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ABSTRACT 

This research was conducted with the aim of analyzing the effect 

of using Kahoot! in improving student learning outcomes in 

economics class XII IPS 1 MAN 1 Lamongan. The subjects of 

this study were 24 students of class XII IPS 1 MAN 1 Lamongan 

for the 2022/2023 academic year. This research is an 

experimental research with a one group pre-test post-test design. 

The research results analysis technique used is the reliability 

test, normality test, homogeneity test, N-Gain test, and also the 

Wilcoxon test. Based on the results of the Wilcoxon test analysis 

on the pre-test and post-test data for the experimental group, it 

showed a sig (2-tailed) value of 0.001 <0.05, which means that 

there was a significant difference between before learning was 

carried out and after learning was carried out using Kahoot! 

media. !. It can be concluded that the learning media Kahoot! 

(X) has a significant effect on the learning outcomes of class XII 

IPS 1 MAN 1 Lamongan on the basic concepts of accounting (Y). 

Keywords: : innovative learning media, Kahoot! application, 

learning outcomes 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis 

pengaruh penggunaan media pembelajaran Kahoot! dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

kelas XII IPS 1 MAN 1 Lamongan. Subjek penelitian ini adalah 

24 siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 Lamongan tahun pelajaran 

2022/2023. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 

dengan desain one group pre-test post-test design. Teknik 

analisis hasil penelitian yang digunakan adalah uji reliabilitas, uji 

normalitas, uji homogenitas, uji N-Gain, dan juga uji Wilcoxon. 

Berdasarkan hasil analisis uji Wilcoxon pada data pre-test dan 

post-test kelompok eksperimen menunjukkan nilai sig (2-tailed) 

sebesar 0,001 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dilaksanakan pembelajaran dan setelah 

dilaksanakan pembelajaran yang memanfaatkan media Kahoot!!. 

mailto:sulisapril338@gmail.com


 

1142 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora Vol. 6, No. 02 Juli – Desember 2022 

 

 

PENDAHULUAN
Nissa & Renoningtyas dalam 

(Nasional et al., 2021) mengatakan bahwa 
situasi pandemi Covid-19 mengubah 
pembelajaran tatap muka di kelas 
menjadi pembelajaran dalam jaringan 
(daring/online). Pembalajaran daring 
merupakan pembelajaran mandiri yang 
dilakukan secara online melalui aplikasi 
pembelajaran maupun jejaring sosial dan 
menuntut kemandirian siswa dalam 
mencerna dan memahami berbagai 
informasi yang dibelajarkan. Wafiqni dan 
Putri (2021) juga mengatakan bahwa 
keutuhan pembelajaran yang meliputi 
pembukaan, kegiatan inti (isi) dan 
penutup terabaikan karena waktu 
pembelajaran yang menjadi lebih singkat. 
Selain itu, pembelajaran daring juga 
menuntut guru untuk mampu 
beradaptasi dan kreatif dalam 
membelajarkan materi menggunakan 
berbagai media dan platform 
pembelajaran yang ada. Hal ini justru 
menjadi tantangan tersendiri bagi guru 
yang sebagian besar masih kesulitan 
untuk memanfaatkan berbagai media 
berbasis IT dalam membelajarkan materi. 

Pendidikan memiliki peranan 
penting untuk mencetak generasi muda 
yang berkualitas. Penggunaan teknologi 
di dalam pendidikan sangat diperlukan 
guna menunjang keberhasilan 
pembelajaran. Beberapa hal yang 
berkaitan dengan pendidikan seperti 
metode, media, dan hasil belajar sangat 
memengaruhi keberhasilan 
pembelajaran. Media diperlukan sebagai 
cara untuk mempermudah pendidik 

dalam menyalurkan bahan ajar kepada 
peserta didik. Sedangkan metode belajar 
diperlukan guru sebagai alat untuk 
mengatur strategi dalam menyampaikan 
materi atau bahan ajar. Selanjutnya, hasil 
belajar berfungsi sebagai pengukur 
besarnya minat dan potensi peserta didik 
terhadap mata pelajaran (Dwijayani, 
2019). 

