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ABSTRAK
Lucia Vita Desyana. 2019. Efektivitas Penggunaan Media Kahoot pada
Kegiatan Penutup Pembelajaran Matematika Materi Aturan Sinus dan Cosinus
di Kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta:
Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keterlaksanaan penggunaan
media Kahoot pada kegiatan penutup pembelajaran matematika materi aturan
sinus dan cosinus; (2) efektivitas penggunaan media Kahoot pada kegiatan
penutup pembelajaran matematika materi aturan sinus dan cosinus ditinjau dari
hasil tes tertulis; (3) efektivitas penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup
pembelajaran matematika materi aturan sinus dan cosinus ditinjau dari respon
siswa.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi. Subjek
dalam penelitian ini adalah 31 siswi kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1
Yogyakarta. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) lembar
observasi keterklaksanaan kegiatan penutup, (2) soal kuis Kahoot dan tes tertulis
untuk melihat keefektifan penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup, (3)
angket respon siswa, (4) lembar pedoman wawancara untuk mendukung hasil
angket respon siswa. Data hasil angket terbuka dan hasil wawancara dianalisis
secara kualitatif, sedangkan data hasil angket tertutup, hasil observasi
keterlaksanaan kegiatan penutup, hasil pengerjaan kuis dan tes tertulis dianalisis
secara kuantitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) penggunaan media Kahoot pada kegiatan
penutup terlaksana dengan baik sekali, (2) hasil tes tertulis menunjukkan
persentase ketuntasan kelas sebesar 93%, maka penggunaan media Kahoot pada
kegiatan penutup efektif ditinjau dari hasil tes tertulis siswi X MIPA 4 SMA
Stella Duce 1 Yogyakarta pada materi aturan sinus dan cosinus, (3) secara
keseluruhan respon siswa sangat baik dengan persentase respon baik dan sangat
baik sebesar 97%, maka penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup efektif
ditinjau dari respon siswi X MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta pada materi
aturan sinus dan cosinus.
Kata kunci: Efektivitas, Kegiatan Penutup, Kahoot
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ABSTRACT

Lucia Vita Desyana. 2019. The Effectiveness of Using Kahoot in Closing
Activity of Mathematics Learning of Sine and Cosine Rules in Class X MIPA 4
SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Mathematics Education
Study Program. Department of Mathematics Education and Natural
Sciences. Faculty of Teachers Training and Education. Universitas Sanata
Dharma.
The aims of this research were to know (1) the implementation of using
Kahoot in the closing activity of mathematics learning of sine and cosine rules;
(2) the effectiveness of using Kahoot in the closing activity of mathematics
learning of sine and cosine rules viewed from the result of written test; (3) the
effectiveness of using Kahoot in the closing activity of mathematics learning of
sine and cosine rules viewed from the student responses.
In this study, the reseacher used a mixed method. The subjects in this study
were 31 students of class X MIPA 4 of SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. The
instruments used in this study were (1) observation sheet on the implementation of
closing activity, (2) Kahoot quiz and written test to find out the effectiveness of
using Kahoot in the closing activity, (3) questionnaires of student’s responses, (4)
interview guide sheets to support the result of student’s responses questionnaires.
The opened questionnaire data and the interview data were analyzed
qualitatively, while closed questionnaire data, observation sheet on the
implementation of closing activity data, the result of Kahoot quiz and written test
were analyzed quantitatively.
The results of this research were (1) mathematical learning using Kahoot
in the closing activity is done very well, (2) the result of written test showed that
the passing grade of the class is 93%, so the use of Kahoot in closing activity is
effective from the result of the written test in X MIPA 4 of SMA Stella Duce 1
Yogyakarta on sine and cosine rules, (3) overall student’s responses were very
good with percentage 97%, so use of Kahoot in closing activity is effective from
the student’s responses in X MIPA 4 of SMA Stella Duce 1 Yogyakarta on sine
and cosine rules.
Keywords: Effectiveness, Closing Activity, Kahoot
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks,
yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran merupakan
interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara
keduanya terjalin komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju
pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya (Al-Tabany, 2014:19).
Interaksi dua arah yang terjalin antara guru dan peserta didik berupa
kegiatan belajar dan mengajar.
Terminologi belajar dan mengajar adalah dua peristiwa yang
berbeda, akan tetapi antar keduanya terdapat hubungan yang erat dan
saling mempengaruhi (Jihad, 2013:8). Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI Online, 2019) belajar adalah usaha memperoleh
kepandaian atau ilmu, sedangkan mengajar adalah kegiatan memberi
pelajaran yaitu ilmu. Hamalik (dalam Jihad, 2013:18) menyatakan bahwa
mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa atau murid di
sekolah.
Pada hakikatnya, guru merupakan komponen utama dalam kegiatan
pembelajaran. Syaodih (dalam Mulyasa, 2013:13) menyatakan bahwa guru
memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun
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pelaksanaan kurikulum. Tantangan khusus bagi guru di masa kini ialah
bagaimana menciptakan pembelajaran yang menggairahkan, menantang
nafsu siswa dan menyenangkan. Untuk itu, diperlukan guru yang kreatif,
profesional, dan menyenangkan sehingga mampu menciptakan iklim
pembelajaran yang kondusif, suasana pembelajaran yang menantang, dan
mampu membelajarkan dengan menyenangkan. Oleh karena itu, untuk
menciptakan pembelajaran yang kreatif, dan menyenangkan diperlukan
berbagai keterampilan. Di antaranya keterampilan membelajarkan atau
keterampilan mengajar.
Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional yang
cukup kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara
utuh dan menyeluruh. Turney (dalam Mulyasa, 2013:69) mengungkapkan
8 keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas
pembelajaran salah satunya keterampilan menutup pelajaran. Setiap
keterampilan memiliki komponen dan prinsip-prinsip dasar tersendiri,
ternasuk keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran atau biasa
disebut sebagai kegiatan penutup merupakan suatu kegiatan yang
dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman
peserta didik terhadap materi yang dipelajari, serta mengakhiri kegiatan
pembelajaran.
Bagi peneliti, kegiatan penutup tidak kalah penting dari kegiatan
awal dan inti. Kegiatan penutup membangun pola pikir siswa untuk
menghubungkan

keterkaitan

materi

yang

telah

dipelajari

untuk
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mendapatkan sebuah kesimpulan. Kegiatan penutup dapat menjadi sarana
bagi guru untuk melihat seberapa jauh siswa paham atas materi yang telah
diajarkan dan mengetahui di sub-materi bagian manakah siswa belum
paham. Dari uraian tersebut nampak bahwa kegiatan penutup bukanlah
sekedar kegiatan rutin dalam pembelajaran. Sama halnya dengan kegiatan
pembuka dan inti, kegiatan penutup merupakan kegiatan yang perlu
direncanakan secara sistematis dan rasional.
Berdasarkan hasil observasi

yang peneliti lakukan ketika

menjalankan PPL, peneliti menemukan bahwa kegiatan pembelajaran
cenderung dirasa membosankan oleh siswa sehingga siswa cenderung
melakukan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Pada
umumnya saat pembelajaran berlangsung, siswa mampu menaruh
perhatian pada kegiatan awal pembelajaran, namun intensitas perhatian
siswa berkurang seiring berjalannya kegiatan pembelajaran dan berimbas
pada tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan penutup. Ditambah lagi,
beberapa guru terkadang hanya terfokus pada beberapa kegiatan
pembelajaran seperti kegiatan penyampaian materi yang didasarkan pada
ketercapaian muatan minimum pada pokok bahasan.
Kemudian fakta yang terjadi ialah kegiatan penutup sering
terlewatkan oleh guru dikarenakan beberapa sebab salah satunya alokasi
waktu yang kurang karena ketercapaian materi yang harus diselesaikan
pada masing-masing pertemuan. Sedangkan ketika kegiatan penutup
terlaksana, umumnya guru membuat kesimpulan pembelajaran secara
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mandiri tanpa melibatkan siswa. Siswa juga sering mengabaikan kegiatan
penutup yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran. Hal itu terjadi
karena kegiatan penutup berada di akhir pembelajaran dan rata-rata siswa
merasa bosan. Pada kegiatan penutup, siswa seringkali melakukan
kegiatan lain seperti menggunakan telepon pintar untuk hal yang tidak
berkaitan dengan pembelajaran dan terkadang siswa juga sibuk mengobrol
maupun sibuk membereskan buku dan alat tulis. Hal ini didapat dari hasil
pengamatan peneliti ketika melaksanakan PPL.
Hal tersebut senada dengan hasil observasi peneliti di kelas X
MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Pada awalnya perhatian siswa
masih terpusat pada guru dan pelajaran. Namun seiring berlalunya
kegiatan pembelajaran, intensitas perhatian siswa mulai berkurang
termasuk saat kegiatan penutup. Ketika peneliti melakukan observasi,
waktu yang tersisa untuk guru melaksanakan kegiatan penutup ialah 5
menit. Dalam sisa waktu ini, guru mengalokasikan waktu dengan
memberikan arahan kepada siswa mengenai hal yang perlu dilakukan.
Guru mata pelajaran tidak sempat melakukan kegiatan menyimpulkan
maupun evaluasi pembelajaran. Pun ketika guru memberikan arahan tidak
semua siswa menyimak apa yang disampaikan. Beberapa di antaranya
mengobrol, membereskan buku, melakukan diskusi mengenai pengerjaan
soal yang baru saja dikerjakan, membaringkan kepala di atas meja dan
bersiap menyalakan telepon pintar.
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Beberapa

permasalahan

yang

dideskripsikan

tersebut

bisa

diminimalkan dengan penggunaan media pembelajaran dalam penciptaan
kegiatan penutup yang interaktif. Arsyad (dalam Irawati, 2018:1)
menyebutkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar
mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam
belajar. Penggunaan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk
mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti yang telah di sebutkan
sebelumnya, yakni perhatian anak terhadap pembelajaran, kurangnya
respon siswa terhadap pembelajaran yang terlaksana, sekaligus untuk
menyampaikan pembelajaran dengan cara yang berbeda.
Terdapat berbagai macam media pembelajaran yang dapat guru
gunakan. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran
ialah Kahoot. Media Kahoot dapat dimafaatkan guru sebagai sarana yang
dapat membantu terfasilitasinya kegiatan penutup. Melalui Kahoot guru
dapat melakukan kegiatan penutup yang optimal disesuaikan dengan
kondisi nyata siswa. Kahoot dapat digunakan untuk membangun instrumen
tes (berupa kuis) dalam rangka mengetahui seberapa paham siswa atas
materi yang telah disampaikan. Selain itu, melalui penggunaan Kahoot
guru dapat menggugah kembali semangat dan perhatian siswa terhadap
pembelajaran matematika pada kegiatan penutup.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti
mengambil judul penelitian: “Efektivitas Penggunaan Media Kahoot pada
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Kegiatan Penutup Pembelajaran Matematika Materi Aturan Sinus dan
Cosinus di Kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta” sebagai
judul penelitian ini untuk mengetahui keterlaksanaan dan efektivitas
penggunaan media

Kahoot

pada

kegiatan penutup pembelajaran

matematika.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah
yang didapat adalah sebagai berikut:
1. Guru kurang dapat mengalokasikan waktu untuk kegiatan penutup
sehingga tujuan kegiatan penutup tidak tercapai.
2. Siswa jarang memperhatikan guru pada saat kegiatan penutup.
3. Ketika kegiatan penutup terlaksana, guru belum mengakomodasi
tujuan

kegiatan

penutup

yang

lain,

seperti

menyimpulkan

pembelajaran, melakukan evaluasi dan refleksi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah, maka
didapat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keterlaksanaan penggunaan media Kahoot pada kegiatan
penutup pembelajaran matematika materi aturan sinus dan cosinus?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan media Kahoot pada kegiatan
penutup pembelajaran matematika materi aturan sinus dan cosinus
ditinjau dari hasil tes tertulis?
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3. Bagaimana efektivitas penggunaan media Kahoot pada kegiatan
penutup pembelajaran matematika materi aturan sinus dan cosinus
ditinjau dari respon siswa?
D. Tujuan Penelitian
Adapun beberapa tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah
di atas, antara lain:
1. Mengetahui keterlaksanaan penggunaan media Kahoot pada kegiatan
penutup pembelajaran matematika materi aturan sinus dan cosinus.
2. Mengetahui efektivitas penggunaan media Kahoot pada kegiatan
penutup pembelajaran matematika materi aturan sinus dan cosinus
ditinjau dari hasil tes tertulis.
3. Mengetahui efektivitas penggunaan media Kahoot pada kegiatan
penutup pembelajaran matematika materi aturan sinus dan cosinus
ditinjau dari respon siswa.
E. Pembatasan Masalah
Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah siswi
kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta tahun ajaran
2018/2019.
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2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: menemukan aturan
sinus

dan

cosinus

serta

penerapannya

untuk

menyelesaikan

permasalahan yang berkaitan.
3. Penelitian terfokus pada keefektifan penggunaan Kahoot pada kegiatan
penutup pembelajaran Matematika ditinjau dari dua aspek.
F. Penjelasan Istilah
1. Belajar merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan seseorang
dengan lingkungannya untuk mengadakan perubahan tingkah laku
sehingga memperoleh kecakapan dan perilaku yang lebih baik dari
sebelumnya.
2. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan pendidik untuk
membantu peserta

didik dalam

mencapai tujuan belajarnya;

memperoleh perubahan secara positif dan kosntan/menetap.
3. Kegiatan penutup adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk
mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap
materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran.
4. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan
untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar
mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa
dalam belajar.
5. Kahoot adalah salah satu media pembelajaran online yang memilki
fitur kuis, game, diskusi dan survey. Kahoot dapat digunakan dalam
kegiatan belajar mengajar termasuk pada kegiatan penutup.
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G. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi Siswa
Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu siswa lebih
memahami materi yang disampaikan di tiap materi melalui jalan yang
berbeda dari biasanya serta meningkatkan perhatian serta respon siswa
dalam kegiatan penutup pembelajaran matematika.
2. Bagi Guru
Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi terkait media
Kahoot yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang
memfasilitasi tercapainya tujuan kegiatan penutup.
3. Bagi Sekolah
Penelitian ini bermanfaat dalam memberi pertimbangan kepada
sekolah untuk menggunakan Kahoot sebagai salah satu cara dalam
melaksanakan kegiatan penutup.
4. Bagi Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai
keefektifam penggunaan Kahoot dalam kegiatan penutup.
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H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan garis besar pada masingmasing bab adalah sebagai berikut:
1. BAB I

PENDAHULUAN
Bagian ini berisi tentang latar belakang,
identifikasi masalah, pembatasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan
istilah, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan

2. BAB II

KAJIAN TEORI
Bab ini memuat pembahasan teori yang
melandasi permasalahan skripsi serta kerangka
berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.

3. BAB III

METODE PENELITIAN
Bab ini memuat penjelasan jenis penelitian
yang digunakan, subjek dan objek penelitian,
tempat dan waktu, bentuk data, teknik dan
instrumen pengumpulan data, teknik analisis
data,

kriteria

keefektifan

dan

prosedur

penelitian.
4. BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab

ini

memuat

deskripsi

pelaksanaan

pengambilan data, analisis data, pembahasan
dan keterbatasan penelitian.
5. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini memuat kesimpulan dan saran.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Definisi Belajar
Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang definisi
belajar. Hal ini disebabkan adanya bermacam-macam perbuatan dalam
belajar, berikut ini beberapa definisi tentang belajar:
a. Menurut Ernest R. Hilgard dalam (Suryabrata, 1984:252) belajar
merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang
kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya berbeda dari
perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya.
b. Menurut Slameto (2010), belajar adalah suatu

proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku
yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungan.
c. Menurut Winkel (2004), belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis,
yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, yang
menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan, pemahaman,
keterampilan dan nilai-sikap. Perubahan itu bersifat secara konstan
dan berbekas.
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah
proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan
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maupun sikap dan

nilai yang positif sebagai pengalaman untuk

mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Belajar
merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan
maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri dan akan menjadi penentu
terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar.
B. Efektivitas Pembelajaran
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas
adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan,
manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau
tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya
tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.
Miarso

(2004)

mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran

merupakan salah satu standart mutu pendidikan dan sering kali diukur
dengan tercapainya tujuan, atau dapat juga diartikan sebagai ketepatan
dalam mengelola suatu situasi, ”doing the right things”. Sejalan dengan
pernyataan tersebut, efektivitas dalam proses pembelajaran (Budi, 2001:
48) didefinisikan sebagai suatu ukuran keberhasilan atau ketepatan
penggunaan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Pembelajaran

yang

efektif

(Khodijah,

2014:

179)

adalah

pembelajaran yang mampu melibatkan seluruh siswa secara aktif. Kualitas
pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Pertama, dari
segi proses, pembelajaran dikatakan efektif, berhasil dan berkualitas jika
seluruh atau sebagian besar siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental,
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maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan
semangat belajar yang tinggi dan percaya diri. Kedua, dari segi hasil,
pembelajaran dikatakan efektif jika terjadi perubahan tingkah laku ke arah
positif, dan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Perubahan tersebut terjadi dari tidak tahu menjadi tahu.
Sedangkan

menurut

Firman

(1987)

keefektifan

program

pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional
yang telah ditetapkan.
b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara
aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional.
c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar.
Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang
digambarkan diatas, keefektifan program pembelajaran tidak hanya
ditinjau dari segi tingkat prestasi belajar saja, melainkan harus pula
ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang. Aspek sarana penunjang
meliputi tinjauan-tinjauan terhadap fasilitas fisik dan bahan serta sumber
yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar seperti ruang kelas,
laboratorium, media pembelajaran dan buku-buku teks. Dalam penelitian
ini, sarana penunjang yang digunakan ialah media Kahoot untuk
menghantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran secara aktif.
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C. Kegiatan Penutup
Menurut

Turney (dalam

Mulyasa,

2013: 69),

terdapat

8

keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas
pembelajaran. Kedelapan keterampilan mengajar tersebut meliputi
keterampilan

bertanya,

memberi

penguatan,

mengadakan

variasi,

menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi
kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan
perorangan.
Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru
untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik
terhadap materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan
pembelajaran

(Mulyasa, 2013: 84). Kegiatan penutup adalah kegiatan

yang penting dalam rangkaian proses pembelajaran. Kegiatan penutup
menjadi waktu yang penting bagi siswa untuk saling berbagi, melakukan
refleksi dan saling berinteraksi mengenai apa yang pikirkan satu sama lain.
Marno & Idris (2009: 90) menyebutkan bahwa menutup pelajaran
merupakan usaha guru untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang
apa yang telah dipelajari, usaha untuk mnegetahui keberhasilan siswa
dalam menyerap pelajaran, dan menentukan titik pangkal untuk pelajaran
berikutnya.
Menurut Mulyasa (2013:84), kegiatan yang dilakukan oleh guru
ketika menutup pelajaran yaitu sebagai berikut. Pertama, menarik
kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari (kesimpulan bisa
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dilakukan oleh guru, oleh peserta didik atas permintaan guru, atau oleh
peserta didik bersama guru). Kedua, mengajukan beberapa pertanyaan
untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan keefektifan pembelajaran
yang telah dilaksanakan. Ketiga, menyampaikan bahan-bahan pendalaman
yang harus dipelajari, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan (baik tugas
individual maupun tugas kelompok) sesuai dengan pokok bahasan yang
telah dipelajari. Keempat, memberikan post test baik secara lisan, tulisan
maupun perbuatan.
Menutup

pelajaran

dilakukan

pada

akhir

setiap

pelajaran.

