pembelajaran

pun peserta didik menggunakan fasilitas internet dengan cara menggunakan

aplikasi google dalam mengakses informasi tentang materi yang sedang

diajarkan, lalu guru pun melakukan diskusi, tanya jawab, lisan, serta

memberikan tugas-tugas baik itu soal pilihan ganda, soal esay, maupun

merangkum, dan mencatat materi yang telah diberikan. Hal ini berguna

untuk mempermudah pemahaman dalam proses pembelajaran.Namun,

peserta didik masih memerlukan banyaknya latihan soal untuk meningkatkan

pemahaman mereka yaitu dengan cara menggunakan aplikasi Kahoot.

Aplikasi Kahoot ini merupakan salah satu jenis aplikasi yang disajikan dalam

bentuk kuis dan dapat diakses dalam gadget masing-masing peserta didik

sehingga peserta didik dapat mengakses latihan soal tersebut bukan hanya

di sekolah saja tetapi dapat diakses dirumah atau pun dimana saja ketika

mereka ingin belajar. Maka peneliti tertarik untuk mengembangkan soal atau

alat evaluasi berjenis Kahoot supaya pembelajaran tersebut bervariasi

sehingga dapat menarik minat dan dapat meningkatkan pemahaman belajar

peserta didik.

Untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik maka

diperlukan kreativitas seorang guru dalam membuat pembelajaran menjadi

lebih menarik. Salah satunya dalam pemberian soal evaluasi yang diberikan

dalam bentuk game. Soal-soal evaluasi yang diberikan perlu menggunakan
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pendekatan kontekstual sesuai dengan kurikulum 2013 untuk peserta didik

menemukan konsep materi bahasan. Dengan pengembangan aplikasi

Kahoot yang berisi kuis disertai game edukasi diharapkan peserta didik

mampu berperan aktif dan mampu memahami dengan mudah materi

pelajaran secara nyata.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan yang ada, maka

peneliti mengambil judul “PENGEMBANGAN APLIKASI

KAHOOTBERBASIS KONTEKSTUAL SEBAGAI GAME EDUKASI PADA

PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KELAS XI SMA

NEGERI 6 METRO”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka

yang jadi permasalahan di dalam penelitian ini yakni kurangnya variasi

pembelajaran dan minat belajar peserta didik di dalam kelas. Sehingga

proses pembelajaran menjadi kurang aktif dan berdampak pada tingkat mutu

dan hasil pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media

pembelajaran yang dapat menunjang pemahaman, motivasi, dan minat

belajar peserta didik di dalam kelas. Maka rumusan dalam penelitian ini

adalah mengembangkan suatu aplikasi pembelajaran yaitu aplikasi Kahoot

berbasis kontekstual sebagai game edukasi pada materi pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi kelas XI SMA Negeri 6 Metro.

C. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan

di dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan suatu aplikasi pembelajaran

berupa aplikasi Kahoot berbasis kontekstual. Karena dengan adanya aplikasi
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ini, peserta didik mampu berperan aktif dan mampu memahami dengan

mudah materi pembelajaran secara nyata. Selain itu juga, soal yang

disajikan dapat membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran

yang diberikan.

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut :

1. Berbentuk aplikasi yang dapat menunjang pemahaman dan aktivitas

peserta didik dalam belajar.

2. Aplikasi tersebut bisa digunakan baik itu secara Online maupun secara

Offline.

3. Pembuatan soal mengunakan referensi dari buku cetak maupun

referensi dari media internet.

4. Latihan soal berjumlah sebanyak 20 soal.

5. Terdapat skor jawaban pada soal yang telah dijawab.

6. Setiap soal dapat diberikan waktu untuk menjawab.

7. Dalam soal dapat ditambahkan dengan gambar ataupun foto yang

berkaitan dengan materi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.

8. Soal evaluasi berhubungan dengan kehidupan nyata.

9. Soal evaluasi dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan berfikir

peserta didik.

E. Pentingnya Pengembangan

Pengembangan aplikasi Kahoot berbasis kontekstual sebagai game

edukasi ini bertujuan untuk menarik minat peserta didik dalam belajar, agar

pembelajaran yang dilaksanakan tidak bersifat secara monoton saja,

sehingga peserta didik mempunyai semangat dalam belajar. Dengan adanya
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aplikasi Kahoot berbasis kontekstual sebagai game edukasi ini, diharapkan

peserta didik mampu dengan mudah memahami materi pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi. Selain itu, dengan adanya pembelajaran

kontekstual bahwasannya peserta didik diajarkan memahami pembelajaran

berdasarkan kenyataan yang ada. Aplikasi Kahoot berbasis kontekstual ini

juga dapat dijadikan suatu referensi media pembelajaran yang menarik bagi

peserta didik sehingga guru pun dapat menggunakannya untuk proses

pembelajaran yang aktif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga dapat