Ada beberapa faktor yang dapat 
memengaruhi keberhasilan 
pembelajaran. Faktor-faktor tersebut 
terdiri dari peserta didik, pendidik, 
kurikulum yang sesuai dengan kebijakan 
pemerintah, serta komponen belajar 
seperti media, metode, model, dan 
pendekatan pembelajaran. Menurut 
Ahmadi dan Supriyono (2013) kesulitan 
belajar dapat dipengaruhi oleh dua 
faktor, yaitu internal dan juga eksternal. 
Ada dua hal yang dapat memengaruhi 
faktor internal, yaitu psikologis 
(kejiwaan) dan juga fisiologis (fisik). 
Sedangkan faktor eksternal dapat 
dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu keluarga, 
sekolah, dan masyarakat (Chesaria et al., 
2015). 

 Dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa, faktor seperti minat serta motivasi 
diperlukan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan motivasi 
siswa adalah dengan menerapkan media 
interaktif dalam proses pembelajaran. 
Ketika hendak menerapkan media 
pembelajaran, perlu memperhatikan 
berbagai hal, seperti: kondisi yang 
dialami siswa, materi, sarana yang 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Kahoot! (X) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

kelas XII IPS 1 MAN 1 Lamongan pada materi konsep dasar 

akuntansi (Y). 

Kata kunci:   Media pembelajaran inovatif, Kahoot! aplikasi, 

hasil belajar 
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disediakan, serta kemampuan pendidik 
tersebut. Pendidik juga perlu memastikan 
apakah siswa telah sepenuhnya 
memahami materi atau tidak, dengan 
tujuan untuk memastikan adanya 
peningkatan hasil belajar mereka. Hal ini 
dikarenakan hasil belajar tersebut yang 
akan digunakan guru sebagai tolok ukur 
dalam mengevaluasi tujuan 
pembelajaran. Dengan begitu, tujuan 
pembelajaran dapat dicapai secara efektif. 

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan peneliti di lapangan, hasil 
belajar siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 
Lamongan menurun sejak pandemi 
Covid-19 berlangsung. Hal ini terbukti 
dari hasil ulangan siswa saat semester 
genap kelas XI. IPS 1, dari 24 siswa, 8 
siswa mengalami kenaikan nilai 
sedangkan 16 siswa mengalami 
penurunan nilai. Berdasarkan hasil 
wawancara kepada salah satu siswa, 
penyebab menurunnya nilai ekonomi 
siswa adalah kurangnya durasi waktu 
belajar sehingga menyebabkan tidak 
tersampainya materi secara keseluruhan. 
Selain itu, proses pembelajaran yang 
dilaksanakan belum maksimal dalam 
penggunaan teknologi. Hal tersebut 
menyebabkan aktivitas pembelajaran 
menjadi kurang menarik dan 
membosankan. Hasil wawancara dengan 
beberapa siswa lain juga menjelaskan 
bahwa siswa lebih menyukai 
pembelajaran dengan menggunakan 
media pembelajaran yang interaktif. Oleh 
sebab itu, dibutuhkan media 
pembelajaran interaktif untuk 
membangkitkan motivasi belajar agar 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi dapat meningkat.  

Media pembelajaran digunakan guru 
sebagai perangkat untuk memudahkan 
guru ketika menyampaikan materi atau 
bahan ajar. Selain itu, media 
pembelajaran memudahkan siswa dalam 
mempersiapkan dan mendapatkan 
informasi saat belajar di sekolah maupun 

di rumah. Media pembelajaran perlu 
dikemas dengan baik agar mampu 
menstimulus siswa untuk giat belajar. 
Adapun faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan kurang variatifnya media 
pembelajaran, seperti durasi 
pembelajaran yang terbatas, kondisi 
sekolah, karakter masing-masing siswa, 
dan juga kurangnya kontribusi guru 
dalam mengoptimalkan perkembangan 
teknologi (Putra & Nugroho, 2016).  

Pembelajaran inovatif adalah 
pembelajaran yang dibuat dengan tujuan 
agar berbeda dengan pembelajaran yang 
sudah pernah dilakukan guru pada 
umumnya (Wahyono, 2016). 
Pembelajaran inovatif juga dapat 
diartikan sebagai pembelajaran yang 
bersifat baru, tidak pernah dilakukan 
sebelumnya, dan mempermudah guru 
dalam memfasilitasi serta membangun 
pengetahuan siswa, dengan tujuan 
menjadikan perilaku siswa lebih baik 
dengan melihat perbedaan-perbedaan 
dan potensi yang mereka miliki. Pada 
pembelajaran inovatif juga perlu 
mengintegrasikan teknologi ke dalam 
proses belajar agar siswa melek IT 
(Muhali, 2019).  