Sebagaimana hasilnya dengan membuka pelajaran, menutup pelajaran pun
perlu dilakukan secara profesional, untuk mendapatkan hasil yang
memuaskan dan menimbulkan kesan yang menyenangkan. Untuk
kepentingan tersebut kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk menutup
pelajaran antara lain dengan meninjau kembali materi yang telah diajarkan,
mengadakan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut terhadap bahan yang
telah diajarkan.
a. Meninjau kembali
Meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan dapat
dilakukan dengan cara merangkum inti pelajaran atau menarik suatu
kesimpulan yang mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan.
Kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan pokok-pokok materi yang
telah disajikan. Kegiatan merangkum dan menarik kesimpulan dapat
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dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru, oleh guru, atau
oleh peserta didik bersama guru.
b. Mengevaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kefektifan pembelajaran
yang dilakukan dan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah
dirumuskan dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran.
Hasil evaluasi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, untuk
memberikan penilaian terhadap peserta didik dan juga sebagai balikan
untuk memperbaiki program pembelajaran.
c. Tindak Lanjut
Tindak lanjut merupakan kegiatan yang harus dilakukan peserta
didik setelah pembelajaran dilakukan. Kegiatan tindak lanjut perlu
diberikan oleh guru agar terjadi pemantapan pada diri peserta didik
terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
Sedangkan menurut Saud (2009:58) terdapat tiga tujuan menutup
pelajaran yaitu sebagai berikut: (1) Mengetahui tingkat keberhasilan siswa
dalam mempelajari materi pelajaran; (2) Mengetahui tingkat keberhasilan
guru dalam membelajarkan pada siswa dan (3) Membantu siswa agar
mengetahui

hubungan

antara

pengalaman-pengalaman

yang

telah

dikuasainya dengan hal-hal yang baru saja dipelajarinya.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, pada penelitian ini tujuan
kegiatan penutup yang dilakukan melalui penggunaan Kahoot berfokus
pada:
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1. Menyimpulkan pembelajaran, meninjau kembali
2. Mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran
3. Mengetahui keefektifan pembelajaran yang telah dilaksanakan
D. Media Pembelajaran
Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Walmawa &
Walmawa (dalam Rusli, 2017: 40) mendefinisikan media sebagai cara
mengomunikasikan informasi atau ide. Media disebut juga sebagai
pembawa informasi/pesan dari sumber informasi ke penerima, dan bila
pesan itu ditujukan untuk mengubah perilaku penerima, maka media
tersebut disebut media pembelajaran. Sedangkan, media dapat digunakan
oleh guru atau pendidik untuk mengomunikasikan materi pembelajaran
kepada siswa/peserta didik dengan cara paling efektif untuk meningkatkan
pembelajaran.
Dalam

konteks

pembelajaran,

para

guru/pengajar

umumnya

memiliki permasalahan yang sama, yaitu bagaimana mempermudah dan
memfasilitasi belajar siswa/peserta didik sehingga mereka lebih bergairah
dan termotivasi dalam proses belajarnya. Terdapat beberapa unsur yang
harus diperhatikan dalam memfasilitasi belajar siswa/peserta didik, yaitu:
tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan yang
dipelajari,

metode

atau

strategi

yang

digunakan

berupa

media

pembelajaran termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, kehadiran media
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pembelajaran sangat penting dan merupakan bagian integral salam sebuah
proses/sistem pembelajaran.
Hamalik (dalam Kustandi, 2013: 19) mengemukakan bahwa
pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat
membangkitkan keinginan dan minat yang baru,membangkitkan motivasi
dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruhpengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran
pada tahap pembelajaran akan sangat membantu efektivitas proses
pembelajaran. Di samping itu, media pembelajaran juga dapat membantu
siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan
terpercaya, memudahkan penafsiran data, memadatkan informasi, serta
membankitkan motivasi dan minat siswa dalam belajar.
Tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran yaitu
untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas, meningkatkan efisiensi
proses pembelajaran, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan
tujuan belajar, serta membantu konsentrasi pembelajar dalam proses
pembelajaran. Manfaat media pembelajaran adalah pengajaran lebih
menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi
belajar, metode pembelajaran menjadi lebih bervariasi karena tidak
semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan
pengajar, serta dengan media pembelajaran pembelajar lebih banyak
melakukan kegiatan belajar.
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E. Kahoot sebagai Media Pembelajaran
Kahoot merupakan salah satu media pembelajaran online yang
terdiri dari fitur game, kuis, diskusi, dan survey. Kahoot merupakan
website edukatif yang pada awalnya diinisiasi oleh Johan Brand, Jamie
Brooker dan Morten Versvik dalam sebuah joint project dengan
Norwegian University of Technology and Science pada Maret 2013. Pada
bulan September 2013 Kahoot dibuka secara untuk publik. Satu tahun
setelah diluncurkan, Kahoot sudah memiliki lebih dari 1,5 juta pengajar
yang telah terdaftar dan 49 juta pembelajar yang terdaftar untuk
memainkan permainan ini.
Kahoot memiliki dua alamat website yang berbeda yaitu
https://kahoot.com/

untuk

pengajar

dan

https://kahoot.it/

untuk

pembelajar. Kahoot dapat diakses dan digunakan secara gratis, termasuk
semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Platform Kahoot dapat digunakan
untuk beberapa bentuk asesmen diantaranya kuis online, survei, dan
diskusi dimana ketiganya memiliki cara yang beragam untuk dimainkan.
Untuk dapat mengakses Kahoot diperlukan koneksi internet dan dapat
dimainkan secara individu maupun secara berkelompok. Mengutip dari
official website Kahoot (2019),
“Kahoots are best played in a group setting, for example, a
classroom. Players answer the questions on their own devices, while
games are displayed on a shared screen to unite the lesson. It creates a
‘campfire moment’ encouraging players to look up and celebrate
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together. Besides creating your own kahoots, you can search among
millions of existing games.”
Kahoot dapat diakses dalam dua mode, yaitu mode creator dan
mode player. Mode creator digunakan untuk mengkonsep pertanyaan
dan jawabannya, menentukan durasi waktu jawab, dan launch game.
Sedangkan mode player digunakan oleh pemain game untuk mengikuti
game dengan cara memasukkan PIN dan nickname. Satu game diwakili
dengan satu PIN. Adapun peralatan yang harus dipersiapkan untuk
memainkan Kahoot adalah:
1. Laptop utama, digunakan untuk mengakses Kahoot – membuka soal
dan kontrol guru
2. Proyektor, digunakan untuk menampilkan soal kuis pada laptop ke
layar agar mampu dilihat semua siswa
3. Perangkat siswa bisa berupa laptop, telepon pintar atau tablet yang
digunakan untuk menjawab
Jika perlengkapan diatas telah terpenuhi, maka dapat dilakukan
proses berikutnya merupakan tahapan pembuatan kuis pada Kahoot.
Pembuatan kuis dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini:
1. Ketik kahoot.com dan log in menggunakan akun kahoot, jika belum
terdaftar maka perlu mendaftar melalui tombol sign up for free
dengan menggunakan akun gmail atau facebook.
2. Pilih fitur yang dibutuhkan, click quiz untuk membuat pertanyaan
tipe multiple choice.
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3. Inputkan pertanyaan

dan jawaban kuis, kemudian lakukan

pengaturan untuk lamanya waktu menjawab.
4. Setiap soal di Kahoot dapat di tambahkan gambar dan video untuk
menambah konteks yang menarik atau memberikan bantuan dalam
menjawab soal.
5. Tahap akhir, salin link atau dapatkan PIN (kombinasi angka) untuk
mengakses kuis yang telah dibuat.
Sedangkan untuk siswa tidak perlu mendaftar akun layaknya
creator. Siswa hanya perlu mengakses website kahoot.it dan
menginputkan pin untuk mengikuti kuis. Berikut tahapan memainkan
Kahoot:
1. Akses kahoot dari akun creator dan tampilkan pada layar,
kemudian klik play dan pilih mode antara klasik (perorangan = 1
alat untuk 1 orang) atau mode tim (1 alat untuk beberapa orang).
Tunggu hingga muncul PIN yang digunakan untuk bermain
2.

Setelah PIN muncul, siswa dapat mengakses langsung kahoot.it
dan masuk sebagai player dengan menggunakan PIN yang muncul.
Kemudian akan muncul kolom nickname yang perlu diisi siswa
dengan format nomor presensi-nama panggilan (contoh: 07-lala)
atau nama tim dan anggotanya jika menggunakan mode tim.

3. Tunggu hingga muncul nama siswa di layar utama milik creator.
Kemudian klik mulai.
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Rofiryati (dalam Irawati, 2018: 33) menyebutkan bahwa Kahoot
memiliki beberapa peranan dalam proses pembelajaran di kelas. Peranan
Kahoot tersebut di antaranya adalah sebagai berikut, peran Kahoot
dalam menumbuhkan jiwa kolaboratif dan kompetitif siswa melalui
mode tim atau multiplayer dimana anggota kelompok bertemu secara
langsung dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas; peran
Kahoot menyediakan hasil dari kuis secara lengkap yang dapat diunduh
dan dibuka melalui Microsoft Excel, pada Microsoft Excel akan nampak
peringkat dari seluruh kelas disertai data jawaban siswa tiap butir soal.
Putri (2019) dalam artikelnya menyebutkan keunggulan dari
pemanfaatan Kahoot di kelas. Keunggulan tersebut ialah adanya fiturfitur analisis evaluasi hasil belajar dari setiap siswa dan setiap butir soal
yang disajikan. Hal tersebut memudahkan guru untuk melakukan
analisis lebih lanjut tentang hasil belajar siswa dan membantu guru
dalam memberikan feedback pada siswa. Konten Kahoot dapat
dirancang untuk mendorog siswa dalam mendalami materi yang
diajarkan.
F. Materi Pembelajaran
Trigonometri
Trigonometri berasal dari gabungan dua kata Yunani yaitu
“trigonon” dan “metro”. Trigonon berarti tiga sudut dan metro berarti
mengukur sehingga dapat dikatakan trigonometri berkaitan dengan
pengukuran segitiga (Rusgiyanto, 2007). Trigonometri merupakan bagian
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dari matematika yang mempelajari hubungan antara sisi-sisi dan sudutsudut pada suatu segitiga.
Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga garis lurus
yang saling berpotongan dan memiliki 6 unsur yaitu 3 sudut dan 3 sisi.
Jumlah dari ketiga sudut segitiga adalah

. Sebuah segitiga dapat

dibentuk jika diketahui ukuran ketiga sisinya (ss, ss, ss), jika diketahui dua
sudut dan sisi di antara sudut tersebut (sd, ss, sd) atau jika diketahui dua
sisi dan satu sudut yang berada diantaranya (ss, sd, ss).
Pada penelitian ini, peneliti akan membelajarkan materi aturan
sinus dan cosinus serta penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan
yang berkaitan. Aturan sinus dan cosinus digunakan untuk menentukan
unsur-unsur dalam segitiga sembarang yang belum diketahui. Terdapat
beberapa alternatif dalam membuktikan aturan sinus dan cosinus. Salah
satu metode pembuktian menggunakan garis tinggi dari segitiga seperti
yang terdapat dalam Sinaga (2017). Berikut pembuktian dari aturan sinus
dan cosinus dengan menggunakan salah satu metode yaitu garis tinggi
segitiga:
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1. Aturan Sinus
Diberikan segitiga ABC seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Segitiga ABC
Pada segitiga ABC , terdapat 6 unsur yaitu sudut A (∠A), sisi a, sudut
B (∠B), sisi b, sudut C (∠C), dan sisi c. Perbandingan sinus suatu
sudut terhadap sisi di hadapan sudut terebut sama dengan perbandingan
sinus sudut lain terhadap sisi di hadapan sudut lain tersebut disebut
Aturan Sinus.
Pada segitiga ABC , berlaku Aturan Sinus sebagai berikut:

Keterangan:
a : sisi di hadapan sudut A
b : sisi di hadapan sudut B
c : sisi di hadapan sudut C
sin A : sinus sudut A
sin B : sinus sudut B
sin C : sinus sudut C
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Berikut pembuktian dari Aturan Sinus pada segitiga ABC (

Gambar 2. 2 Segitiga Sembarang ABC

Perhatikan
tegak lurus

!
sehingga

merupakan garis tinggi

Perhatikan ∆ACD dengan siku-siku di D

........ (1)
Perhatikan ∆ BCD dengan siku-siku di D

.........(2)

Dari (1) dan (2) didapat

).
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........ (i)
Perhatikan ∆ ABE dengan siku-siku di E

........ (3)

Perhatikan ∆ ACE dengan siku-siku di E

.........(4)

Dari (3) dan (4) didapat

.........(ii)

Dari persamaan (i) dan (ii) diperoleh hubungan
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Aturan sinus dapat digunakan ketika diketahui (Larson, 2007:278):
a. Dua sudut dan sembarang satu sisi
Contoh 2. 1
Jika diketahui segitiga ABC, dengan ukuran panjang sisi dan
sudut-sudutnya sebagai berikut
dan

. Hitung panjang sisi a.

Untuk menyelesaikan soal di atas dapat digunakan aturan sinus
sesuai dengan unsur yang diketahui, sehingga didapatkan

Maka diperoleh sisi c adalah

satuan sisi.

b. Dua sisi dan sudut dihadapan salah satu sisi tersebut
Pada bagian ini, ada beberapa kasus yang terjadi dalam
menyelesaikan segitiga jika diketahui panjang dua sisinya dan
besar sudut di hadapan salah satu sisi tersebut. Kristanto (2017)
dalam bukunya menyebutkan beberapa kasus yang terjadi adalah
sebagai berikut:
1) Sisi-Sisi-Sudut (Tak Ada Selesaian)
Contoh 2. 2
Tentukan besar sudut
,

dan

dalam segitiga
.

jika

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

Pembahasan.
Untuk menyelesaikan permasalahan di atas dapat
digunakan Aturan Sinus sehingga didapat

Karena sinus sudut tidak pernah lebih dari 1, maka
begitu pula dengan

. Maka tidak ada segitiga yang

dapat dibentuk untuk informasi di atas.

2) Sisi-Sisi-Sudut (Satu Selesaian)
Contoh 2. 3
Tentukan besar sudut B jika pada segitiga ABC
diketahui
Maka penyelesaiannya

.
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Karena di sudut-sudut Kuadaran I dan II memiliki nilai
sinus positif, maka ada dua kemungkinan untuk besar
sudut B.

Namun sudut B’ diabaikan karena

Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada satu selesaian
maupun satu segitiga yang dapat dibentuk dari informasi
yang ada.

3) Sisi-Sisi-Sudut (Dua Selesaian)
Contoh 2. 4
Segitiga PQR dengan sisi-sisinya adalah
dan
besar

!

Maka penyelesaiannya:

dan . Jika
tentukan
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Karena di sudut-sudut Kuadaran I dan II memiliki nilai
sinus positif, maka ada dua kemungkinan untuk besar
sudut P.

Karena jumlah antara sudut P dan R, dan jumlah antara
sudut P’ dan R tidak lebih dari 180°, maka sudut P dan
P’ keduanya memenuhi informasi yang diberikan.
Dengan demikian ada dua segitiga yang dapat dibentuk
yaitu segitiga PQR dan PQ’R.

Penerapan Aturan Sinus
Contoh 2. 5
Untuk mengukur panjang suatu danau, pada salah satu tepi ditarik
garis AB sepanjang 140 meter. Besar sudut A dan B masing-masing
adalah 45° dan 105°, hitunglah panjang BC untuk mengetahui panjang
danau tersebut.
Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, hal pertama yang perlu
dilakukan ialah menentukan besar sudut C.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

Penyelesaian.

2. Aturan Cosinus
Dalam segitiga sembarang, kuadrat sebuah sisi sama dengan
jumlah kuadrat kedua sisi yang lain dikurangi du kali hasil kali kedua
sisi yang lain dan cosinus sudut apitnya disebut aturan cosinus.

Gambar 2. 3 Segitiga ABC
Pada segitiga ABC , berlaku Aturan Cosinus sebagai berikut:
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Keterangan:
a : sisi di hadapan sudut A
b : sisi di hadapan sudut B
c : sisi di hadapan sudut C
cos A : cosinus sudut A
cos B : cosinus sudut B
cos C : cosinus sudut C

Berikut pembuktian dari Aturan Cosinus pada segitiga ABC (

Gambar 2. 4 Segitiga Sembarang ABC
Perhatikan ∆ ACD dengan siku-siku di D

.......(1)

........ (2)

).
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Perhatikan ∆ ABD dengan siku-siku di D

.......(3)
Dari persamaan (1) dan (3) didapat

Substitusi (2) ke (4)

sehingga diperoleh

Dengan cara analog, dapat diperoleh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

Aturan cosinus dapat digunakan jika diketahui (Larson, 2007:287):
a. Ketiga sisinya
Contoh 2. 6
Tentukan besar sudut pada segitiga ABC jika diketahui panjang
sisi-sisinya
Penyelesaian.
Menemukan besar sudut A

Jadi, besar
Menemukan besar sudut B

Jadi, besar
Menemukan besar sudut C

.
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b. Dua sisinya dan satu sudut yang diapit kedua sisi tersebut.
Contoh 2. 7
Jika diketahui segitiga KLM dengan

dan

hitunglah panjang LM pada segitiga tersebut!
Penyelesaian.

Penerapan Aturan Cosinus
Contoh 2. 8

Diketahui A dan B adalah titik-titik ujung sebuah terowongan yang
dilihat dari C dengan sudut ACB = 45°. Jika jarak CB =
meter, maka berapa panjang terowongan?
Penyelesaian.

meter dan
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G. Penelitian yang Relevan
Penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, oleh karena itu
peneliti mengambil dua penelitian sebagai tambahan dalam melengkapi
penilitian ini. Dua buah penelitian yang relevan dengan penelitian ini,
yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Lime (2018) yang membahas
mengenai pemanfaatan Kahoot pada proses pembelajaran model
kooperatif STAD untuk mengetahui kerjasama dan hasil belajar siswa
pada proses pembelajaran, sedangkan penelitian kedua karangan Irawati
(2018) meneliti mengenai profil minat belajar siswa dan hasil belajar
siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan media Kahoot.
Pembahasan yang diambil dari kedua penelitian tersebut adalah
mengenai

pemanfaatan

Kahoot

dalam

proses

pembelajaran

dan

dampaknya dalam pembelajaran matematika. Penelitian pertama sebagai
acuan peneliti untuk mendalami penggunaan Kahoot dalam pembelajaran
matematika ditinjau dari hasil belajar siswa. Sedangkan penelitian kedua
sebagai acuan peneliti dalam mendalami dampak penggunaan Kahoot
ditinjau dari respon siswa salah satunya minat dan motivasi belajar.
Penelitian pertama menemukan bahwa pemanfaatan media Kahoot
pada proses pembelajaran model kooperatif tipe STAD termasuk dalam
kategori sangat baik. Sedangkan penelitian kedua menemukan bahwa
pembelajaran matematika menggunakan Kahoot menghasilkan minat
belajar yang cukup baik dengan rata-rata persentase peningkatan 8,36%
dari minat sebelumnya.
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H. Kerangka Berpikir
Kegiatan penutup sejatinya tidak kalah penting dari kegiatan
apersepsi maupun kegiatan inti. Guru harus mampu mengalokasikan
waktu yang tepat untuk kegiatan penutup agar tujuan dari kegiatan
penutup dapat terealisasikan. Umumnya kegiatan penutup diisi dengan
kesimpulan dari pembelajaran dan rencana pembelajaran selanjutnya.
Namun di luar itu kegiatan penutup dapat dirancang sedemikian sehingga
tujuan dan esensi dari kegiatan penutup dapat tercapai secara optimal.
Ada berbagai macam cara menyampaikan kegiatan penutup yang
dapat guru gunakan. Salah satu cara yang dapat guru gunakan ialah
penggunaan media Kahoot. Kahoot merupakan website edukatif nonberbayar yang dapat diakses melalui jaringan internet. Dalam penelitian
ini, peneliti memilih penggunaan Kahoot pada kegiatan penutup dengan
tujuan mengakomodasi kebutuhan guru dalam kegiatan membuat
kesimpulan

melalui

kuis

singkat

yang

disediakan.