terciptanya tujuan pembelajaran yang diinginkan. Aplikasi Kahoot berbasis

kontekstual diharapkan dapat menjadi salah satu penyelesaian masalah

dalam penelitian ini yaitu kurangnya minat peserta didik dalam belajar serta

kurangnya variasi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik sehingga

pembelajaran yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi

Pengembangan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan

sebuah aplikasi yang nantinya dapat mempermudah dalam proses

pembelajaran dan meningkatkan pemahaman serta motivasi peserta didik

di dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran ini sangat dibutuhkan

bagi guru maupun bagi peserta didik di dalam suatu pembelajaran di

kelas. Media pembelajaran ini dapat berfungsi secara optimal apabila

sesuai dengan metode yang digunakan sehingga pembelajaran ini tidak

bersifat secara monoton saja.Diasumsikan bahwa, dengan

dikembangkannya aplikasi Kahoot berbagai kontekstual ini dapat melatih

keaktifan dan meningkatkan pemahaman peserta didik di dalam kelas.
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2. Keterbatasan Pengembangan

Supaya penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas

jangkauan pembahasannya, maka dibutuhkan pembatasan masalah.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

a. Media yang dikembangkan berupa soal evaluasi berbentuk game

interaktif dengan aplikasi Kahoot.

b. Aplikasi Kahoot hanya mengembangkan soal evaluasi pada

materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kelas XI.

c. Pengembangan aplikasi Kahoot yang dihasilkan dinilai

kelayakannya oleh 1 ahli media yaitu bapak Supriyo, M.Pd selaku

dosen Universitas Muhammadiyah Metro dan 1 ahli materi yaitu

ibu Endang Suharti, S.Pd selaku guru SMA Negeri 6 Metro.

d. Peneliti hanya mengembangkan produk sampai valid dan praktis.

G. Batasan Konsep dan Istilah

Istilah-istilah operasional yang berkaitan dengan penelitian

pengembangan ini adalah:

1. Pengembangan

Pengembangan merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang

dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan

teori pengembangan yang telah ada. Mengembangkan dan

menghasilkan produk baru berupa “Aplikasi Kahoot berbasis kontekstual

sebagai game edukasi pada materi pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi kelas XI”. Bentuk aplikasi yang dikembangkan oleh peneliti

berupa kuis soal.

2. Aplikasi Kahoot
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Pengembangan aplikasi Kahoot ini merupakan suatu aplikasi

pembelajaran online yang berisikan kuis dan game. Aplikasi ini dapat

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar seperti mengadakan pre-

test, post-test, dan latihan soal.

3. Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual merupakan suatu pembelajaran yang

mengaitkan antara materi pembelajaran dengan konteks nyata dalam

kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual disini menghubungkan

antara materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan

kehidupan nyata.

4. Game edukasi

Game edukasi merupakan suatu jenis permainan yang digunakan di

dalam proses pembelajaran dan dalam pembelajaran tersebut

mengandung unsur mendidik atau nilai-nilai pendidikan. Game yang

dimainkan disini berjenis aplikasi Kahoot.

5. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana terjadi

kenaikan produk domestik bruto (PDB) suatu negara tanpa memandang

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan

penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses

yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) suatu

negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut menyangkut kepada

soal-soal dari materi tersebut.



10

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat suatu kerangka menjadi lima bab

yang disusun secara sistematis. Diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

B. Rumusan Masalah.

C. Tujuan Penelitian.

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan.

E. Pentingnya Pengembangan.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan.

G. Batasan Konsep dan Istilah.

H. Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Aplikasi Kahoot.

B. Kajian tentang Pembelajaran Kontekstual.

C. Kajian tentang Game Edukasi.

D. Kajian tentang Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.

E. Penelitian yang Relevan.

BAB III METODE PENGEMBANGAN

A. Model Pengembangan.

B. Prosedur Pengembangan.

C. Uji Coba Produk :

1. Desain Uji Coba.

2. Subjek Coba.

3. Jenis Data.

4. Instrumen Pengumpulan Data.

5. Teknik Analisis Data.
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BAB IV HASIL PENGEMBANGAN

A. Penyajian data Validasi Produk.

B. Penyajian data Analisis Produk.

C. Revisi produk pengembangan yang diperoleh setelah melalui uji ahli

materi, uji ahli media, dan uji coba lapangan.

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis pengembangan aplikasi Kahoot sebagai aplikasi

pembelajaran yang telah direvisi.

B. Kesimpulan dan saran peneliti.
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