Penelitian Hasram et al. (2021) 
mengungkap bahwa pembelajaran 
mandiri adalah salah satu keterampilan 
yang disorot dalam Pendidikan 4.0. 
Contoh media pembelajaran inovatif 
yang memanfaatkan teknologi untuk 
mendukung pembelajaran mandiri 
adalah aplikasi Kahoot!. Kahoot! 
merupakan salah satu aplikasi game-based 
learning atau pembelajaran berbasis game 
yang paling banyak digunakan di dunia. 
Mulai dari jenjang sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi memanfaatkan platform 
ini untuk meningkatkan keterlibatan dan 
motivasi belajar siswa.  

Kahoot!! Dapat digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran mata pelajaran 
apa saja, bahasa apa saja dan usia berapa 
saja. Kahoot! juga dapat digunakan untuk 
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review, penguatan pra pembelajaran, 
asesment formatif dan latihan sebelum 
ujian. Selain itu penggunaan Kahoot! juga 
dapat menghemat waktu dalam 
mengoreksi tugas sehingga pemberian 
PR akan menjadi hal yang menarik bagi 
siswa, karena selain mereka mengerjakan 
tugas mereka juga sambil bermain 
dengan aplikasi Kahoot!! 

Penelitian ini menggunakan salah 
satu fitur di Kahoot!! dengan mode tech, 
dimana mode ini adalah mode standar 
yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 
apersepsi maupun review, ice breaking, 
atau bahkan semacam turnamen atau 
olimpiade. Ciri utama permainan dengan 
mode tech ini adalah soal dan jawaban 
yang muncul di layar guru, baik disorot 
melalui LCD maupun menyajikannya 
melalui telekonferensi menggunakan 
Zoom, Meet, WebEx, dan lain sebagainya. 
Para pemain dapat menjawab kuis yang 
ditayangkan oleh guru melalui piranti 
masing-masing (smartphone, tablet, PC, 
atau komputer) dengan menekan tombol 
warna atau bentuk. Selain itu pergantian 
soal atau kuis sepenuhnya diatur oleh 
guru dalam waktu yang bersamaan.  

 
Salah satu penelitian terdahulu 

membuktikan bahwa Kahoot!! dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian Esti Erlinasari (2020) 
menyatakan bahwa terdapat keberhasilan 
menggunakan Kahoot!! dalam 
meningkatkan hasil belajar Biologi, 
terbukti adanya peningkatan hasil belajar 
siswa dari 0 % menjadi 68,57%. Hal yang 
membedakan penelitian saat ini dengan 
sebelumnya adalah mata pelajaran dan 
subjek yang diteliti. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas XII IPS 1 MAN 1 
Lamongan yang berfokus pada mata 
pelajaran ekonomi dengan materi sistem 
informasi akuntansi. Sedangkan subjek 
penelitian sebelumnya adalah siswa kelas 
X SMAN 19 Makasar pada mata pelajaran 
biologi dengan materi virus. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh dari penggunaan 
media pembelajaran Kahoot! terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa XII IPS 1 
MAN 1 Lamongan pada mata pelajaran 
Ekonomi materi sistem informasi 
akuntansi. Dengan demikian diharapkan 
tujuan pembelajaran dapat tercapai 
dengan optimal. 