Dengan

dimanfaatkannya Kahoot pada kegiatan penutup, diharapkan siswa
menaruh perhatian pada kegiatan pembelajaran tidak hanya di awal namun
juga di akhir sehingga siswa paham tujuan dari pembelajaran dan materi
yang diajarkan. Selain itu, harapannya guru dapat memanfaatkan hal ini
sebagai evaluasi pembelajaran di kelas; manakah indikator yang sudah
tercapai, indikator manakah yang masih belum dicapai oleh siswa,
memprediksi kesulitan siswa dalam memahami materi ajar.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang peneliti gunakan
ialah metode penelitian kombinasi. Menurut Creswell (dalam Sugiyono,
2018:19) menyatakan bahwa metode kombinasi adalah merupakan
pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Lebih lanjut Creswell menyatakan bahwa metode penelitian
kombinasi akan berguna bila metode kuantitatif atau metode kualitatif
secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami
permasalahan penelitian, atau dengan menggunakan metode kuatitatif dan
kualitatif secara kombinasi akan dapat memperoleh pemahaman yang
paling baik (bila dibandingkan dengan satu metode).
Sementara itu Donna M. Mertens (dalam Sugiyono, 2018:19)
memberikan definisi metode kombinasi sebagai penelitian, dimana peneliti
mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan
menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua
pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu
studi. Metode kombinasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian
pada satu proyek/kegiatan penelitian.

38
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Maka, berdasarkan definisi di atas penelitian dilakukan dengan
penggabungan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif dalam proses
pengumpulan data dan analisis data serta menarik kesimpulan dengan
tujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, valid, reliabel dan objektif
serta diharapkan akan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang masalah yang akan diteliti, dibandingkan dengan penggunaan
salah satu jenis metode tersebut.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta yang
beralamatkan di Jalan Sabirin 1 & 3, Kotabaru, Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224. Penelitian akan
dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 dengan rician
sebagai berikut:
Tabel 3. 1 Waktu Pelaksanaan Penelitian
Bulan
No

Kegiatan Penelitian
2

1

Penyusunan proposal penelitian

2

Permohonan
sekolah

3

Perencanaan pembelajaran bersama
Guru Matematika

4

Observasi pembelajaran

5

Merancang instrumen penelitian

6

Validasi instrumen

7

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran
menggunakan
Kahoot
pada

izin

penelitian

ke

3

4

5

6

7
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kegiatan penutup
8

Penyebaran angket respon siswa

9

Observasi
pembelajaran

10

Wawancara siswa

11

Analisis data

12

Penyusunan laporan

keterlaksanaan

C. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswi-siswi kelas X MIPA 4 SMA
Stella Duce 1 Yogyakarta pada tahun ajaran 2018/2019. Objek penelitian
ini adalah penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup.
D. Bentuk Data
Bentuk data yang akan muncul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Hasil Pengerjaan Kuis dan Tes Tertulis
Data hasil pengerjaan kuis siswa diperlukan untuk
mengetahui sejauh mana siswa paham atas materi yang diberikan
pada pertemuan itu. Melalui hasil pengerjaan kuis, guru juga
mendapat informasi tentang sub-materi mana yang sekiranya masih
perlu diperdalam karena ada beberapa siswa yang belum mampu
menjawab kuis dengan tepat.Hasil pengerjaan kuis diperoleh dari
pemberian tes pemahaman di setiap kegiatan penutup yang
dilakukan sebanyak satu kali per sub-materi.
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Data tes tertulis diperlukan untuk melihat keberhasilan
pembelajaran yang dilaksanakan. Hasil tes tertulis diperoleh dari
pemberian tes pemahaman siswa setelah kegiatan pembelajaran
menggunakan Kahoot pada kegiatan penutup selesai terlaksana.
2. Data Respon Siswa
Data respon siswa diperoleh dari hasil penyebaran
kuesioner tertutup dan terbuka yang disebar oleh peneliti. Pada
kuesioner tertutup, setiap kriteria jawaban pada kuesioner
bersesuaian dengan skor tertentu sehingga jawaban siswa akan
dikonversikan dalam bentuk skor. Skor total akan digunakan dalam
menentukan tingkat minat siswa dalam pembelajaran matematika
menggunakan Kahoot pada kegiatan penutup. Pada kuesioner
terbuka, jawaban siswa akan direduksi dan disajikan dalam
grafik/tabel yang kemudian jawaban paling banyak ditarik menjadi
kesimpulan atas respon siswa terhadap pembelajaran matematika
menggunakan Kahoot pada kegiatan penutup.
3. Data Keterlaksanaan Pembelajaran
Data

keterlaksanaan

pembelajaran

diperoleh

melalui

kegiatan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh tiga orang
observer dengan memberikan tanda ceklis pada kolom “Ya” atau
“Tidak” terhadap pernyataan pada lembar observasi. Observasi
pembelajaran dilaksanakan dengan tujuan mengetahui apakah
pembelajaran matematika menggunakan Kahoot pada kegiatan
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penutup terlaksana atau tidak. Hasil observasi akan dikonversikan
ke bentuk skor sehingga dapat dihitung persentasi keterlaksanaan
pembelajaran matematika menggunakan Kahoot pada kegiatan
penutup.
4. Data Transkrip Wawancara
Data

transkrip

wawancara

diperoleh

melalui

hasil

wawancara peneliti dengan siswa.Wawancara dilakukan dengan
tujuan memperkuat data tentang respon siswa serta melakukan
konfirmasi atas jawaban siswa pada kuesioner respon siswa agar
data semakin valid.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama pada
penelitian. Dalam penelitian metode kombinasi, kombinasi kuantitatif dan
kualitatif difokuskan pada teknik pengumpulan data. Oleh karena itu,
rumusan masalah akan dijawab dengan menggunakan data kuantitatif dan
data kualitatif. Untuk mendapatkan data kuantittaif digunakan teknik
pengumpulan data kuantitatif dengan melakukan tes, penyebaran
kuesioner dan observasi keterlaksanaan pembelajaran, dan untuk
mendapatkan data kualitatif digunakan teknik pengumpulan data kualitatif,
dengan wawancara, penyebaran kuesioner terbuka dan dokumentasi.
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F. Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2006:102), instrumen penelitian adalah alat yang
digunakan mengukur kejadian alam maupun sosial yang diamati.
Berdasarkan uraian tersebut, instrumen dalam penelitian ini dibedakan
menjadi dua, yaitu:
1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini
adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk membantu
guru dalam melakukan proses pembelajaran yang terstruktur dan
terarah. RPP yang disusun merupakan RPP K-13 dengan
mempertimbangkan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar
(KD), Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) dan tujuan
pembelajaran matematika.Materi yang diberikan ialah fungsi
dimana pembelajaran diadakan sebanyak 4 kali pertemuan. Berikut
rincian Indikator Pencapaian Kompetensi yang harus dicapai pada
tiap pertemuan:
Tabel 3. 2 Rincian Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.9 Menjelaskan aturan
sinus dan cosinus

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.9.1 Menemukan konsep aturan sinus
menggunakan
perbandingan
trigonometri pada segitiga sikusiku.
3.9.2 Menemukan konsep aturan sinus
melalui manipulasi aljabar.
3.9.3 Menyebutkan aturan sinus.
3.9.4 Menemukan konsep aturan cosinus
menggunakan
perbandingan
trigonometri pada segitiga sikusiku.
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3.9.5 Menemukan konsep aturan cosinus
melalui manipulasi aljabar.
3.9.6 Menyebutkan aturan cosinus.
4.9.1 Menggunakan konsep aturan sinus
dalam menyelesaikan masalah.
4.9.2 Menggunakan konsep
aturan
cosinus dalam menyelesaikan
masalah.

4.9 Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
aturan sinus dan
cosinus

2. Instrumen Pengumpulan Data
a. Soal Tes
Tes

yang

dimaksud

pada

penelitian

ialah

kuis

menggunakan Kahoot pada kegiatan penutup. Tes digunakan
untuk mengumpulkan data berupa jawaban-jawaban subjek
terkait kuis berkaitan dengan materi Aturan Sinus dan Cosinus
melalui Kahoot. Soal tes berupa kuis disajikan dalam bentuk
pilihan ganda. Berikut rincian jumlah soal kuis yang disajikan
di tiap pertemuan:
Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Soal Kuis
No
1
2
3
4

Pelaksanaan
Pertemuan ke-1
Pertemuan ke-2
Pertemuan ke-3
Pertemuan ke-4

Bentuk Soal
Benar/Salah
Pilihan Ganda
Benar/Salah
Pilihan Ganda

Jumlah Soal
7
2
8
2

Selain itu terdapat tes tertulis dari guru yang digunakan
untuk mengukur pengetahuan siswa. Tes tertulis ini terdiri dari
20 soal pilihan ganda.
b. Lembar Kuesioner Respon Siswa
Lembar kuesioner respon siswa digunakan untuk melihat
respon siswa terhadap penggunaan Kahoot pada kegiatan
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penutup. Pada lembar kuesioner akan diberikan skala dari 1-5
dan siswa akan diminta untuk memberikan tanda ceklis pada
salah satu pilihan yang sesuai dengan keadaannya.
Kisi-kisi kuesioner respon siswa:
Tabel 3. 4 Kisi-Kisi Angket Respon Siswa
Nomor item
No

Aspek yang Diamati
Positif

Negatif

1

Ketercapaian tujuan dari penggunaan
Kahoot pada kegiatan penutup.

1

6

2

Minat siswa terhadap penggunaan
Kahoot pada kegiatan penutup.

2, 3, 4

5

3

Sikap siswa terhadap penggunaan
Kahoot pada kegiatan penutup.

8, 9, 10

7

Pertanyaan pada kuesioner terbuka adalah sebagai berikut:
1. Pengalaman baik apa yang anda peroleh ketika belajar
menggunakan Kahoot pada kegiatan penutup?
2. Pengalaman apa yang kurang mengenakkan ketika belajar
menggunakan Kahoot pada kegiatan penutup?

c. Lembar Observasi Pembelajaran
Lembar
mengetahui

observasi

pembelajaran

keterlaksanaan

digunakan

pembelajaran

untuk

matematika

menggunakan Kahoot pada kegiatan penutup. Pada lembar
observasi akan disajikan beberapa pertanyaan yang menyatakan
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ragam kegiatan selama proses pembelajaran. Observer akan
memberikan tanda ceklis pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk
menyatakan terlaksana atau tidaknya suatu aktivitas dalam
kegiatan penutup pada pembelajaran yang terjadi.
Tabel 3. 5 Lembar Observasi Keterlaksanaan Kegiatan Penutup
Aktivitas Guru di Kelas

No
Aspek yang Diamati
KEGIATAN PENUTUP
Guru meminta peserta didik untuk
1
menyiapkan
smartphone
guna
mengerjakan kuis online.
Guru memberikan petunjuk penggunaan
2
Kahoot dengan jelas.
Guru memeriksa kesiapan fisik maupun
3
psikis peserta didik sebelum menyajikan
kuis melalui Kahoot
Guru menyajikan kuis online melalui
4
Kahoot
Guru mengadakan interaksi dengan
5
peserta didik.
Guru membimbing peserta didik dalam
6
mengerjakan kuis melalui Kahoot
Guru memberi apresiasi terhadap peserta
7
didik yang telah menjawab dengan
benar.
Guru
memberi
dorongan/motivasi
terhadap peserta didik yang masih salah
8
dalam menjawab pertanyaan yang
disajikan.
Guru menginformasikan hal-hal terkait
9
pembelajaran selanjutnya.
Guru menutup pembelajaran dengan
10
salam dan semangat.

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Aktivitas Siswi di Kelas
No

Butir-Butir Sasaran

1

Siswi menyiapkan smartphone guna
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mengerjakan kuis online melalui Kahoot
2

Siswi mengikuti petunjuk penggunaan
Kahootyang diberikan guru.

3

Siswi bersemangat mengikuti kegiatan
penutup.

4

Seluruh siswi terlibat aktif belajar
matematika menggunakan Kahootpada
kegiatan penutup.

5

Siswi berlomba-lomba untuk menjawab
pertanyaan yang disajikan melalui
Kahoot

6

Siswi
bersungguh-sungguh
ketika
mengerjakan soal yang disajikan
melalui Kahoot

d. Lembar Pedoman Wawancara
Hasil wawancara digunakan untuk mendapatkan jawaban
atas beberapa pertanyaan yang dapat memperkuat data serta
untuk melakukan konfirmasi atas jawaban siswa pada lembar
kuesioner.
Berikut daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman bagi
peneliti untuk melaksanakan wawancara kepada siswa:
Tabel 3. 6 Daftar Pedoman Wawancara
No
1

Aspek yang
Diamati
Ketercapaian
tujuan
dari
penggunaan
Kahootpada
kegiatan penutup.

Pertanyaan
Menurut Anda, apakah menggunakan
media Kahootmembantu Anda dalam
memahami gambaran umum pelajaran?
Berikan alasan!
Apakah
belajar
matematika
menggunakan media Kahootmembantu
Anda dalam mengingat materi yang
disampaikan pada pertemuan? Berikan
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2

3

alasan!
Minat
siswa Apakah
penggunaan
media
terhadap
Kahootmembuat Anda bersemangat
penggunaan
mengikuti kegiatan penutup pada
Kahootpada
pembelajaran?
kegiatan penutup. Apakah Anda senang mengikuti
pembelajaran
matematika
dengan
menggunakan media Kahoot pada
kegiatan penutup? Berikan alasan!
Apakah
belajar
matematika
menggunakan media Kahootmembuat
Anda merasa termotivasi belajar
matematika? Mengapa?
Apakah penggunaan media Kahootpada
kegiatan
penutup
meningkatkan
perhatianmu dalam belajar matematika?
Bagaimana pendapat Anda mengenai
penggunaan
media
Kahootpada
kegiatan penutup?
Sikap
siswa Apakah
Kahoot
menumbuhkan
terhadap
kemampuan berpikir kritis Anda?
penggunaan
Kahoot
pada
Apa yang Anda rasakan ketika belajar
kegiatan penutup.
menggunakan Kahoot pada kegiatan
penutup?
Apakah Anda bersungguh-sungguh
ketika mengerjakan soal yang disajikan
melalui Kahoot?

G. Teknik Analisis Data
1. Analisis Data Keterlaksanaan Kegiatan Penutup
Analisis data keterlaksanaan kegiatan penutup diperoleh dengan
mengkonversikan pilihan pada lembar keterlaksanaan dalam bentuk
skor. Jika tanda centang berada pada kolom “Ya” maka skor yang
diperoleh adalah 1, sedangkan jika pada kolom “Tidak” maka skornya
adalah 0. Kemudian persentase keterlaksanaan kegiatan penutup
diperoleh dengan:
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Keterangan:
= persentase keterlaksanaan kegiatan penutup
= jumlah indikator yang terlaksana
= jumlah indikator seluruhnya
Persentase keterlaksanaan kegiatan penutup yang diperoleh akan
dipadankan dengan kategori keterlaksanaan berdasrkan tabel berikut:
Tabel 3. 7 Kategori Keterlaksanaan Kegiatan Penutup
(Arikunto, 1988 : 155)
Persentase

Kategori
Baik Sekali
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

2. Analisis Data Angket Respon Siswa
a) Angket tertutup
Angket yang disajikan berisi pernyataan-pernyataan yang akan
diisi oleh siswa. Pernyataan terdiri dari dua jenis yakni pernyataan
positif dan pernyataan negatif. Peneliti membuat angket yang berisi
10 pernyataan dimana 7 pernyataan positif dan 3 pernyataan
negatif. Peneliti memberi skala dari 1-5 sebagai pilihan jawaban
siswa. Berikut penskoran setiap pernyataan yang disajikan dalam
tabel:
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Tabel 3. 8 Konversi Skor Angket Respon Siswa
Skor
Skala
1
2
3
4
5

Pernyataan
Positif
1
2
3
4
5

Pernyataan Negatif
5
4
3
2
1

Berdasarkan Widoyoko (2012) untuk menentukan jarak interval
antar jenjang digunakan rumus:

Pada angket terdapat 10 butir pernyataan dengan rentang 1
sampai dengan 5, maka skor terendah adalah
tertinggi adalah

dan skor

dengan jumlah kelas interval adalah 4,

sehingga:

Berdasarkan jarak interval tersebut, maka diperoleh tabel
kategori respon siswa sebagai berikut:
Tabel 3. 9 Kategori Respon Siswa
No.
1

Skor Siswa

Kategori
Sangat Baik

2

Baik

3

Cukup Baik

4

Kurang Baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

Hasil angket akan dianalisis pada masing-masing siswa dengan
mengadopsi konsep dari Purwanto (2008:102), yakni:

Keterangan:
skor yang diperoleh
skor total (banyaknya pernyataan dikalikan dengan skor
maksimal)
Nilai respon
Selanjutnya,

nilai

yang

telah

diperoleh

dikategorikan

berdasarkan Tabel 3.9. Hasil angket tertutup yang telah diisi siswa
akan dianalisis kemudian dibandingkan dengan kriteria kuesioner.
b) Angket terbuka
Angket yang disajikan berisi dua pertanyaan yang dijawab oleh
siswa. Jawaban-jawaban siswa kemudian akan direduksi agar dapat
diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai respon siswa
terhadap penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup. Hasil
reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Data yang
sudah dipaparkan dengan baik kemudian dicermati untuk ditarik
kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan bersama dengan hasil
wawancara sehingga kesimpulan yang dikemukakan kredibel.
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3. Analisis Data Hasil Pengerjaan Kuis dan Hasil Belajar
Data yang diperoleh dari hasil pengerjaan kuis akan diproses
berdasar statistik deskriptif. Nilai pengerjaan kuis Kahoot yang nanti
diperoleh akan dipadankan dengan kriteria seperti pada Tabel 3.10
berikut:
Tabel 3. 10 Kriteria Penilaian Pengerjaan Kuis
(Kartika Budi, 2001: 55)
Interval Skor (%)

Nilai
4
5
6
7
8
9
10

Selanjutnya dapat ditentukan kriteria keefektifan penggunaan
Kahoot pada tiap pertemuan dengan menggunakan kriteria seperti
pada Tabel 3.11 berikut:
Tabel 3. 11 Kriteria Efektivitas Pengerjaan Kuis secara Keseluruhan
(Kartika Budi, 2001: 55)
Jumlah yang Memperoleh Nilai

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah
Sangat Rendah
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Berdasarkan Tabel 3.11, dapat diartikan pengerjaan kuis secara
keseluruhan sebagai berikut:
a. Jika persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 8

adalah lebih dari atau sama dengan

75%, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan
kuis sangat tinggi.
b. Jika persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 8

adalah kurang dari 75% dan

persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau
sama dengan 7

adalah lebih dari sama dengan 75%,

maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan kuis
tinggi.
c. Jika persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 7

adalah kurang dari 75% dan

persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau
sama dengan 6

adalah lebih dari sama dengan 65%,

maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan kuis
cukup.
d. Jika persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 6

adalah kurang dari 65% dan

persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau
sama dengan 5

adalah lebih dari sama dengan 65%,
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maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hasil pengerjaan kuis
rendah.
e. Jika persentase jumlah siswa yang memperoleh nilai lebih dari
atau sama dengan 5

adalah kurang dari 65%, maka

dapat dikatakan efektivitas hasil pengerjaan kuis sangat rendah.
Selain itu, terdapat tes tertulis yang mengukur pencapaian
kompetensi siswa. Sesuai dengan yang disebutkan pada bab II,
efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang
ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan
dari suatu usaha atau tindakan. Maka, penggunaan media Kahoot
secara keseluruhan pada kegiatan penutup dikatakan efektif apabila
sekurang-kurangnya 75% siswa sudah tuntas KKM (75) dalam tes
tertulis.

4. Analisis Data Wawancara
Wawancara dilakukan secara terstruktur dan bertujuan untuk
mendapatkan jawaban atas beberapa pertanyaan

yang dapat

memperkuat data. Data transkrip wawancara akan dianalisis secara
deskriptif

berdasarkan jawaban yang diberikan siswa

dalam

wawancara yang telah dilaksanakan.
H. Kriteria Keefektifan
Menurut Mulyasa (2018: 164), dari segi proses maupun hasil
kegiatan pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruhnya atau sebagian
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besar (75%) peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran serta
terjadinya perubahan perilaku dilihat dari hasil belajar peserta didik.
Dalam hal ini dengan mengadopsi ide dari Mulyasa, keefektifan dilihat
dari:
1. Respon Siswa
Penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup dikatakan efektif
apabila sekurang-kurangnya 75% siswa memiliki respon positif
dengan kategori minimal baik.
2. Hasil Tes Tertulis
Nilai akhir dari hasil belajar Aturan Sinus dan Cosinus yaitu tes
tertulis dibandingkan dengan KKM mata pelajaran matematika yaitu
75. Penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup dikatakan
efektif apabila sekurang-kurangnya 75% siswa sudah tuntas.
I. Prosedur Pelaksanaan Penelitian secara Keseluruhan
Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian ini terbagi ke
dalam 3 tahap, yaitu:
1. Tahap Persiapan
Beberapa

hal

yang

harus

disiapkan

peneliti

melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Menyusun proposal penelitian.
b. Merancang, menyusun dan melakukan validasi instrumen

sebelum
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c. Meminta surat ijin kepada Universitas Sanata Dharma terkait
pelaksanaan penelitian dan melakukan permohonan izin kepada
pihak-pihak terkait.
d. Menghubungi pihak sekolah dan mendiskusikan perihal penelitian
dengan guru pengampu mata pelajaran Matematika.
2. Tahap Pengumpulan Data
Beberapa hal yang akan dilakukan terkait pengumpulan dan
analisis data adalah:
a. Merencanakan penelitian terkait jadwal dengan subjek penelitian
melalui guru
b. Melakukan pengenalan media kepada siswa
c. Melaksanakan kegiatan penutup menggunakan Kahoot
d. Memberikan kuesioner untuk melihat seberapa efektif media
digunakan

3. Tahap Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan
Data yang dianalisis untuk penarikan kesimpulan adalah
kuesioner,

tes

siswa

dan

pengamatan

pelaksanaan

model

pembelajaran. Tujuan dilakukan analisis data adalah untuk mengukur
seberapa efektif penggunaan media Kahoot dalam kegiatan penutup.
Kesimpulan diambil dari data yang diperoleh.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Pelaksanaan Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan empat pertemuan, yaitu tanggal 24, 26,
29 dan 30 April 2019. Subjek adalah siswi kelas X MIPA 4. Penggunaan
Kahoot pada kegiatan penutup dilakukan di setiap pertemuan, sedangkan
penyebaran angket dilaksanakan pada 30 April 2019 setelah penggunaan
Kahoot berakhir. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran. Materi yang
dipelajari pada penelitian ini yaitu Aturan Sinus dan Cosinus. Rincian
pelaksanaan pengambilan data dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. 1 Rincian Pelaksanaan Pengambilan Data
No

Hari, Tanggal

1.

Rabu, 24 April 2019

2.

Jumat, 26 April 2019

3.

Senin, 29 April 2019

4.

Selasa, 30 April 2019

Kegiatan
Pertemuan
sinus
Pertemuan
sinus
Pertemuan
cosinus
Pertemuan
cosinus +
siswa

I : menemukan aturan
II : menerapkan aturan
III : menemukan aturan
IV : menerapkan aturan
pengisian angket respon

1) Pertemuan Pertama
Pembelajaran pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari
Rabu, 24 April 2019 pada pukul 06.45 – 08.15 WIB. Pada pertemuan
ini, guru memberikan materi menemukan aturan sinus. Pada pukul
06.40 WIB bel sekolah berbunyi dan kegiatan di kelas diawali dengan
doa pagi, renungan serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tak lupa
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guru memberi salam dan sapa serta menanyakan kabar dari siswi.
Setelah itu, guru memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dari
penelitian yang dilaksanakan. Guru juga bertanya, adakah siswi yang
telah mengenal Kahoot dan pernah menggunakannya. Sebagian besar
siswi di kelas belum kenal dan belum pernah menggunakan Kahoot
sehingga guru sejenak menjabarkan gambaran umum dari Kahoot
sekaligus menyiapkan fisik dan psikis dari siswi.
Dilanjutkan dengan kegiatan pembuka, guru melakukan kegiatan
tanya jawab dengan siswi berkaitan dengan perbandingan trigonometri
pada segitiga siku-siku. Pada kegiatan tersebut siswi berpartisipasi
aktif dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan sehingga peneliti
dapat mengetahui apakah siswi masih mengingat perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian guru menyampaikan
materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut serta mengaitkan
pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi yang telah diberikan.
Guru menyajikan permasalahan mengenai tata ruang kota untuk
mengantar siswi pada penemuan aturan sinus. Siswi dipersilakan
membentuk kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik.
Siswi bersama kelompok masing-masing diarahkan untuk menemukan
konsep bahwa aturan sinus didapatkan melalui proses manipulasi
aljabar dan penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sikusiku. Selanjutnya guru mempersilakan beberapa perwakilan kelompok
untuk mengutarakan hasil pekerjaan bersama dan memberi konfirmasi
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atas hasil pekerjaan tersebut. Siswi juga diajak untuk mengetahui
kapankah aturan sinus dapat digunakan sebagai alternatif cara
menjawab permasalahan mengenai segitiga sembarang.
Pada kegiatan penutup, guru mempersilakan semua siswi untuk
mengaktifkan telepon pintar dengan seizin guru mata pelajaran.
Sebelum menyajikan kuis melalui Kahoot guru memberi petunjuk
penggunaan dan pengerjaan. Setelah memastikan semua siswi paham
akan petunjuk yang diberikan, guru mempersilakan siswi untuk
menginputkan PIN game yang ada. Pada Kahoot guru menyiapkan 7
butir pernyataan benar/salah yang harus dijawab oleh siswi.
Berikut merupakan beberapa hal yang peneliti dapat dalam
kegiatan penutup melalui pengamatan:
1. Siswi paham akan petunjuk penggunaan yang disampaikan
peneliti.
2. Ada siswi yang tidak dapat mengikuti kuis disebabkan jaringan
internet yang lemah.
3. Siswi terlihat bersemangat dan tertarik dalam mengikuti kuis
melalui Kahoot
4. Beberapa siswi masih bertanya mengenai petunjuk pengerjaan
dari Kahoot dan sejenak kebingungan dalam melihat pilihan
jawaban.
5. Ada siswi yang melakukan ‘salah klik’ dalam proses
pengerjaan kuis disebabkan ketidaktelitian.
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6. Setelah mengerjakan pernyataan pertama, sebagian besar siswi
sudah paham jalan main dari Kahoot dan berlomba untuk
menjawab setepat dan secepat yang mereka mampu pada
pernyataan berikutnya.
7. Kendala pada pertemuan pertama adalah masalah sinyal lemah
pada beberapa smartphone siswi bahkan pada peneliti karena
sinyal WiFi dari aula ke kelas lemah begitu pula dengan sinyal
hotspot milik peneliti yang lemah pula.
8. Pernyataan kuis yang dapat tersaji hanya 6 dari 7 sebab pada
pernyataan kuis ke-7 sinyal semakin melemah dan web terhenti
secara automatis.

2) Pertemuan Kedua
Pembelajaran pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jumat,
26 April 2019 pada pukul 10.00-11.30 WIB. Pada pertemuan ini, guru
memberikan materi menerapkan aturan sinus. Pembelajaran diawali
dengan mereview ulang materi yang telah diberikan pada pertemuan
sebelumnya yaitu menemukan aturan sinus.
Kemudian guru
pertemuan

kembali

sebelumnya

dan

menampilkan permasalahan pada
bersama

siswi

menyelesaikan

permasalahan tersebut melalui penerapan aturan sinus. Setelah itu guru
kembali menyajikan contoh soal lain dan mendemonstrasikan langkah
penyelesaian permasalahan yang disajikan bersama siswi melalui
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kegiatan tanya-jawab. Guru mempersilahkan siswi untuk mengajukan
pertanyaan jika masih ada yang belum dipahami. Setelah memastikan
tidak ada pertanyaan lagi, guru menyajikan beberapa soal dan meminta
siswi untuk mengerjakan soal tersebut di buku masing-masing dengan
teman sebangku.
Kegiatan berikutnya ialah mempersilahkan siswi yang sudah
menyelesaikan soal untuk menuliskan hasil pekerjaannya di papan
tulis. Guru memberikan konfirmasi atas jawaban yang telah ditulis dan
memastikan seluruh siswi paham melalui kegiatan tanya –jawab.
Pada kegiatan penutup, guru mempersilahkan siswi untuk
mengaktifkan telepon pintar. Pada pertemuan kedua ini, siswi
diarahkan untuk mengerjakan kuis secara berkelompok dengan tujuan
agar semua dapat mengerjakan kuis tanpa terkendala oleh sinyal
lemah. Sebelum menyajikan kuis melalui Kahoot guru mengingatkan
petunjuk penggunaan dan pengerjaan kuis Kahoot dan menyampaikan
petunjuk penamaan kelompok pada Kahoot. Setelah memastikan
semua

siswi

paham

akan

petunjuk

yang

diberikan,

guru

mempersilahkan siswi untuk menginputkan PIN game yang ada. Pada
Kahoot guru menyiapkan 2 butir soal yang harus dijawab oleh siswi.
Berikut merupakan beberapa hal yang guru dapat dalam kegiatan
penutup melalui pengamatan:
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1. Siswi paham akan petunjuk penggunaan yang disampaikan
peneliti namun cukup memakan waktu yang lama bagi siswi
untuk menginput nama kelompok dan anggota kelompok.
2. Siswi terlihat bersemangat dan tertarik dalam mengikuti kuis
melalui Kahoot
3. Setiap kelompok berusaha keras untuk menjawab soal dengan
cepat dan bersaing dengan kelompok lainnya.
4. Kelompok yang menempati tiga tempat teratas terlihat bangga
dan senang.
5. Ada kelompok yang tiba-tiba terhenti otomatis sebab sinyal
yang lemah sehingga hanya dapat menjawab satu soal saja.
6. Kendala pada pertemuan kedua adalah masalah sinyal lemah
pada beberapa smartphone siswi bahkan pada peneliti karena
sinyal WiFi dari aula ke kelas lemah begitu pula dengan sinyal
hotspot milik peneliti yang lemah pula.

3) Pertemuan Ketiga
Pembelajaran pada pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin,
29 April 2019 pada pukul 08.15 – 09.45 WIB. Pada pertemuan ini,
guru memberikan materi menemukan aturan cosinus. Guru kembali
melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswi berkaitan dengan
perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian guru
menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut
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serta mengaitkan pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi
yang telah diberikan.
Guru menyajikan permasalahan pada segitiga sembarang. Melalui
kegiatan tanya-jawab, siswi diajak berpikir apakah permasalahan yang
diberikan dapat diselesaikan dengan aturan sinus. Kemudian siswi
dipersilakan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik berkaitan
dengan menemukan aturan cosinus. Selanjutnya guru mempersilakan
beberapa perwakilan siswi untuk mengutarakan hasil pekerjaan
bersama dan memberi konfirmasi atas hasil pekerjaan tersebut. Siswi
juga diajak untuk mengetahui kapankah aturan cosinus dapat
digunakan sebagai alternatif cara menjawab permasalahan mengenai
segitiga sembarang.
Setelah itu, guru menyajikan beberapa soal dan meminta siswi
untuk mengerjakan soal tersebut di buku masing-masing dalam
kelompok. Kegiatan berikutnya ialah mempersilakan siswi yang sudah
menyelesaikan soal untuk menuliskan hasil pekerjaannya di papan
tulis. Guru memberikan konfirmasi atas jawaban yang telah ditulis dan
memastikan seluruh siswi paham melalui kegiatan tanya –jawab.
Pada kegiatan penutup, peneliti mempersilahkan siswi untuk
mengaktifkan smartphone dengan seizin guru mata pelajaran. Sebelum
menyajikan

kuis

melalui

Kahoot

peneliti

memberi

petunjuk

penggunaan dan pengerjaan. Setelah memastikan semua siswi paham
akan petunjuk yang diberikan, guru mempersilahkan siswi untuk
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menginputkan PIN game yang ada. Pada Kahoot peneliti menyiapkan
8 butir pernyataan benar/salah yang harus dijawab oleh siswi.
Berikut merupakan beberapa hal yang guru dapat dalam kegiatan
penutup melalui pengamatan:
1. Siswi paham akan petunjuk penggunaan yang disampaikan
peneliti.
2. Seluruh siswi dapat mengikuti kuis Kahoot karena sinyal WiFi
yang kuat
3. Siswi terlihat bersemangat dan tertarik dalam mengikuti kuis
melalui Kahoot
4. Ada siswi yang melakukan ‘salah klik’ dalam proses
pengerjaan kuis disebabkan ketidaktelitian.
5. Siswi nampak memiliki jiwa kompetitif dibanding pertemuan
berikutnya.

4) Pertemuan Keempat
Pembelajaran pada pertemuan keempat dilaksanakan pada hari
Selasa, 30 April 2019 pada pukul 10.00-10.45 WIB. Pada pertemuan
ini, guru memberikan materi menerapkan aturan cosinus. Pembelajaran
diawali dengan mereview ulang materi yang telah diberikan pada
pertemuan sebelumnya yaitu menemukan aturan cosinus.
Kemudian

pembelajaran

dilanjutkan

dengan

membahas

penyelesaian soal-soal yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.
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Guru mempersilahkan siswi untuk mengajukan pertanyaan jika masih
ada yang belum dipahami. Setelah memastikan tidak ada pertanyaan
lagi, pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan penutup.
Pada kegiatan penutup, peneliti mempersilahkan siswi untuk
mengaktifkan smartphone. Pada pertemuan keempat ini, siswi kembali
diarahkan untuk mengerjakan kuis secara berkelompok dengan tujuan
agar semua kelompok dapat mengerjakan kuis tanpa terkendala oleh
sinyal lemah. Sebelum menyajikan kuis melalui Kahoot guru
mengingatkan petunjuk penggunaan dan pengerjaan kuis Kahoot dan
menyampaikan petunjuk penamaan kelompok pada Kahoot. Setelah
memastikan semua siswi paham akan petunjuk yang diberikan, peneliti
mempersilahkan siswi untuk menginputkan PIN game yang ada. Pada
Kahoot peneliti menyiapkan 2 butir soal yang harus dijawab.
Berikut merupakan beberapa hal yang peneliti dapat dalam
kegiatan penutup melalui pengamatan:
1. Siswi paham akan petunjuk penggunaan yang disampaikan
peneliti namun cukup memakan waktu yang lama bagi siswi
untuk menginput nama kelompok dan anggota kelompok.
2. Siswi terlihat bersemangat dan tertarik dalam mengikuti kuis
melalui Kahoot
3. Sebagian besar kelompok tidak menjawab kuis yang disajikan
karena waktu pengerjaan yang kurang. Waktu yang disediakan
adalah 120 detik, sedangkan dari 9 kelompok ada 2 yang dapat
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menjawab dengan benar dan 2 kelompok menjawab salah
sedangkan sisanya tidak menjawab. Saat waktu dinyatakan
habis, sebagian kelompok yang belum menjawab menyatakan
bahwa waktu yang diberikan tidak cukup sehingga kelompok
belum menyelesaikan pengerjaan soal.
4. Setelah menjawab soal pertama ada kelompok yang semakin
semangat

untuk

mengerjakan

soal

berikutnya

agar

mendapatkan skor, namun ada juga yang nampak enggan sebab
sudah kehilangan skor pada soal pertama.
5. Pada soal kedua dari 9 kelompok terdapat 4 kelompok yang
menjawab benar, 4 kelompok menjawab salah dan 1 kelompok
tidak menjawab. Terdapat kelompok yang menyatakan bahwa
keliru dalam klik jawaban sehingga salah menjawab. Selain itu
kelompok lain mendukung pernyataan tersebut dengan alasan
option pada layar tidak begitu terlihat antara √7 dan 7.
Setelah pengerjaan kuis, peneliti membagikan angket respon siswa
untuk diisi.
B. Analisis Data Hasil Penelitian
1. Data Hasil Observasi
Observasi keterlaksanaan kegiatan penutup dilakukan pada setiap
pertemuan oleh satu orang pengamat. Hasil observasi yang dilakukan
oleh observer pada setiap pertemuan terlampir pada Lampiran D.1.
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Data hasil pengamatan kemudian dianalisis dengan melakukan
konversi pilihan pada lembar keterlaksanaan dalam bentuk skor.
Pernyataan yang diberi tanda (√) pada kolom “Ya” diberi skor 1,
sedangkan jika pada kolom “Tidak” diberi skor 0. Rangkuman hasil
observasi keterlaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. 2 Hasil Keterlaksanaan Pembelajaran
Pertemuan ke1
2
3
4

Persentase
100%
100%
100%
100%

Kriteria
Baik Sekali
Baik Sekali
Baik Sekali
Baik Sekali

Tabel hasil pengamatan observer selama 4 pertemuan di
atas menunjukkan bahwa persentase keterlaksanaan kegiatan
penutup dengan menggunakan Kahoot di empat pertemuan berada
pada kategori baik sekali

. Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan
menggunakan Kahoot pada kegiatan penutup telah terlaksana
dengan kategori baik sekali di kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1
Yogyakarta, pada materi sinus dan cosinus.

2. Data Angket Respon Siswa
Daftar

skor

angket

respon

siswa

selama

kegiatan

penutup

menggunakan Kahoot dapat dilihat pada Lampiran D.3. Kemudian
data dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sejenis dan didapatkan
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persentase jumlah siswa pada setiap kriteria. Hasil pengelompokkan
dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4. 1 Persentase Respon Siswa
Sedangkan berdasarkan jawaban angket terbuka, dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:
Tabel 4. 3 Data Angket Terbuka
No
1

Pertanyaan
Pengalaman baik apa yang
anda peroleh ketika belajar
menggunakan Kahoot pada
kegiatan penutup?










Kategori Jawaban Siswa
Penggunaan media Kahoot pada
kegiatan penutup terasa seru,
mengasyikkan
dan
menyenangkan.
Penggunaan media Kahoot pada
kegiatan
penutup
menumbuhkan
kemampuan
untuk berpikir cepat.
Penggunaan media Kahoot pada
kegiatan
penutup
mengakomodasi siswa untuk
mengulang materi sehingga
lebih mengerti materi.
Dapat mengasah kemampuan
yang dimiliki melalui Kahoot
Penggunaan media Kahoot pada
kegiatan
penutup membuat
siswa bersemangat mengikuti
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2

Pengalaman apa yang
kurang
mengenakkan
ketika
belajar
menggunakan Kahoot pada
kegiatan penutup?




pembelajaran.
Koneksi internet yang lemah
Waktu pengerjaan terlalu cepat

Berdasarkan hasil di atas, nampak bahwa sebagian besar siswa sudah
memliki respon yang sangat baik. Sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan, penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup
dikatakan efektif apabila sekurang-kurangnya 75% siswa memiliki
respon dengan kategori minimal baik sehingga secara kuantitatif
persentase siswa yang memiliki respon dengan kategori minimal baik
adalah sebesar 97%.