 
LANDASAN TEORI 
Media Pembelajaran Inovatif 
Media pembelajaran adalah media yang 
mampu mempermudah pendidik dalam 
kegiatan pembelajaran sehingga 
informasinya dapat tersampaikan kepada 
siswa secara jelas serta tujuan 
pembelajaran terlaksana sesuai dengan 
yang diharapkan. Hasil belajar 
merupakan hasil yang diperoleh peserta 
didik setelah dilakukannya kegiatan 
belajar mengajar dengan menilai sikap, 
pemahaman, serta kemampuan yang 
dimilikinya. Media pembelajaran 
berguna bagi peserta didik saat 
mendapatkan informasi yang diberikan 
oleh pendidik sehingga informasi terkait 
pembelajaran tersebut dapat tersalurkan, 
sehingga berpotensi menambah dan 
membentuk pengetahuan peserta didik 
(Teni Nurrita, 2018). 
Pembaruan yang memanfaatkan media 
pembelajaran sangat diperlukan agar 
pembelajaran tetap terlaksana dengan 
baik. Sururi dalam Khotimah (2021) 
menyatakan bahwa pembaruan juga 
memiliki makna sebagai suatu pemikiran 
yang baru serta dirasakan oleh berbagai 
pihak, baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama. Dalam situasi ini, 
pembaruan muncul karena adanya 
keadaan saat seseorang hendak 
mengatasi suatu permasalahan di 
sekitarnya dengan harapan dapat 
mengimbangi dan beradaptasi dengan 
lajunya zaman supaya kegiatan belajar 
mengajar tidak tertinggal. 
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Hasil penelitian To’lqinova & 
Khamidova (2022) menunjukkan bahwa 
media pengajaran non-tradisional lebih 
efisien dibandingkan dengan metode 
tradisional. Tes berbasis kertas membuat 
siswa enggan untuk belajar hal baru dan 
tidak efektif jika digunakan untuk 
menunjukkan pengetahuan mereka yang 
sebenarnya. Kegiatan pembelajaran 
dengan menggunakan media interaktif 
seperti Kahoot!! dapat memotivasi siswa 
dalam meningkatkan aktifitas 
pembelajarannya. Hal ini terjadi karena 
Kahoot!! dirancang untuk menjadi mediat 
interaktif dan menarik bagi siswa yang 
dikemas dale bentuk game maupun 
turnamen. 
 

Aplikasi Kahoot!! 
Kahoot! (https://getKahoot!.com/) 

adalah merek pendidikan global online 
yang menawarkan platform respons 
siswa gratis menyerupai game trivia 
populer Quizzo. Kahoot! mudah untuk 
siswa dan guru menggunakannya. 
Pendidik menggunakan Kahoot! untuk 
membuat kuis berbasis game, diskusi, 
dan survei. Untuk memulai, guru 
mendaftar untuk mendapatkan akun 
gratis dengan membuka 
https://create.Kahoot!.it. Setelah 
terdaftar, guru dapat memilih dari jutaan 
game publik gratis dan disesuaikan yang 
diperlukan, atau buat sendiri. Prosesnya 
mudah dan langsung. Pendidik 
meluncurkan game untuk digunakan di 
ruang kelas dengan membuka 
https://create.Kahoot!.it, masuk, pilih 
game tertentu, lalu klik "main" untuk 
membuka game. Kemudian halaman 
rumah game menampilkan pin game di 
bagian atas layar. Siswa masuk 
menggunakan alamat web 
https://Kahoot!.it untuk mengakses 
platform. Kahoot! dapat digunakan 
dengan smartphone, tablet, atau 
komputer laptop.  

Semua ini membuat pembelajaran 
lebih efektif dan efisien. Perangkat utama 

pengajar menampilkan pertanyaan yang 
berupa pilihan ganda. Peserta didik 
memilih jawaban yang sesuai dari 
perangkat yang ada sesuai dengan durasi 
waktu yang telah ditentukan. Peserta 
didik yang memilih menjawab paling 
cepat dan tepat mendapatkan skor yang 
lebih tinggi secara kompetitif. Saat akhir 
permainan, pengajar dapat menyimpan 
hasil jawaban dari masing-masing peserta 
didik di google drive atau langsung 
diunduh pada komputernya dalam 
bentuk spreetsheet, sebagai evaluasi 
penilaian. Agar lebih menarik, pengajar 
juga dapat memberikan reward kepada 
peserta didik yang mendapatkan skor 
tertinggi 
 

Hasil Belajar 
Dalam penelitian Gunawan et al. 