3. Data Hasil Pengerjaan Kuis
Pengelompokkan hasil pengerjaan kuis siswa dihitung berdasar
kriteria kualifikasi yang disebutkan pada bab sebelumnya. Hasil akhir
pengerjaan kuis siswa pada tiap pertemuan dapat dilihat pada Tabel
4.5 berikut:
Tabel 4. 4 Kriteria Hasil Pengerjaan Kuis
Jumlah yang Memperoleh Nilai

Pertemuan
keI

57%

86%

86%

100%

100%

II

75%

75%

75%

100%

100%

III
IV

71%
11%

71%
11%

86%
11%

96%
89%

100%
89%

Kriteria
Tinggi
Sangat
Tinggi
Cukup
Rendah
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Rangkuman data hasil pengerjaan kuis siswa mengenai aturan
sinus dan cosinus dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:
Tabel 4. 5 Data Statistik Hasil Pengerjaan Kuis

No

Pertemuan

RataRata

Simpangan
Baku

Nilai
min

Nilai
max

Kriteria
Efektivitas

1

I

77,98

17

50

100

2

II

87,50

23,15

50

100

3
4

III
IV

74,55
50

16,13
25

37,5
0

100
100

Tinggi
Sangat
Tinggi
Cukup
Rendah

Sedangkan rangkuman data hasil tes tertulis siswa mengenai aturan
sinus dan cosinus dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:
Tabel 4. 6 Data Statistik Hasil Tes Tertulis

No

1

2

Indikator
Menjelaskan
aturan
sinus,
aturan kosinus
Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan
aturan
sinus,
aturan kosinus
Keseluruhan

RataRata

Simpangan
Baku

Nilai
min

Nilai
max

Persentase
Ketuntasan

82

9,23

65

98

75%

88

7,98

65

100

96%

85

6,77

73

96

93%

Efektivitas penggunaan media Kahoot pada setiap pertemuan dapat
dilihat pada Tabel 4.6. Sedangkan dilihat dari hasil tes tertulis siswa
secara keseluruhan, penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup
efektif sebab sebagian besar siswa sudah tuntas KKM dengan
persentase sebesar 93%.
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4. Data Hasil Wawancara
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada 3 orang siswi,
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
Jawaban siswi ketika diberi pertanyaan mengenai apakah
penggunaan media Kahoot membantu siswi dalam memahami
gambaran umum pelajaran ialah bagi siswi penggunaan media Kahoot
membantu siswi dalam memahami gambaran umum pelajaran karena
Kahoot seperti evaluasi akhir dari apa yang siswi dengar, apa yang
siswa pelajari hari itu sehingga siswi menjadi lebih paham akan
pembelajaran. Berikut cuplikan jawaban dari siswi yang menguatkan
pernyataan di atas:
“Itu membantu karena kahoot itu seperti evaluasi akhir dari
apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari hari itu jadi
saya lebih paham. Lalu saya jadi lebih bisa berlatih lebih
dalam lagi sebelum pertemuan berikutnya dan menurut saya
itu pembelajarannya lebih terstruktur.” [S26]

Ketika ditanya berkaitan dengan kelebihan Kahoot dalam membantu
siswi untuk mengingat materi yang disampaikan pada pertemuan,
semua subjek setuju bahwa belajar matematika menggunakan media
Kahoot membantu dalam mengingat materi yang disampaikan pada
pertemuan. Hal tersebut dikarenakan melalui Kahoot siswi diajak
mengingat materi yang diberikan melalui soal. Berikut salah satu
kutipan wawancara dengan subjek berkaitan dengan pernyataan di
atas:
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“Menurut [nama orang] iya karena kalo ga ngeperhatiin dan
[nama orang] ga inget-inget [nama orang] ga bisa ngerjain
soal di Kahootnya. Dengan adanya Kahoot kita bakalan inget
lagi tentang aturannya itu harus kayak gini dan kita inget lagi
apa yang dibilang sama kak vita kemarin.” [S26]

Kemudian berkaitan dengan semangat dan perasaan senang pada
kegiatan penutu, semua subjek menyatakan senang dan bersemangat
mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan media
Kahoot pada kegiatan penutup. Perasaan senang ini muncul sebab
Kahoot menjadi bahan refreshing dalam pembelajaran matematika.
Selain itu, pembelajaran matematika menggunakan media Kahoot
pada kegiatan penutup tidak dirasa membosankan oleh siswa.
Pembelajaran terasa lebih mengasyikkan karena siswa menjumpai hal
baru. Kahoot juga menumbuhkan semangat siswa dengan adanya
perolehan skor dan rank.
“[nama orang] jadi ngerasa senang terus ee pemakaian
kahoot itu jadi seperti bahan refreshing di pelajaran
matematika. Kemudian pemakaian kahoot ini jadi
meningkatkan minat [nama orang] karena pembelajaran lebih
terasa berbeda dan lebih seru.
Ya [nama orang] jadi semangat karena pelajaran jadi kayak
ga terasa membosankan terus pelajaran jadi kayak lebih seru
lebih berbeda dan itu menurut [nama orang] itu pembelajaran
yang efektif yang [nama orang] pingin.” [S26]
“Karena selama ini kan guru matematika tu ngajar cuma
nyatet gini jelasinnya sekilas langsung contoh soal contoh
soal. Cuma dijelasin satu terus disuruh ngelanjutin sendiri,
kan dari awal seperti itu sampai sekarang udah berapa bulan
ini terus kan pasti bosen kan apalagi 5 hari jam efektif belajar
di sekolah tu 4 hari di antaranya ada mtk terus. Kan dari situ
kayak bener-bener bosen udah ketemu mtk mtk terus,
belajarnya gitu gitu aja. Ya ditambah kalo misalnya gurunya
moodnya juga lagi jelek atau gimana kan pasti ga merasakan
kita sebagai muridnya. Jadi kan kalo misalnya pake kahoot
kan pasti kayak lebih seru nih seru nih, gini gini gini . Terus
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kalo misalnya kita salah jawabnya kayak yahh aku harus bisa
nih habis ini masa temen-temenku udah ini aku belum.”
[S23]

Berkaitan dengan motivasi belajar matematika yang timbul ketika
menggunakan Kahoot, semua subjek menyatakan bahwa belajar
matematika menggunakan media Kahoot membuat mereka merasa
termotivasi belajar matematika. Siswi sudah tahu bahwa pada setiap
kegiatan penutup pembelajaran matematika akan diadakan kuis
melalui Kahoot, sehingga siswa merasa harus fokus mengikuti
pembelajaran matematika agar ketika kuis dapat mengerjakan soal
dengan benar. Siswa juga memiliki perasaan gengsi jika melakukan
kesalahan jawab, sehingga bertekad untuk memperhatikan materi yang
diberikan agar tidak tertinggal dari siswa lain.
“Iya dong jadi termotivasi karena kalo [nama orang] ga
ngerti materinya [nama orang] gabisa ngerjain kahootnya
yang jelas. Terus jadi kayak merasa kahoot itu membantu
[nama orang] dalam memahami materi.” [S26]
“Kan kalo misalnya kan kita main kahoot tapi kita pas belajar
mtk tu kita sibuk sendiri terus tiba-tiba silahkan keluarkan hp
kalian untuk bermain kahoot. Ya terus misalnya soalnya
tentang yang dijelasin tadi, terus kita tu kayak kan tadinya
main-main jadi secara tidak langsung tidak mendengar apa
yang sedang dijelaskan terus pasti kan kayak eh ini apa sih
ini apa. Padahal kalo main kahoot kan kalo merhatiin dari
awal terus tiba-tiba dia main kahoot terus dia sampe skornya
itu bagus dia gak mungkin kayak bentar bentar, eh bentar
bentar jadi kayak lebih merhatiin pelajaran.” [S28]
“Jadi kan kayak kita udah tau nih bakalan ada kahoot, pasti
kita kan kayak akun harus fokus nih biar nanti pas kahootnya
bisa jawab pertanyaannya gitu loh. Jadi pasti kalo kita bisa
jawab pertanyaannya dan nanti kita bener kita bakalan inget
terus gitu loh jawabannya itu apa ya. Oh ternyata harus pake
yang ini. Kayak gitu. Kita bakalan punya planning.” [S23]
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Berkaitan dengan peningkatan perhatian dalam belajar matematika,
menurut siswa menggunakan media Kahoot pada kegiatan penutup
meningkatkan perhatian mereka dalam belajar matematika sebab
siswa tahu bahwa materi yang dijelaskan akan disajikan kembali pada
kegiatan penutup dalam bentuk soal pada Kahoot sehingga siswa
menaruh perhatian lebih pada pembelajaran matematika.
“Iya karena setiap penjelasan yang dijelaskan itu akan
menjadi soal. Lalu [nama orang] harus ngeperhatiin untuk
bisa jawab soalnya.” [S26]
“Iya, karena tanpa kahoot tu biasanya tu di akhir biasanya
ditanya tadi tu tentang apa gini gini. Paling yang jawab cuma
beberapa orang gitu gitu aja. Tapi kalo ada kahoot kan kayak
lebih diulas ulang lagi gitu loh materinya dari awal kan
soalnya kan juga dari apa yang kita pelajarin terus dibikin
soal dari kahoot itu jadi kita oh tadi begin begini Kalo gak
kan misalnya dalam satu pertemuan itu kita menyelesaikan
dua materi mungkin materi yang kedua tu kita ingat ingat aja
tapi kalo materi yang pertama tu pasti ada yang lupa. Kan
kalo kahoot kan diulas lagi dari awal jadi inget lagi.” [S23]

Ketika ditanya mengenai pendapat secara keseluruhan, pendapat siswa
mengenai Kahoot adalah sebagai berikut:
 Kahoot dirasa efektif digunakan dalam pembelajaran
 Dengan adanya Kahoot, suasana kelas menjadi lebih seru.
 Dengan adanya Kahoot, siswa lebih bersemangat untuk mengikuti
pembelajaran matematika.
“Penggunaan kahoot sendiri itu menurut stella efektif lalu
jadi lebih seru terus ningkatin semangat [nama orang] dalam
pembelajaran dan minat [nama orang] mengikuti pelajaran.
Lalu kahoot sendiri itu jadi mengubah suasana yang
biasanya kayak males ngikutin matematika karena
metodenya itu-itu aja jadi kayak metodenya berubah terus
jadi kayak kerasa lebih seru terus menurut [nama orang] itu
efektif dalam pembelajaran. Efektif banget sih malah.Tapi
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kurangnya, mungkin karena kahoot itu online terus juga kan
butuh jaringan terus kan kalo lemot-lemot gitu kan gabisa
karena ada waktunya. Jadi menurut [nama orang]
kekurangannya di jaringan aja sih kalo misalnya jaringannya
lagi lemot jadi kerasa yah kok jaringannya lemot. Padahal
sebenernya itu yang ditunggu-tunggu.” [S26]
“Positifnya itu ya meningkatkan semangat anak dalam
belajar lagi karena dengan metode baru dan menggunakan
internet. Karena kan sekarang udah lebih maju kan
ketimbang dulu. Itu pasti kan anak-anak kayak lebih seneng
kalo pake gadget. Terus yang kedua ngelatih berpikir cepat,
karena kadang tu kalo guru Cuma ninggali tugas gitu aja ga
semua anak langsung ngerjain. Sedanglkan kalo kahoot mau
ga mau kita harus jawab, kita harus bisa. Tertantang, kurang
lebih seperti itu. Kalo untuk negatifnya mungkin kadang kalo
beberapa anak yang menyepelekan pembelajaran sehingga
saat menjawabsoal di kahoot tu gabisa jadi cenderung ngasal.
Karena kayak ah ini apa ya, ga dengerin ga nyimak jadi ah
udahlah ini aja ini aja.” [S23]

Berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, sebagian subjek
menyatakan bahwa Kahoot menumbuhkan kemampuan berpikir kritis
mereka. Sebab melalui Kahoot mereka merasa harus lebih fokus untuk
menemukan jawabannya. Sedangkan ada subjek yang menyatakan
bahwa Kahoot tidak begitu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis
sebab soal yang diberikan dapat dijawab tanpa berpikir panjang.
“Kita harus lebih kayak apa kayak langsung dengan cara
cepat gitu fokus buat, ini apa ya tadi. Ini apa. Jadi itu
mengolah kemampuan kita untuk berpikir cepat karena ada
waktunya. Juga kalo mikirnya lambat juga terus waktunya
abis soalnya ga sempet kejawab kan skonya ga dapet. Sedih
lagi.” [S28]
“Mungkin dari beberapa soal yang kemarin cicik kasih itu
langsung menjermus ke pemakaian rumus pasti ya jadinya
kayak [nama orang] belum begitu ngerasain untuk berpikir
lebih kritis karena emang soal yang dikasih itu udah kayak
langsung kayak didapet jawabannya dari rumus pastinya.
Cuman mungkin untuk kayak berpikir kritis lebih kayak
[nama orang] harus balik-balik rumusnya untuk dapet
jawabannya.” [S26]
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Perasaan paling dominan yang dinyatakan adalah rasa senang. Siswa
senang sebab terjadi suasana baru saat pembelajaran matematika yang
mengasyikkan, berbeda dengan pembelajaran yang biasa mereka
lakukan.
Perasaan lain yang dirasakan adalah rasa berdebar dan was-was. Siswa
was-was jika jawaban yang diberikan keliru dan berdebar jika ada
teman yang menjawab soal lebih dahulu.
“Ya [nama orang] ngerasa seneng banget terus jadi kayak
ngersa seru pelajarannya, terus bisa ningkatin kekompakkan
kelompok kalo misalnya kahootnya tu dalam kelompok. Lalu
ya seneng kayak ada bercanda-bercandanya terus ngerasa
beda di pelajarannya/ Lalu intinya lebih membuat [nama
orang] semangat dalam mengikuti pelajaran.” [S26]
“Seneng tapi juga deg-degan, senengnya itu ya karena ini
kayak baru gitu loh. Cara belajar baru. Karena kan sebelumsebelumnya kan kami juga tidak pakai kahoot. jadi ya kayak
lebih, aku ngerasa seneng aja gitu dengan metode belajar
yang baru. Terus deg-degan itu karena kayak ada waktu terus
saingannya tu berapa orang. Terus kayak mikir. Duh aku bisa
jawab apa engga ya.jadi aku tertantang juga. Terus juga
kayak mikir, duh tadi aku salah ngitung ga ya, jawabannya
bener ga ya. Terus apa lagi kalo yang lain udah jawab tapi
aku belum jawab terus itu kayak ya ampun apa ya. Duh aku
lupaa. Pokoknya harus memanage waktunya kayak harus
mikir cepet.” [S28]

Sebagian

menyatakan

bahwa

bersungguh-sungguh

ketika

mengerjakan soal yang disajikan melalui Kahoot supaya mendapatkan
skor yang tinggi sehingga masuk dalam 5 teratas.
Sedangkan sebagian menyatakan bahwa dalam tim terkadang tidak
bersungguh-sungguh

dalam

mengerjakan

soal

sebab

waktu

mengerjakan yang terlalu cepat sehingga siswa cenderung malas
menghitung.
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“Untuk
bersungguh-sungguhnya
kayak
sebenernya
bersungguh-sungguh cuman kalo yang individu bersungguh
sungguh banget malah tapi kalo kelompok kemarin ada jailjailnya. Cari di brainly itu soalnya waktunya cepet banget
kan terus ya udah lah bodo amat lah terus brainly 3x. Terus
habis itu yaudah brainly, eh ketemu. Beneran ketemu
jawabannya akhirnya dijawab sesuai dengan jawaban di
brainly itu. Terus menurut [nama orang] bersungguhsungguhnya, bersungguh-sungguh sih jadi kayak lebih seru
aja gitu. Walaupun liat di brainly kan tetep nyatet caranya,
tetep nyatet ehm pokoknya tetep catet gitu.” [S26]

C. Pembahasan
Pembelajaran matematika dengan menggunakan media Kahoot
pada kegiatan penutup telah terlaksana di kelas X MIPA 4 SMA Stella
Duce 1 Yogyakarta dengan baik sekali. Hal ini didukung oleh data
observasi keterlaksanaan kegiatan penutup yang dilakukan oleh observer
pada setiap pertemuan. Berdasarkan tabel hasil perhitungan persentase
keterlaksanaan kegiatan penutup dengan menggunakan media Kahoot,
diketahui bahwa keterlaksanaan kegiatan penutup tergolong baik sekali di
keempat pertemuan.
Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa Kahoot efektif
digunakan untuk kegiatan penutup pembelajaran Matematika. Hal ini bisa
dilihat dari respon siswa. Berdasarkan respon siswa melalui angket
tertutup serta diperkuat dengan data wawancara, didapatkan bahwa Kahoot
membantu siswa dalam memahami gambaran umum pelajaran. Kemudian
siswa juga merasa penggunaan media Kahoot pada kegiatan

penutup

mengakomodasi siswa untuk mengulang materi sehingga lebih mengerti
materi. Hal ini disampaikan sebagian besar siswa melalui angket terbuka
dan jelas dirasakan siswa sebab soal kuis yang disajikan berkaitan dengan
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materi yang disampaikan pada hari itu juga. Dalam proses menjawab,
siswa melakukan kegiatan mengingat kembali materi yang sudah
disampaikan agar dapat menjawab benar. Pun ketika siswa menjawab
salah, siswa juga melakukan proses evaluasi terhadap jawaban mereka dan
tentu mengingat jawaban yang seharusnya sehingga dari hal tersebut siswa
lebih mengerti materi pada pertemuan hari itu. Dari hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa Kahoot memfasilitasi tercapainya salah satu tujuan
dari kegiatan penutup yaitu kegiatan meninjau kembali.
Selain itu melalui respon siswa didapatkan bahwa penggunaan
Kahoot pada kegiatan penutup menumbuhkan semangat dan motivasi
siswa pada pembelajaran. Hal ini juga menjadi salah satu kunci keefektifan
proses pembelajaran. Sebagian besar siswa merasa Kahoot membuat
mereka lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Didukung oleh hasil
wawancara, siswa menyampaikan bahwa Kahoot menjadi bahan refreshing
dalam pembelajaran sehingga selalu dinanti-nantikan pada setiap
pertemuannya dan hal tersebut membangun semangat mengikuti
pembelajaran. Semangat siswa juga nampak dari antusiasme siswa yang
mendesak peneliti untuk segera memulai kuis Kahoot padahal masih
terdapat 1-3 siswa yang belum terdaftar sebagai pemain. Pun adanya skor
yang diterapkan pada Kahoot membuat siswa bersemangat untuk
berlomba-lomba mendapatkan skor tertinggi. Hal tersebut juga sudah
dibuktikan oleh Irawati (2018) yang menemukan bahwa Kahoot
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meningkatkan minat belajar siswa dengan rata-rata persentase peningkatan
sebesar 8,63%.
Kemudian keefektifan penggunaan Kahoot pada kegiatan penutup
juga dapat dilihat dari hasil pengerjaan kuis dan tes tertulis siswa.
Penggunaan Kahoot pada kegiatan penutup memfasilitasi guru untuk
mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Melalui hasil pengerjaan kuis di
tiap pertemuan guru maupun siswi sendiri dapat mengetahui tingkat
keberhasilan dalam belajar di pertemuan itu. Dari data dan analisis di atas,
didapatkan bahwa siswi cenderung berhasil pada pokok bahasan aturan
sinus dibanding aturan cosinus. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil
pengerjaan kuis tiap pertemuannya. Pada pertemuan I dan II dengan pokok
bahasan aturan sinus, rata-rata siswi ialah 77,98 dan 87,5. Pada pertemuan
III dan IV dengan pokok bahasan aturan cosinus, rata-rata siswi ialah
74,55 dan 50. Dari data tersebut, nampak bahwa aturan sinus lebih berhasil
dipelajari oleh siswi dibanding pokok bahasan aturan cosinus.
Kemudian pengunaan Kahoot juga memfasilitasi tercapainya
tujuan kegiatan penutup yaitu mengetahui keefektifan pembelajaran yang
telah dilaksanakan. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan
dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru
dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui hasil
pengerjaan kuis di tiap pertemuan didapatkan beberapa hal sebagai
berikut:
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a. Hasil pengerjaan kuis pada pertemuan pertama dan ketiga masuk
pada kriteria keefektifan yang tinggi dan cukup. Hal ini terbukti dari
data yang didapatkan oleh peneliti. Rata-rata hasil pengerjaan kuis
kelas X MIPA 4 untuk kompetensi dasar menjelaskan aturan sinus
dan aturan cosinus sebesar 77,98 dan 74,55 sedangkan rata-rata hasil
tes tertulis kelas sebesar 82 dengan persentase ketuntasan sebesar
75%. Artinya bahwa tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama
dan ketiga telah dicapai oleh sebagian besar siswi di kelas.
b. Hasil pengerjaan kuis pada pertemuan kedua dan keempat masuk
pada kriteria keefektifan yang sangat tinggi dan rendah. Hal ini
terbukti dari data yang didapatkan oleh peneliti. Rata-rata hasil
pengerjaan kuis kelas X MIPA 4 untuk kompetensi dasar
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan
cosinus adalah 87,50 dan 50. Sedangkan rata-rata hasil tes tertulis
kelas sebesar 88 dengan persentase ketuntasan sebesar 96%. Dari
hasil kuis nampak bahwa siswa telah mencapai kompetensi
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus namun
tidak halnya dengan aturan cosinus. Berbeda dengan hasil tes tertulis
yang menunjukkan bahwa siswa telah mampu menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan cosinus. Perbedaan
ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan salah satunya koneksi
internet yang lemah.
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Kemudian

berdasarkan

stastitik

deskriptif

tiap

pertemuan

didapatkan bahwa hasil pengerjaan kuis fluktuatif. Hasil pengerjaan kuis
yang paling rendah adalah di pertemuan ke-4 dikarenakan sebagian besar
tim yang mengikuti tidak menjawab soal yang diberikan. Berdasarkan hal
tersebut, berikut beberapa kemungkinan yang menyebabkan keragaman
efektivitas penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup pembelajaran
matematika ditinjau dari hasil pengerjaan kuis pada materi aturan sinus
dan cosinus kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta:
a. Koneksi internet yang lemah
Berdasarkan wawancara dan observasi pada pembelajaran yang
dilakukan peneliti, sebagian besar siswi mengaku koneksi yang
lemah menyebabkan mereka tidak bisa menjawab kuis yang
disajikan. Selain itu, koneksi yang lemah juga menyebabkan siswi
keluar dari Kahoot secara otomatis. Akibatnya beberapa siswi tidak
dapat menjawab soal kuis yang disajikan .
b. Waktu mengerjakan yang kurang
Siswi melaporkan bahwa waktu yang disediakan untuk mengerjakan
kuis kurang sehingga sebagian siswi belum selesai mengerjakan kuis
yang disajikan. Akibatnya kuis yang disajikan tidak terjawab
sehingga nilai yang didapatkan tidak maksimal.
c. Materi yang belum sepenuhnya dipahami oleh siswi
Terdapat siswi yang belum sepenuhnya paham atas materi yang
dipelajari pada hari itu. Hal ini diketahui peneliti melalui observasi
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yang dilakukan pada saat pertemuan berlangsung. Nampak bahwa
siswi baru memahami bahasan setelah keliru menjawab soal kuis
yang disajikan. Akibatnya nilai yang diperoleh oleh siswi rendah.
d. Mengerjakan kuis yang disajikan dengan tidak bersungguh-sungguh
Terdapat siswi yang tidak bersungguh-sungguh ketika mengerjakan
soal kuis yang disajikan. Hal ini nampak ketika ada siswi yang terlalu
cepat menjawab soal tanpa melihat soal yang ditampilkan di layar.
Ketika ditegur siswi memohon maaf dan beralasan bahwa hal
tersebut terjadi karena ketidaksengajaan. Dari wawancara yang
dilakukan juga terdapat subjek yang menyatakan bahwa tidak
bersungguh-sungguh mengerjakan sebab terlalu diburu waktu dan
adanya kecenderungan malas berpikir.
D. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu:
1. Efektivitas penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup
dapat ditinjau dari beberapa faktor seperti motivasi belajar,
aktivitas siswa dalam penggunaan media Kahoot, keaktifan siswa
saat menggunakan media Kahoot, minat belajar dan hasil belajar
siswa tetapi dalam penelitian ini efektivitas hanya ditinjau dari
hasil pengerjaan kuis dan hasil pengerjaan kuis siswa.
2. Penggunaan Kahoot pada penelitian ini belum memfasilitasi
tercapainya beberapa tujuan kegiatan penutup yang lain seperti
mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan
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dipelajari berikutnya, menyampaikan rencana pembelajaran
pertemuan berikutnya.
3. Penggunaan media Kahoot pada kegiatan penutup membutuhka n
jaringan internet yang baik sehingga keterlaksanaan kegiatan
penutup sangat dipengaruhi oleh lemah atau tidaknya koneksi ke
internet.
4. Kahoot memiliki karakter yang terbatas pada bagian soal maupun
jawaban sehingga peneliti tidak dapat membuat soal dengan
menggunakan banyak karakter.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan penelitian mengenai penggunaan media
Kahoot pada kegiatan penutup di kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1
Yogyakarta dan hasil analisis serta pembahasan yang diperoleh, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penggunaan Kahoot pada kegiatan penutup di kelas X MIPA 4 SMA
Stella Duce 1 Yogyakarta pokok bahasan Aturan Sinus dan Cosinus
telah terlaksana dengan baik sekali.
2. Penggunaan Kahoot pada kegiatan penutup efektif ditinjau dari hasil
pengerjaan kuis dan tes tertulis di kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1
Yogyakarta pokok bahasan Aturan Sinus dan Cosinus. Hal ini
ditunjukkan dari kategori efektivitas penggunaan media Kahoot pada
tiap pertemuan yang mengakomodasi tercapainya tujuan kegiatan
penutup serta ditunjukkan dari persentase ketuntasan siswi pada hasil
tes tertulis sebesar 97%.
3. Penggunaan Kahoot pada kegiatan penutup efektif ditinjau dari respon
siswa kelas X MIPA 4 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta pokok bahasan
Aturan Sinus dan Cosinus. Angket tertutup menunjukkan bahwa 97%
siswi berada pada kategori respon siswa yang baik dan sangat baik
didukung respon positif siswi pada angket terbuka dan wawancara.

84
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran
yang dapat dijadikan referensi lebih lanjut, yaitu:
1. Bagi mahasiswa calon guru dan guru
Penelitian yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang positif,
sehingga media Kahoot dapat digunakan sebagai referensi media
pembelajaran yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan penutup
untuk mengakomodasi tercapainya tujuan kegiatan penutup dengan
jalan yang berbeda dari biasanya.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan hanya
sebatas untuk melihat keterlaksanaan penggunaan media Kahoot pada
kegiatan penutup dan efektivitasnya ditinjau dari respon siswa dan
hasil pengerjaan kuis serta tes tertulis tanpa mengetahui perbandingan
penggunaan media Kahoot dengan media lainnya, sehingga untuk
peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan metode penelitian
agar informasi yang diperoleh lebih kaya. Koneksi internet juga perlu
diperhatikan agar penelitian terlaksana dengan baik.
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Lampiran A. 1 Surat Izin Penelitian
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Lampiran A. 2 Surat Keterangan Boleh Melaksanakan Penelitian
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Lampiran B. 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Stella Duce 1 Yogyakarta
Mata Pelajaran

: Matematika Wajib

Kelas / Semester

: X MIPA/ Genap

Materi Pokok

: Trigonometri

Alokasi waktu

:7

45 menit (4 pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung
jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga,
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”

KI 3

: Memahami,

menerapkan,

dan

menganalisis

pengetahuan

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora

dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena

dan

kejadian,

serta

menerapkan

pengetahuan

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4

: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif,
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serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.10

Indikator Pencapaian Kompetensi

Menjelaskan aturan sinus dan 3.9.7 Menemukan

cosinus

konsep

sinus

aturan

menggunakan

perbandingan

trigonometri

pada segitiga siku-siku.
3.9.8 Menemukan
sinus

konsep

melalui

aturan

manipulasi

aljabar.
3.9.9 Menyebutkan aturan sinus.
3.9.10 Menemukan
cosinus

konsep

aturan

menggunakan

perbandingan

trigonometri

pada segitiga siku-siku.
3.9.11 Menemukan
cosinus

konsep

melalui

aturan

manipulasi

aljabar.
3.9.12 Menyebutkan aturan cosinus.
4.10

Menyelesaikan masalah yang 4.9.3 Menggunakan konsep aturan

berkaitan dengan aturan sinus

sinus

dalam

dan cosinus

masalah.

menyelesaikan

4.9.4 Menggunakan konsep aturan
cosinus dalam menyelesaikan
masalah.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik khususnya
metode pembelajaran diskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu
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menemukan konsep aturan sinus dan aturan cosinus; mampu menyebutkan
aturan sinus dan cosinus; mampu menggunakan konsep aturan sinus dan
cosinus dalam menyelesaikan masalah dengan tepat, teliti, dan mampu
bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan.

D. Materi Pembelajaran
Fakta


Konsep
 Konsep segitiga siku-siku
 Konsep segitiga sembarang
 Konsep sudut
 Konsep sinus
 Konsep cosinus
Prinsip
 Aturan sinus
 Aturan cosinus
Prosedur
 Langkah-langkah menentukan aturan sinus
 Langkah-langkah menentukan aturan cosinus
 Langkah-langkah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
sinus
 Langkah-langkah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan
cosinus
Metakognitif
 Memilih penyelesaian masalah kontekstual antara menggunakan aturan sinus
atau aturan cosinus
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E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan

: saintifik

2. Model pembelajaran

: direct instruction

3. Metode

: ceramah, diskusi kelompok dan tanya-

jawab

F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
Media Pembelajaran
 Lembar Kerja Peserta Didik
 LCD projector
 Bahan Tayang (PPT)
 Kahoot
 Papan Tulis, Spidol, Penghapus

Sumber belajar


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Siswa Mata
Pelajaran Matematika. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Guru Mata
Pelajaran Matematika. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.



Internet



Sumber yang relevan

G. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan I
Alokasi Waktu

:2

45 menit

Indikator yang akan dicapai :
3.9.1 Menemukan konsep aturan sinus menggunakan perbandingan trigonometri
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pada segitiga siku-siku.
3.9.2 Menemukan konsep aturan sinus melalui manipulasi aljabar.
3.9.3 Menyebutkan aturan sinus.
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa
Orientasi


Guru masuk ke kelas dan mengecek kesiapan fisik kelas, mengikuti doa dan
renungan pagi serta menyanyikan lagu Indonesia Raya.



Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam dan sapaan dilanjutkan
menanyakan kehadiran serta kabar peserta didik.



Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.

Apersepsi


Guru mengajak peserta didik kembali mengingat dan menyebutkan
perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku melalui tanya-jawab.



Guru mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.

Motivasi


Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan
dicapai pada pertemuan ini yaitu:
Peserta didik mampu menyebutkan aturan sinus dari proses menemukan
aturan sinus menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku
dan manipulasi aljabar.

Pemberian Acuan


Guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan
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saat itu.


Guru menjelaskan mekanisme pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.



Guru menginformasikan bahwa peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa
kelompok yang terdiri atas 4-5 orang.



Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan buku dan alat tulis.
Kegiatan Inti (65 menit)

Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan


Guru menceritakan suatu permasalahan:
Jalan k dan jalan l berpotongan di kota A. Dinas tata ruang kota ingin
menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan m dan
memotong kedua jalan yang ada, seperti yang ditunjukkan pada gambar

Jika jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km, sudut yang dibentuk jalan m
dengan jalan l adalah 70° dan sudut yang dibentuk jalan k dan jalan m adalah
30°. Tentukanlah jarak kota A dengan kota B!



Ketika menyajikan masalah kepada peserta didik, guru bertanya
“Dapatkah kalian menyebutkan apakah bentuk dari sketsa jalan di atas?’
“Apa saja unsur yang diketahui?”
“Dapatkah permasalahan di atas diselesaikan dengan menggunakan
perbandingan trigonometri yang telah kalian ketahui?”
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Fase 3: Membimbing pelatihan


Setelah melakukan tanya jawab, guru membagikan LKPD “Menemukan
Aturan Sinus” kepada peserta didik dan mempersilahkan peserta didik
mengerjakan LKPD dalam kelompok beranggotakan 4-5 orang.



Guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang
relevan untuk menjawab permasalahan yang diberikan dari berbagai
sumber mengenai aturan sinus; melakukan aktivitas mengerjakan LKPD
yang sesuai dengan sumber; saling bertukar pikiran maupun berdiskusi
dengan teman disekitarnya mengenai aturan sinus.



Peserta didik dalam kelompok dibimbing untuk berdiskusi untuk
mendapatkan pemahaman terhadap proses penyelesaian masalah dengan
menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang
telah dipelajari sebelumnya dan proses manipulasi aljabar dalam kegiatan
menemukan aturan sinus.

Fase 4: Mengecek pemahaman dan umpan balik


Guru meminta beberapa kelompok untuk melakukan presentasi singkat
atas pekerjaan LKPD.



Peserta didik diarahkan untuk menanggapi hasil pekerjaan kelompok lain
melalui kegiatan tanya-jawab.



Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan konsep aturan sinus
berdasarkan hasil presentasi dan diskusi kelas.



Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal
yang belum dimengerti.
Kegiatan Penutup (15 menit)

Fase 5: Memberi pelatihan lanjutan dan penerapan


Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan smartphone guna
mengerjakan kuis online.
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Guru menyajikan kuis online melalui Kahoot dan peserta didik
mengerjakan kuis dengan arahan dari guru.



Guru menginformasikan hal-hal terkait pembelajaran selanjutnya.



Guru menutup pembelajaran dengan salam dan semangat.

Pertemuan II
:1

Alokasi Waktu

45 menit

Indikator yang akan dicapai :
4.9.1 Menggunakan konsep aturan sinus dalam menyelesaikan masalah.
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa
Orientasi


Guru masuk ke kelas dan mengecek kesiapan fisik kelas.



Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam dan sapaan dilanjutkan
menanyakan kehadiran serta kabar peserta didik.



Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.

Apersepsi


Guru mengajak peserta didik kembali mengingat dan menyebutkan aturan
sinus melalui tanya-jawab.



Guru memastikan peserta didik mengetahui perbedaan dalam penggunaan
perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan aturan sinus.



Guru mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.
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Motivasi


Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan
dicapai pada pertemuan ini yaitu:
Peserta didik mampu menyelesaikan soal maupun masalah kontekstual
menggunakan aturan sinus.

Pemberian Acuan


Guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan
saat itu.



Guru menjelaskan mekanisme pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.



Guru menginformasikan bahwa peserta didik akan diberi beberapa
permasalahan yang harus diselesaikan menggunakan aturan sinus.



Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan buku dan alat tulis.
Kegiatan Inti (20 menit)

Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan


Guru menampilkan kembali permasalahan yang sempat diberikan pada
peserta didik di pertemuan sebelumnya.
Jalan k dan jalan l berpotongan di kota A. Dinas tata ruang kota ingin
menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan m dan
memotong kedua jalan yang ada, seperti yang ditunjukkan pada gambar

Jika jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km, sudut yang dibentuk
jalan m dengan jalan l adalah 70° dan sudut yang dibentuk jalan k dan
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jalan m adalah 30°. Tentukanlah jarak kota A dengan kota B!


Melalui demonstrasi, guru menyelesaikan permasalahan tersebut dan
mempersilahkan peserta didik yang belum paham untuk bertanya.



Guru menyajikan contoh soal lain dan meminta peserta didik mengamati
segitiga yang diberikan dalam menentukan besar sudut C pada segitiga.



Guru kembali melakukan demonstrasi terhadap langkah penyelesaian
permasalahan yang disajikan dan memberikan kesempatan siswa untuk
ikut terlibat melalui kegiatan tanya-jawab.

Fase 3: Membimbing pelatihan


Guru menyajikan beberapa soal dan meminta peserta didik untuk
mengerjakan dengan teman sebangku di buku masing-masing.



Guru mendorong dialog/diskusi antara siswa dan menumbuhkan rasa
toleransi.

Fase 4: Mengecek pemahaman dan umpan balik


Guru meminta beberapa peserta didik yang telah menyelesaikan
pengerjaan untuk maju ke depan menuliskan hasil pekerjaannya.



Guru bersama peserta didik menanggapi hasil pekerjaan yang dituliskan
pada papan tulis.



Guru merangsang peserta didik untuk menyimpulkan jawaban yang tepat
dari masing-masing soal dan memberi apresiasi terhadap peserta didik.
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Guru mempersilahkan peserta didik bertanya mengenai hal yang masih
tidak dimengerti.
Kegiatan Penutup (15 menit)

Fase 5: Memberi pelatihan lanjutan dan penerapan


Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan smartphone guna
mengerjakan kuis online



Guru menyajikan kuis online melalui Kahoot dan peserta didik
mengerjakan kuis dengan arahan dari guru.



Guru menginformasikan hal-hal terkait pembelajaran selanjutnya.



Guru menutup pembelajaran dengan salam dan semangat.

Pertemuan III
:2

Alokasi Waktu

45 menit

Indikator yang akan dicapai :
3.9.1 Menemukan

konsep

aturan

cosinus

menggunakan

perbandingan

trigonometri pada segitiga siku-siku.
3.9.2 Menemukan konsep aturan cosinus melalui manipulasi aljabar.
3.9.3 Menyebutkan aturan cosinus.
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa
Orientasi


Guru masuk ke kelas dan mengecek kesiapan fisik kelas, mengikuti doa dan
renungan pagi serta menyanyikan lagu Indonesia Raya.



Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam dan sapaan dilanjutkan
menanyakan kehadiran serta kabar peserta didik.
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Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.

Apersepsi


Guru mengajak peserta didik kembali mengingat dan menyebutkan
perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku melalui tanya-jawab.



Guru mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.

Motivasi


Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan
dicapai pada pertemuan ini yaitu:
Peserta didik mampu menyebutkan aturan cosinus dari proses menemukan
aturan cosinus menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga sikusiku dan manipulasi aljabar.

Pemberian Acuan


Guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan
saat itu.



Guru menjelaskan mekanisme pembelajaran sesuai dengan langkag-langkah
pembelajaran.



Guru menginformasikan bahwa peserta didik akan dibagi ke dalam beberapa
kelompok yang terdiri atas 4-5 orang.



Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan buku dan alat tulis.
Kegiatan Inti (65 menit)

Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan


Guru menyajikan masalah kepada peserta didik berupa gambar di bawah.
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Guru bertanya kepada peserta didik, “Dari gambar di atas, dapatkah kita
menemukan besar sudut maupun panjang sisi yang belum diketahui
menggunakan pengetahuan yang sudah kita dapatkan?”, “Dapatkah kita
gunakan aturan sinus?”, “Adakah cara lain untuk mencari panjang sisi
AC?”



Setelah melakukan tanya jawab, guru membagikan LKPD berkaitan
dengan menemukan aturan cosinus.

Fase 3: Membimbing pelatihan


Guru mempersilahkan peserta didik untuk masuk ke dalam kelompok
yang sama dengan pertemuan sebelumnya.



Peserta didik dalam kelompok dibimbing untuk berdiskusi untuk
mendapatkan pemahaman terhadap proses penyelesaian masalah dengan
menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang
telah dipelajari sebelumnya dan proses manipulasi aljabar dalam kegiatan
menemukan aturan sinus.

Fase 4: Mengecek pemahaman dan umpan balik


Guru meminta beberapa kelompok untuk melakukan presentasi singkat
atas pekerjaan LKPD.



Peserta didik diarahkan untuk menanggapi hasil pekerjaan kelompok lain
melalui kegiatan tanya-jawab.



Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan konsep aturan
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cosinus berdasarkan hasil presentasi dan diskusi kelas.


Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal
yang belum dimengerti.
Kegiatan Penutup (15 menit)

Fase 5: Memberi pelatihan lanjutan dan penerapan


Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan smartphone guna
mengerjakan kuis online



Guru menyajikan kuis online melalui Kahoot dan peserta didik
mengerjakan kuis dengan arahan dari guru.



Guru menginformasikan hal-hal terkait pembelajaran selanjutnya.



Guru menutup pembelajaran dengan salam dan semangat.

Pertemuan IV
Alokasi Waktu

:2

45 menit

Indikator yang akan dicapai :
4.9.2 Menggunakan konsep aturan cosinus dalam menyelesaikan masalah..
Deskripsi Kegiatan
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
Fase 1: Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa
Orientasi


Guru masuk ke kelas dan mengecek kesiapan fisik kelas, mengikuti doa dan
renungan pagi serta menyanyikan lagu Indonesia Raya.



Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan salam dan sapaan dilanjutkan
menanyakan kehadiran serta kabar peserta didik.



Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.
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Apersepsi


Guru mengajak peserta didik kembali mengingat dan menyebutkan aturan
cosinus melalui tanya-jawab.



Guru mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya.

Motivasi


Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang akan
dicapai pada pertemuan ini yaitu:
Peserta didik mampu menyelesaikan soal maupun masalah kontekstual dengan
aturan cosinus.

Pemberian Acuan


Guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan
saat itu.



Guru menjelaskan mekanisme pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran.



Guru menginformasikan bahwa peserta didik akan diberi beberapa soal yang
harus diselesaikan menggunakan aturan cosinus.
Kegiatan Inti (45 menit)

Fase 2: Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan


Guru menampilkan kembali permasalahan yang sempat diberikan pada
peserta didik di pertemuan sebelumnya.
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Melalui tanya-jawab, guru dan peserta didik bersama-sama menyelesaikan
permasalahan tersebut sembari guru menuliskan hasil tanya-jawab di
papan tulis.



Guru menyajikan dan melakukan demonstrasi soal dalam menentukan
besar sudut pada suatu segitiga dari 3 sisi yang diketahui dan memberikan
pemahaman kepada peserta didik terhadap penyelesaian soal.

Fase 3: Membimbing pelatihan


Guru menyajikan beberapa soal dan meminta peserta didik untuk
mengerjakan dengan teman sebangku di buku masing-masing.



Guru mendorong dialog/diskusi antara siswa dan menumbuhkan rasa
toleransi.

Fase 4: Mengecek pemahaman dan umpan balik


Guru meminta beberapa peserta didik yang telah menyelesaikan
pengerjaan untuk maju ke depan menuliskan hasil pekerjaannya.



Guru bersama peserta didik menanggapi hasil pekerjaan yang dituliskan
pada papan tulis.



Guru merangsang peserta didik untuk menyimpulkan jawaban yang tepat
dari masing-masing soal dan memberi apresiasi terhadap peserta didik.



Guru mempersilahkan peserta didik bertanya mengenai hal yang masih
tidak dimengerti.
Kegiatan Penutup (35 menit)

Fase 5: Memberi pelatihan lanjutan dan penerapan


Guru meminta peserta didik untuk menyiapkan smartphone guna
mengerjakan kuis online



Guru menyajikan kuis online melalui Kahoot dan peserta didik
mengerjakan kuis dengan arahan dari guru.



Guru menginformasikan hal-hal terkait pembelajaran selanjutnya.
Kegiatan tambahan: Peserta didik mengisi angket respon siswa.



Guru menutup pembelajaran dengan salam dan semangat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109

Lampiran I: Instrumen Penilaian Sikap
Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik
sehari-hari untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam hal: disiplin, bekerja
sama, dan tanggung jawab baik dalam proses pembelajaran maupun secara umum.
Pengamatan langsung dilakukan oleh guru melalui jurnal penilaian sikap.

Nama Satuan Pendidikan : SMA Stella Duce 1 Yogyakarta
Tahun pelajaran

: 2018/2019

Kelas/Semester

: X MIPA/ Genap

Mata Pelajaran

: Matematika Wajib

JURNAL PENILAIAN SIKAP
No

1
2
3
4
5
6
7
8

Waktu

Nama

Kejadian/
Perilaku

Butir Sikap

Positif/
Negatif
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Lampiran II: Instrumen Penilaian Pengetahuan
Lampiran: Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan I
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Mata Pelajaran
Kelas
Materi
Nama Kelompok
Anggota Kelompok

: Matematika Umum
: X MIPA 3
: Aturan Sinus
:
: _______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan benar dan tepat!

Perhatikan ∆ACD dengan siku-siku Perhatikan ∆BCD dengan siku-siku di
di D
D

........
(1)

.........(2)
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Dari (1) dan (2) didapat

Perhatikan ∆ ABE dengan siku-siku Perhatikan ∆ ACE dengan siku-siku
di E
di E

........
(3)

.........(4)

Dari (3) dan (4) didapat

Dari persamaan (i) dan (ii) diperoleh hubungan
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Lampiran: Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan III
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Mata Pelajaran
Kelas
Materi
Nama Kelompok
Anggota Kelompok

: Matematika Umum
: X MIPA 3
: Aturan Cosinus
:
: _______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan benar dan tepat!

Perhatikan ∆ACD dengan siku-siku di Perhatikan ∆ABD dengan siku-siku di
D
D

.......(1)

.......(3)

........
(2)
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Dari persamaan (1) dan (3) didapat

Substitusi (2) ke (4)

sehingga diperoleh
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Lampiran III : Lembar Observasi Penilaian Keterampilan
Nama Satuan Pendidikan

: SMA Stella Duce 1

Yogyakarta

No

Nama

Tahun pelajaran

: 2018/2019

Kelas/Semester

: X MIPA / Genap

Mata Pelajaran

: Matematika Wajib

Menggunakan konsep
aturan sinus dalam
menyelesaikan
masalah.
4

3

Keterangan Skor
Sangat baik
Baik
Kurang lengkap
Tidak lengkap

=4
=3
=2
=1

1
2
3
4

Nilai =

2

1

Menggunakan
konsep aturan sinus
dalam menyelesaikan
masalah.
4

3

2

1

Total
Skor
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Lampiran B. 2 Lembar Keterlaksanaan Kegiatan Penutup
LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN
PENGGUNAAN MEDIA KAHOOT PADA KEGIATAN PENUTUP

Hari, tanggal

:

Sekolah

:

Nama Observer

:

Petunjuk:
Isilah lembar keterlaksanaan berikut dengan memberikan tanda centang (√) pada
kolom “Ya” jika aktivitas terlaksana atau “Tidak” jika aktivitas tidak terlaksana.
Disediakan juga kolom “Keterangan” apabila ada pendapat/saran yang ingin
disampaikan.

Aktivitas Guru di Kelas
No

Aspek yang Diamati

Ya

KEGIATAN PENUTUP

1

2

3

Guru

meminta

peserta

didik

untuk

menyiapkan

smartphone guna mengerjakan kuis online.
Guru memberikan petunjuk penggunaan Kahoot dengan
jelas.
Guru memeriksa kesiapan fisik maupun psikis peserta
didik sebelum menyajikan kuis melalui Kahoot

4

Guru menyajikan kuis online melalui Kahoot

5

Guru mengadakan interaksi dengan peserta didik.

6

Guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan kuis

Tidak
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melalui Kahoot

7

Guru memberi apresiasi terhadap peserta didik yang telah
menjawab dengan benar.
Guru memberi dorongan/motivasi terhadap peserta didik

8

yang masih salah dalam menjawab pertanyaan yang
disajikan.

9

10

Guru menginformasikan hal-hal terkait pembelajaran
selanjutnya.
Guru menutup pembelajaran dengan salam dan semangat.

Aktivitas Siswi di Kelas
No

Butir-Butir Sasaran

Ya

Siswi menyiapkan smartphone guna
1

mengerjakan

kuis

online

melalui

Kahoot

2

3

Siswi mengikuti petunjuk penggunaan
Kahoot yang diberikan guru.
Siswi bersemangat mengikuti kegiatan
penutup.
Seluruh siswi terlibat aktif belajar

4

matematika

menggunakan

Kahoot

pada kegiatan penutup.
5

Siswi

berlomba-lomba

untuk

menjawab pertanyaan yang disajikan

Tidak

Keterangan
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melalui Kahoot
Siswi
6

bersungguh-sungguh

mengerjakan

soal

yang

ketika
disajikan

melalui Kahoot

Yogyakarta,

April 2019

Observer

_____________________
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Lampiran B. 3 Kuis Kahoot
KUIS KAHOOT

Pertemuan I
Indikator yang akan dicapai:
3.9.4 Menemukan konsep aturan sinus menggunakan perbandingan trigonometri
pada segitiga siku-siku.
3.9.5 Menemukan konsep aturan sinus melalui manipulasi aljabar.
3.9.6 Menyebutkan aturan sinus.

Kuis yang disajikan (Benar/Salah) :
1. Dalam proses menemukan aturan sinus kita menggunakan perbandingan
trigonometri pada segitiga siku-siku. (30 s)
2. Dalam proses menemukan aturan sinus kita menggunakan manipulasi
aljabar. (30 s)
3. Untuk menemukan panjang sisi PR dapat digunakan aturan sinus. (60s)
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4. Untuk menemukan panjang sisi BC dapat digunakan aturan sinus. (60s)

5. Untuk menemukan besar sudut

dapat digunakan aturan sinus. (60 s)

6. Untuk menemukan besar sudut

dapat digunakan aturan sinus. (60 s)
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7. Dari gambar di bawah ini, didapat
Maka

(90s)

dan

.
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Pertemuan II
Indikator yang akan dicapai:
4.9.1 Menggunakan konsep aturan sinus dalam menyelesaikan masalah.

Kuis yang disajikan
1. Pada

segitiga

ABC

diketahui

dan

panjang

cm maka panjang sisi BC adalah…. (120s)
a.
b.
c.
d.

2. Di dalam ΔABC diketahui
, maka besar sudut A adalah....
a. 30°
b. 45°
c. 60°
d. 75°

. Jika sudut
(120s)
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Pertemuan III
Indikator yang akan dicapai:
3.9.4 Menemukan

konsep

aturan

cosinus

menggunakan

perbandingan

trigonometri pada segitiga siku-siku.
3.9.5 Menemukan konsep aturan cosines melalui manipulasi aljabar.
3.9.6 Menyebutkan aturan cosinus.

Kuis yang disajikan (Benar/Salah) :
1. Dalam proses menemukan aturan cosines kita menggunakan teorema
Pythagoras. (30s)
2. Dalam proses menemukan aturan cosines kita tidak menggunakan
perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. (30s)
3. Dalam proses menemukan aturan cosinus kita tidak menggunakan
manipulasi aljabar.(30s)
4. Untuk menemukan sisi BC dapat digunakan aturan cosinus. (60s)

5. Untuk menemukan sudut

dapat digunakan aturan cosinus. (60s)
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6. Untuk menemukan panjang sisi PR dapat digunakan aturan cosinus. (60s)

7. Dari segitiga ACD, didapat

8. Dari segitiga BCD, didapat

sehingga

. (60s)

. (60s)
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Pertemuan IV
Indikator yang akan dicapai:
4.9.2 Menggunakan konsep aturan cosinus dalam menyelesaikan masalah.

Kuis yang disajikan :
1. Diketahui segitiga PQR, dengan panjang
. Nilai

, dan

adalah… (120s)

a.
b.
c.
d.

2. Pada segitiga ABC diketahui
sisi c adalah…. (120s)
a. 7
b.
c. 13
d.

dan

, maka panjang
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Lampiran B. 4 Tes Tertulis
Aturan Sinus, Aturan Kosinus, Luas Segitiga

Pilihlah satu jawaban yang benar.
1.

Pada  ABC diketahui  A = 30o dan  C = 105o. Jika BC = 10 cm maka
AC = ….cm.
A. 5 2
C. 10 2
E. 15 2
B. 5 3
D. 10 3

2.

Ditentukan  ABC dengan panjang sisi BC = 3 cm, AC = 4 cm dan sin A =
1
, maka nilai cos B = ...
2
1
1
2
3
5
A.
C.
E.
2
2
5
2
1
5
B.
D.
3
3

3.

Diketahui  ABC dengan a = 7 cm, b = 5cm dan
c = 3 cm . Sudut terbesarnya = …o
o
A. 60
C. 120o
E. 150o
o
B. 90
D. 135o

4.

Pada  ABC diketahui AB = 4 cm, AC = 6 cm dan BC = 5 cm . Nilai
tangen  ACB adalah ….
A. 23
C. 34
E. 167
B.

5.

7

D.

1
4

7

Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 044o sejauh 50 km.
Kemudian berlayar lagi dengan arah 104o sejauh 40 km ke pelabuhan C. Jarak
pelabuhan A ke pelabuhan C = … km.
A. 10 95
C. 10 85
E. 10 61
B.

6.

1
3

10 91

D. 10 71

Dari  ABC diketahui  A = 30o dan  B = 60o . Jika a + b = 6 maka
panjang sisi b = ….
A. 18  6 3
C. 18  6 3 E. 9  6 3
B.

93 3

D. 9  3 3
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7.

Pada  ABC berlaku hubungan c2 = a2 + b2 + ab 3 , maka  ACB = ....
o
A. 30
D. 60o
E. 150o
o
o
B. 45
E. 120

8.

Luas  ABC, jika diketahui  A = 45o , AB = 8 cm, dan AC = 6 cm adalah ...
cm2.
A. 24 3
C. 12 3
E. 6 3
B.

9.

24 2

D. 12 2

Luas  ABC = 10 cm2, Jika  A = 60o dan panjang sisi b = 8 cm, maka
panjang sisi c = …. cm
A. 5
C. 52 3
E. 53 3
B.

4

D.

5
2

2

10.

Luas segiduabelas beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luar 12 cm
adalah ... cm2.
A. 24
C. 48
E. 144
B. 36
D. 54

11.

Diketahui segi enam beraturan. Jika jari–jari lingkaran luar segienam
beraturan adalah 10 satuan, Maka luas segienam beraturan tersebut adalah …
satuan luas
A. 150
C. 150 3
E. 300 2
B. 150 2

12.

D. 300

Dalam suatu lingkaran yang berjari–jari 8 cm, dibuat segi–8 beraturan.
Panjang sisi segi–8 tersebut adalah … cm
a. 128 64 3

d. 128 16 2

b. 128 64 2

e. 128 16 3

c. 128 16 2
13.

Panjang jari–jari lingkaran luar segi delapan beraturan adalah 6 cm. Keliling
segi delapan tersebut adalah ….
A. 6

2  2 cm

B. 12

2  2 cm

C. 36

2  2 cm

D. 48

2  2 cm
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E. 72

14.

Jika luas segi delapan beraturan = 200 2 cm2, maka panjang jari–jari
lingkaran luarnya adalah.... cm
a. 8
c. 12
e. 15
b. 10

15.

2  2 cm

d. 14

Diketahui jari–jari lingkaran luar segi–12 beraturan adalah r cm. Panjang sisi
segi–12 beraturan tersebut adalah …
A.
B.

cm
cm

C.

cm

D.

cm

E.

cm
Semoga Sukses
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Lampiran B. 5 Lembar Angket Respon Siswa
ANGKET RESPON SISWA
PENGGUNAAN KAHOOT PADA KEGIATAN PENUTUP

Responden Yth,
Angket ini diajukan oleh peneliti yang saat ini sedang melakukan
penelitian mengenai efektivitas penggunaan Kahoot pada kegiatan
penutup. Demi tercapainya hasil yang diinginkan, dimohon kesediaan
adik-adik untuk berpartisipasi dengan mengisi angket ini secara lengkap.
Perlu saya informasikan bahwa tidak ada yang dinilai benar atau salah,
pilih sesuai dengan apa yang anda ketahui atau rasakan. Akhir kata saya
sampaikan banyak terima kasih atas kesediaan adik-adik berpartisipasi
dalam penisian angket ini.
Petunjuk Pengisian Angket
Angket terdiri atas 10 pernyataan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka.
Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam kaitannya dengan
pembelajaran matematika yang sudah dilaksanakan, berikan jawaban yang
benar-benar sesuai dengan pilihan.
Nama
No. Absen

:
:

Berikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan jawaban anda.
(Keterangan, 1: Sangat Tidak Setuju, 5: Sangat Setuju)
Jawaban
No
Pernyataan
1
2
3
4
5
1

2

3
4

Pembelajaran
menggunakan
media
Kahoot membantu saya memahami
gambaran umum pelajaran.
Kahoot membuat saya bersemangat
mengikuti
kegiatan
penutup
pada
pembelajaran.
Saya lebih termotivasi belajar matematika
ketika menggunakan Kahoot pada
kegiatan penutup.
Kahoot merangsang rasa ingin tahu saya.
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5

6

7
8
9
10

Saya rasa kegiatan penutup melalui
Kahoot membosankan.
Saya tidak perlu menjawab pertanyaanpertanyaan dari guru karena tidak akan
berpengaruh pada pengetahuan saya
tentang materi yang diajarkan.
Saya tidak bersungguh-sungguh ketika
mengerjakan soal yang disajikan melalui
Kahoot
Kahoot
menumbuhkan
kemampuan
berpikir kritis.
Kahoot
memfasilitasi
saya
untuk
berinteraksi dengan siswa lain.
Saya selalu tertantang dalam mengerjakan
soal melalui Kahoot

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan terbuka!
1. Pengalaman baik apa yang anda peroleh ketika belajar menggunakan
Kahoot pada kegiatan penutup?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Pengalaman apa yang kurang mengenakkan ketika belajar menggunakan
Kahoot pada kegiatan penutup?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
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Lampiran B. 6 Lembar Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA SISWA
Melakukan konfirmasi atas pengisian angket
Tujuan Wawancara :

No
1

respon siswa guna data pendukung

Aspek yang

Pernyataan

Diamati
Ketercapaian
tujuan

Menurut Anda, apakah menggunakan media
dari Kahoot membantu Anda dalam memahami

penggunaan
Kahoot

gambaran umum pelajaran? Berikan alasan!
pada Apakah belajar matematika menggunakan

kegiatan penutup.

media Kahoot membantu Anda dalam
mengingat materi yang disampaikan pada
pertemuan? Berikan alasan!

2

Minat

siswa Apakah

penggunaan

media

Kahoot

terhadap

membuat Anda bersemangat mengikuti

penggunaan

kegiatan penutup pada pembelajaran?

Kahoot

pada Apakah

kegiatan penutup.

Anda

pembelajaran

senang

mengikuti

matematika

dengan

menggunakan media Kahoot pada kegiatan
penutup? Berikan alasan!
Apakah belajar matematika menggunakan
media Kahoot membuat Anda merasa
termotivasi belajar matematika? Mengapa?
Apakah penggunaan media Kahoot pada
kegiatan

penutup

meningkatkan

perhatianmu dalam belajar matematika?
Bagaimana

pendapat

Anda

mengenai

penggunaan media Kahoot pada kegiatan
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penutup?
3

Sikap
terhadap
penggunaan

siswa Apakah Kahoot menumbuhkan kemampuan
berpikir kritis Anda?

Apa yang Anda rasakan ketika belajar
Kahoot
pada menggunakan Kahoot pada kegiatan
penutup?
kegiatan penutup.
Apakah Anda bersungguh-sungguh ketika
mengerjakan soal yang disajikan melalui
Kahoot?
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Lampiran C. 1 Lembar Validasi RPP
LEMBAR VALIDASI
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
PEMBELAJARAN MATEMATIKA
DENGAN PENGGUNAAN KAHOOT PADA KEGIATAN
PENUTUP
Materi Pelajaran
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan
Kelas

: Matematika Wajib
: Fungsi
: Komposisi Fungsi
:X

Kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu validator untuk mengisi lembar validasi
RPP yang dikembangkan dengan metode X. RPP tersebut digunakan dalam
pembelajaran dengan materi fungsi untuk siswa kelas X SMA pada semester
genap. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan RPP dengan kriteria valid.
Petunjuk:
Penilaian RPP ditinjau dari beberapa aspek, beri tanda cek (√) pada kolom
skala penilaian sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu berikan.
Keterangan skala penilaian:
1
: tidak baik
2
: kurang baik
3
: cukup baik
4
: baik
5
: sangat baik
2. Untuk penilaian RPP secara umum, beri tanda cek (√) pada kotak di samping
kriteria kesimpulan penilaian sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu
berikan.
Kriteria kesimpulan penilaian:
TR
: dapat digunakan tanpa revisi
RK
: dapat digunakan dengan revisi kecil
RB
: dapat digunakan dengan revisi besar
PK
: belum dapat digunakan dan masih perlu konsultasi
3. Bila menurut Bapak/Ibu validator RPP ini perlu adanya revisi, mohon ditulis
pada bagian komentar dan saran guna perbaikan RPP ini.

1.
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Lampiran C. 2 Lembar Validasi Kuis Kahoot
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Lampiran D. 1 Hasil Observasi Keterlaksanaan Kegiatan Penutup
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Lampiran D. 2 Tabulasi Hasil Pengerjaan Kuis
HASIL PEKERJAAN PESERTA DIDIK
KAHOOT: ATURAN SINUS
24 April 2019
No
Absen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Players
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31

3752
2793
3662
6793
5026
3381
5152
6315
5557
6579
6469
3773
4831
4882
4931
6967

Jawaban
Benar
4
3
4
6
5
4
5
6
5
6
6
4
5
5
5
6

Jawaban
Salah
2
3
2
0
1
2
1
0
1
0
0
2
1
1
1
0

66,67
50,00
66,67
100,00
83,33
66,67
83,33
100,00
83,33
100,00
100,00
66,67
83,33
83,33
83,33
100,00

3767
2937

4
3

2
3

66,67
50,00

6811
4873
6918
4671
3792
3896

6
5
6
5
4
4

0
1
0
1
2
2

100,00
83,33
100,00
83,33
66,67
66,67

2685
2663
5337
4202

3
3
5
4

3
3
1
1

50,00
50,00
83,33
66,67

Total Skor

Nilai
Akhir
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HASIL PEKERJAAN PESERTA DIDIK
KAHOOT: ATURAN SINUS
26 April 2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Total
Skor
1900
1822
1808
1693
1523
1468
855
801

Players
Tim 1
Tim 2
Tim 3
Tim 4
Tim 5
Tim 6
Tim 7
Tim 8

Jawaban
Benar
2
2
2
2
2
2
1
1

Jawaban
Salah
0
0
0
0
0
0
1
0

Nilai
Akhir
100
100
100
100
100
100
50
50

HASIL PEKERJAAN PESERTA DIDIK
KAHOOT: ATURAN COSINUS
30 April 2019

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Players
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19

Total Skor

Jawaban
Benar

Jawaban
Salah

Nilai
Akhir

7179
5224
3837
9527
7535
5342
5895
2436
9377
6058
5932
6046
5695
5183
5864
3793

7
5
4
8
7
6
6
3
8
6
6
6
6
6
6
4

1
3
4
0
1
2
2
3
0
2
2
2
2
1
2
4

87,5
62,5
50
100
87,5
75
75
37,5
100
75
75
75
75
75
75
50

5338
4416

6
5

2
3

75
62,5
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31

4723
6017
4620
3929

5
6
5
4

3
2
3
4

62,5
75
62,5
50

7734
6051
7169
9272
6400
9336

7
6
7
8
6
8

1
2
1
0
2
0

87,5
75
87,5
100
75
100

HASIL PEKERJAAN PESERTA DIDIK
KAHOOT: ATURAN COSINUS
29 April 2019
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Players
Tim 1
Tim 2
Tim 3
Tim 4
Tim 5
Tim 6
Tim 7
Tim 8
Tim 9

Total Skor
1202
862
781
744
503
0
0
0
0

Jawaban
Benar
2
1
1
1
1
0
0
0
0

Jawaban
Salah
0
0
0
0
1
1
1
2
1

Nilai
Akhir
100
50
50
50
50
50
50
0
50
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Lampiran D. 3 Tabulasi Hasil Pengisian Angket

1

2

3

Item Pernyataan
4
5
6
7

S1

5

4

5

3

4

4

4

5

5

5

44

Nilai
Respon
88

2

S2

5

5

5

4

5

4

3

5

5

5

46

92

Sangat Baik

3

S3

4

5

4

5

5

4

4

4

4

4

43

86

Sangat Baik

4

S4

4

4

3

3

5

5

4

3

3

4

38

76

Baik

5

S5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

100

Sangat Baik

6

S6

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

39

78

Baik

7

S7

4

5

5

4

5

5

5

5

5

5

48

96

Sangat Baik

8

S8

4

5

5

5

5

4

5

5

4

5

47

94

Sangat Baik

9

S9

4

5

5

3

4

5

5

4

4

4

43

86

Sangat Baik

10

S10

4

5

4

4

5

5

4

3

3

2

39

78

Baik

11

S11

4

4

4

3

4

3

3

4

4

4

37

74

Baik

12

S12

4

5

5

4

5

4

4

4

4

3

42

84

Sangat Baik

No

Nama

1

8

9

10

Total
Skor

Kategori
Sangat Baik
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13

S13

4

4

3

3

4

5

5

3

3

3

37

74

Baik

14

S14

4

5

5

4

5

5

4

4

4

4

44

88

Sangat Baik

15

S15

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

41

82

Sangat Baik

16

S16

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

100

Sangat Baik

17

S17

5

5

3

3

5

5

3

4

3

3

39

78

Baik

18

S18

3

4

3

3

5

4

4

3

3

3

35

70

Baik

19

S19

4

5

5

4

5

5

5

4

4

4

45

90

Sangat Baik

20

S20

4

5

3

4

5

5

5

4

5

4

44

88

Sangat Baik

21

S21

4

5

5

4

5

4

3

5

5

4

44

88

Sangat Baik

22

S22

3

4

3

4

4

4

4

3

3

3

35

70

Baik

23

S23

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

100

Sangat Baik

24

S24

5

5

4

4

5

5

5

1

2

4

40

80

Baik

25

S25

5

5

4

4

4

5

4

4

5

5

45

90

Sangat Baik

26

S26

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

50

100

Sangat Baik

27

S27

5

5

5

4

3

5

5

5

5

5

47

94

Sangat Baik
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28

S28

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

33

66

Baik

29

S29

3

3

3

3

5

3

2

3

3

2

30

60

Cukup Baik

30

S30

4

3

3

3

4

4

4

4

4

3

36

72

Baik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
152

Lampiran D. 4 Tabulasi Hasil Tes Tertulis
No

Nama

1 S1
2 S2
3 S3
4 S4
5 S5
6 S6
7 S7
8 S8
9 S9
10 S10
11 S11
12 S12
13 S13
14 S14
15 S15
16 S16
17 S17
18 S18
19 S19
20 S20
21 S21
22 S22
23 S23
24 S24
25 S25
26 S26
27 S27
28 S28
29 S29
30 S30
31 S31
Rata-Rata
Simpangan
Baku
Nilai Min
Nilai Max
Persentase
Ketuntasan

Pengetahuan

Keterampilan

Keseluruhan

93
95
79
79
90
80
94
80
95
74
82
71
84
77
70
98
65
77
87
82
86
70
89
92
77
73
69
81
91
72
92
82

90
85
85
90
85
85
90
92
95
90
80
80
75
90
90
94
90
80
75
80
98
85
90
100
95
95
80
65
95
92
100
88

92
90
82
85
88
83
92
86
95
82
81
75
79
83
80
96
77
78
81
81
92
78
90
96
86
84
74
73
93
82
96
85

9,235492676

7,981968927

6,777368297

65
98

65
100

73
96

75%

96%

93%
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Lampiran D. 5 Transkrip Wawancara
No

Pertanyaan

1

Menurut Anda, apakah
menggunakan media
Kahootmembantu
Anda
dalam
memahami gambaran
umum
pelajaran?
Berikan alasan!

Jawaban

S26 : Ya, menurut saya penggunaan kahoot
dalam pembelajaran matematika membantu
alasannya karena kahoot itu kan ada
waktunya jadinya itu membantu saya untuk
berpikir cepat dan lebih konsentrasi dalam
mengerjakannya kalo nggak soalnya ntar
kehabisan waktunya. Itu membantu karena
kahoot itu seperti evaluasi akhir dari apa yang
saya dengar, apa yang saya pelajari hari itu
jadi saya lebih paham. Lalu saya jadi lebih
bisa berlatih lebih dalam lagi sebelum
pertemuan berikutnya dan menurut saya itu
pembelajarannya lebih terstruktur.
Apakah
belajar S26: Menurut [nama orang] iya karena kalo
matematika
[nama orang] ga ngeperhatiin dan [nama
menggunakan media orang] ga inget-inget [nama orang] ga bisa
Kahootmembantu
ngerjain soal di kahootnya.
Anda dalam mengingat
materi
yang S28: Dengan adanya kahoot kita bakalan
disampaikan
pada inget lagi tentang aturannya itu harus kayak
pertemuan?
Berikan gini dan kita inget lagi apa yang dibilang
alasan!
sama kak vita kemarin.
S23: Karena matematika itu cenderung itungitungan terus ya berhadapan dengan angka
setiap saat itu kan pasti jenuh, apalagi kan
kalo kita ngerjain soal terus ga ketemu kan
jengkel juga kesel. Tapi kan dengan adanya
kahoot itu kayak ah aku harus bisa ngerjain
ini ini kayak temen-temen tu kan kayak dalam
tanda kutip bersaing sama temen-temen yang
lain.
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2

Apakah penggunaan
media
Kahoot
membuat
Anda
bersemangat
dan
merasa
senang
mengikuti
kegiatan
penutup
pada
pembelajaran?

S26: [nama orang] jadi ngerasa senang terus
pemakaian kahoot itu jadi seperti bahan
refershing di pelajaran matematika. Kemudian
pemakaian kahoot ini jadi meningkatkan
minat [nama orang] karena pembelajaran
lebih tersasa berbeda dan lebih seru.
Ya [nama orang] jadi semangat karena
pelajaran jadi kayak ga teradsa membosankan
terus pelajaran jadi kayak lebih seru lebih
berbeda dan menurut [nama orang] itu
pembelajaran yang efektif yang [nama orang]
pingin.
S23: Bersemangat. Supaya nilai skornya bisa
naik. Jadi gini kan. Mtk ngejelasin asdfghjkl
terus monoton. Kalo ada kahoot kan kita ya
minimal kayak wah ternyata kayak gini kayak
gini. Minimal kepala kita ada mendongak lah
buat lihat layar.
S28: Ya lewat kahoot bisa tahu sebatas mana
kemampuan diri. Hampir sama karena selama
ini kan guru mtk tu ngajar cuma nyatet gini
jelasinnya sekilas langsung contoh soal
contoh soal cuma dijelasin satu terus disuruh
ngelanjutin sendiri kan dari awal seperti itu
sampai sekarang udah berapa bulan ini terus
kan pasti bosen kan apalagi 5 hari jam efektif
belajar di sekolah tu 4 hari di antaranya ada
mtk terus kan dari situ kayak bener-bener
bosen udah ketemu mtk mtk terus, belajarnya
gitu gitu aja. Ya ditambah kalo misalnya
gurunya moodnya juga lagi jelek arau gimana
kan pasti ga mersakan kita sebagai muridnya.
Jadi kan kalo misalnya pake kahoot kan pasti
kayak lebih seru nih, gini gini gini . Terus
kalo misalnya kita salah jawabnya kayak yahh
aku harus bisa nih habis ini masa tementemenku udah, aku belum.
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Apakah
belajar
matematika
menggunakan media
Kahoot membuat Anda
merasa
termotivasi
belajar
matematika?
Mengapa?

S26: Iya dong jadi termotivasi karena kalo
[nama orang] ga ngerti materinya [nama
orang] gabisa ngerjain kahootnya yang jelas.
Terus jadi kayak [nama orang] merasa kahoot
itu membantu [nama orang] dalam memahami
materi.
S28: Kan kalo misalnya kita main kahoot tapi
kita pas belajar matematika tu kita sibuk
sendiri terus tiba-tiba silahkan keluarkan hp
kalian untuk bermain kahoot. Ya terus
misalnya soalnya tentang yang dijelasin tadi,
terus kita tu kayak kan tadinya main-main jadi
secara tidak langsung tidak mendengar apa
yang sedang dijelaskan terus pasti kan kayak
eh ini apa sih ini apa. Padahal kalo main
kahoot kan kalo merhatiin dari awal terus
tiba-tiba dia main kahoot terus dia sampe
skornya itu bagus dia gak mungkin kayak
bentar bentar, eh bentar bentar jadi kayak
lebih merhatiin pelajaran. Jadi kan kayak kita
udah tau nih bakalan ada kahoot, pasti kita
kan kayak akun harus fokus nih biar nanti pas
kahootnya bisa jawab pertanyaannya gitu loh.
Jadi pasti kalo kita bisa jawab pertanyaannya
dan nanti kita bener kita bakalan inget terus
gitu loh jawabannya itu apa ya. Oh ternyata
harus pake yang ini. Kayak gitu. Kita bakalan
punya planning .
S23: Jadi kan di dalam satu kelas di antara
puluhan anak itu pasti ada anak yang tingkat
pemahamannya tidak sama gitu loh. Mungkin
bisa dibilang lebih bawah. Nah kalo gitu kan
anak itu bakalan cenderung males-malesan
kalo ada kahoot kan kayak misalnya kita nih
jawab salah nih. Misal yang jawab salah tu
ada dua orang kan kayak kita berasa duh aku
salah nih jadi kan kayak aduh aku ga boleh
gini kan malu juga jadi anak pasti lebih
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tertantang itu tadi.
Apakah penggunaan S26: Iya karena setiap penjelasan yang
media Kahoot pada dijelaskan itu akan menjadi soal Lalu [nama
kegiatan
penutup orang] harus ngeperhatiin untuk bisa jawab
meningkatkan
soalnya.
perhatianmu
dalam
belajar matematika?
S23: Iya, karena tanpa kahoot tu biasanya di
akhir ditanya tadi tu tenatng apa gini gini.
Paling yang jawab cuma beberapa orang gitu
gitu aja. Tapi kalo ada kahoot kan kayak lebih
diulas ulang lagi gitu loh materinya dari awal
kan soalnya juga dari apa yang kita pelajarin
terus dibikin soal dari kahoot itu jadi kita oh
tadi begini begini. Kalo gak kan misalnya
dalam satu pertemuan itu kita menyelesaikan
dua materi mungkin materi yang kedua tu kita
ingat ingat aja tapi kalo materi yang pertama
tu pasti ada yang lupa. Kan kalo kahoot diulas
lagi dari awal, jadi inget lagi.
Bagaimana pendapat S26: Penggunaan kahoot sendiri itu menurut
Anda
mengenai [nama orang] efektif lalu jadi lebih seru terus
penggunaan
media ningkatin semangat [nama orang] dalam
Kahoot pada kegiatan pembelajaran
dan minat [nama orang]
penutup?
mengikuti pelajaran. Lalu kahoot sendiri itu
jadi mengubah suasana yang biasanya kayak
males ngikutin matematika karena metodenya
itu-itu aja jadi kayak metodenya berubah terus
jadi kayak kerasa lebih seru terus menurut
[nama orang]itu efektif dalam pembelajaran
.Efektif banget sih malah. Tapi kurangnya,
mungkin karena kahoot itu online terus juga
kan butuh jaringan terus kan kalo lemot-lemot
gitu kan gabisa karena ada waktunya. Jadi
menurut [nama orang] kekurangannya di
jaringan aja sih kalo misalnya jaringannya
lagi lemot jadi kerasa yah kok jaringannya
lemot. Padahal sebenernya itu yang ditunggutunggu
Jadinya untuk efektifnya, efektif dalam
pembelajaran
karena
siswi
harus
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memperhatikan,
karena
kalo
ga
memperhatikan siswi jadi ga bisa ngerjain.
S23: Positifnya itu ya meningkatkan semangat
anak dalam belajar lagi karena dengan metode
baru dan menggunakan internet. Karena kan
sekarang udah lebih maju kan ketimbang
dulu. Itu pasti kan anak-anak kayak lebih
seneng kalo pake gadget. Terus yang kedua
ngelatih berpikir cepat, karena kadang tu kalo
guru cuma ninggali tugas gitu aja ga semua
anak langsung ngerjain. Sedangkan kalo
kahoot mau ga mau kita harus jawab, kita
harus bisa. Tertantang, kurang lebih seperti
itu.
Kalo untuk negatifnya mungkin kadang kalo
beberapa
anak
yang
menyepelekan
pembelajaran sehingga saat menjawab soal di
kahoot tu gabisa, jadi cenderung ngasal.
Karena kayak ah ini apa ya, ga dengerin, ga
nyimak jadi ah udahlah ini aja, ini aja.

3

S28: Positifnya sama kayak S23, kahoot
membuat anak semangat untuk belajar karena
oh nanti di akhir ada kahoot otomatis aku
harus bener-bener merhatiin yang dijelasin.
Kalo ga merhatiin yang dijelaskan nanti
takutnya aku gabisa ngerjain jadinya nanti
skornya ga bagus jadi aku ketinggalan dari
yang lain. Jadi bisa memanage waktu dalam
mengerjakan soal dengan baik berkaitan
dengan waktu. Soal ini harus selesai dalam
waktu sekian supaya dapat skor sekian. Jadi
merasa tertantang terus negatifnya bukan pada
aplikasinya sih lebih kepada jaringannya..
Apakah
Kahoot S26: Mungkin dari beberapa soal yang
menumbuhkan
kemarin cicik kasih itu langsung menjerumus
kemampuan berpikir ke pemakaian rumus pasti, ya jadinya kayak
kritis Anda?
[nama orang] belum begitu ngerasain untuk
berpikir lebih kritis karena emang soal yang
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dikasih itu udah kayak langsung kayak
didapet jawabannya dari rumus pastinya.
Cuman mungkin untuk kayak berpikir kritis
lebih kayak [nama orang] harus balik-balik
rumusnya untuk dapet jawabannya.

Apa
yang
Anda
rasakan ketika belajar
menggunakan Kahoot
pada
kegiatan
penutup?

S28: Iya. Kita harus lebih kayak apa kayak
langsung dengan cara cepat gitu fokus buat,
ini apa ya tadi. Ini apa. Jadi itu mengolah
kemampuan kita untuk berpikir cepat karena
ada waktunya. Juga kalo mikirnya lambat
juga terus waktunya abis soalnya ga sempet
kejawab kan skonya ga dapet. Sedih lagi.
S26: Ya [nama orang] ngerasa seneng banget
terus jadi kayak ngersa seru pelajarannya,
terus bisa ningkatin kekompakkan kelompok
kalo misalnya kahootnya tu dalam kelompok.
Lalu ya seneng kayak ada bercandabercandanya terus ngerasa beda di
pelajarannya. Lalu intinya lebih membuat
[nama orang] semangat dalam mengikuti
pelajaran.
S23: Seneng tapi juga deg-degan, senengnya
itu ya karena ini kayak baru gitu loh. Cara
belajar baru. Karena kan sebelum-sebelumnya
kan kami juga tidak pakai kahoot. Jadi ya
kayak lebih, aku ngerasa seneng aja gitu
dengan metode belajar yang baru. Terus degdegan itu karena kayak ada waktu terus
saingannya tu berapa orang. Terus kayak
mikir, duh aku bisa jawab apa engga ya. Jadi
aku tertantang juga. Terus juga kayak mikir,
duh tadi aku salah ngitung ga ya, jawabannya
bener ga ya.
S28: Sama sih deg-degan. Terus apa lagi kalo
yang lain udah jawab tapi aku belum jawab
terus itu kayak ya ampun apa ya. Duh aku
lupaa. Pokoknya harus memanage waktunya,
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kayak harus mikir cepet.
Apakah
Anda
bersungguh-sungguh
ketika
mengerjakan
soal yang disajikan
melalui Kahoot?

S26: Untuk bersungguh-sungguhnya kayak
sebenernya bersungguh-sungguh cuman kalo
yang individu bersungguh sungguh banget
malah tapi kalo kelompok kemarin ada jailjailnya
Cari di brainly itu, soalnya waktunya cepet
banget kan terus ya udah lah bodo amat lah.
Terus habis itu yaudah brainly, eh ketemu.
Beneran ketemu jawabnnya akhirnya dijawab
sesuai dengan jawaban di brainly itu. Terus
menurut
[nama
orang]
bersungguhsungguhnya, bersungguh-sungguh sih jadi
kayak lebih seru aja gitu. Walaupun liat di
brainly kan tetep nyatet caranya, tetep nyatet
pokoknya, tetep catet gitu. Soalnya awalnya
kan kayak eh ini bu vitanya jalan-jalan terus
nih, terus gimana. Buka brainly sa. Terus
[nama orang]nya yg diktein gitu jadinya aku
nulis caranya.
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Lampiran D. 6 Contoh Hasil Pengisian Angket
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Lampiran D. 7 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian
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