(2017), pengertian hasil belajar yaitu 
penilaian yang didapatkan siswa sebagai 
wujud dari unjuk kerjanya selama 
kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar 
merupakan wujud evaluasi akhir dari 
siklus yang telah dilakukan secara 
berulang. Dampak positif dari adanya 
peningkatkan hasil belajar siswa dengan 
memanfaatkan media pembelajaran 
adalah sebagai berikut: pemahaman 
siswa terhadap materi yang diterima 
lebih meningkat karena kegiatan 
pembelajaran mudah dan menarik, 
meningkatkan efisiensi belajar siswa 
karena adanya kesesuaian dengan tujuan 
pembelajaran, meningkatnya fokus 
belajar siswa ketika belajar karena media 
pembelajaran sesuai dengan yang 
dibutuhkan siswa, meningkatnya 
motivasi belajar siswa karena 
perhatiannya terhadap pelajaran juga 
meningkat, siswa dapat memahami 
materi yang diberikan karena adanya 
pengalaman menyeluruh dalam belajar, 
siswa secara efektif mengikuti dan 
terlibat dalam proses belajar mengajar, 
serta siswa berkesempatan 
mengkreasikan dan mengembangkan 
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keterampilan yang dimilikinya. 
(Dwijayani, 2019) 
METODOLOGI 

Penelitian ini dibuat dalam rangka 
menganalisis pengaruh media 
pembelajaran Kahoot!! terhadap 
peningkatan hasil belajar ekonomi siswa 
kelas XII IPS MAN 1 Lamongan. Subjek 
penelitian ini sebanyak 24 siswa XII IPS 
MAN 1 Lamongan sebagai kelas 
eksperimen. Penelitian ini dimulai pada 
28 Juli 2022 di MAN 1 Lamongan. 

Adapun variabel dalam penelitian ini 
ialah Media Pembelajaran Kahoot!! (X) 
dan Hasil Belajar (Y). Berikut kerangka 
penelitian yang akan dilakukan: 
 

 
             : hubungan antar variabel. 

Penelitian ini termasuk dalam 
penelitian eksperimen One Group Pretest-
Posttest Design dengan menggunakan mix 
method (kuantitatif dan kualitatif). Mix 
method merupakan penelitian yang 
mencampur pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif, mulai dari segi prosedur, 
metode, sudut pandang, ide, serta bahasa 
yang menjadi satu tinjauan (Parjaman & 
Akhmad, 2019).  

Dalam penelitian ini, pendekatan 
kuantitatif digunakan untuk 
menganalisis hasil kuesioner yang 
menggunakan 4 pilihan jawaban yang 
diukur berdasarkan skala Likert, yang 
terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak 
setuju, sangat tidak setuju. Jenis 
kuesioner yang digunakan berupa 
kalimat pernyataan seputar media 
pembelajaran Kahoot! dan juga hasil 
belajar siswa. Indikator kuesioner yang 
digunakan adalah media Kahoot! dan 
hasil belajar Ekonomi. Tujuan 
digunakannya kuesioner adalah untuk 
mengetahui pendapat responden 
terhadap penggunaan ahoot!. Sedangkan 

metode kualitatif digunakan untuk 
mengambil data awal penelitian, yaitu 
observasi dan wawancara kepada nara 
sumber, yaitu siswa XII IPS 1 MAN 1 
Lamongan. Selanjutnya, metode 
eksperimen berguna untuk mengukur 
pengaruh media pembelajaran Kahoot!! 
menggunakan fitur Gameshow Quiz 
terhadap hasil belajar pada kelas 
eksperimen.  

Adapun rancangan desain penelitian 
ini sebagai berikut: 

 
A. Hasil Penelitian Yang Relevan   

Menurut Mochammad Dana 
Irwantha, dkk dalam e-jurnal Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia bahwa 
respons siswa terhadap penggunaan Unit 
Kegiatan Belajar Mandiri adalah positif 
(rata-rata respon sebesar 41,5).  

Menurut Reni Septiana, dkk dalam 
jurnal pendidikan biologi Universitas 
Islam Negeri Walisongo, bahwa hasil 
studi menunjukkan bahwa peserta didik 
yang mengikuti UKBM pelajaran biologi 
merasa lebih mudah memahami materi. 
Peserta didik juga merasakan motivasi, 
minat belajar dan kemandirian dalam 
belajar meningkat. 

Adapun rancangan desain penelitian 
ini sebagai berikut: 

 
Keterangan: 
X1  : Pre-test  
X  : Perlakuan 
X2  : Post-test  
 
Langkah-langkah penelitian ini meliputi: 
a. Melakukan Tes Awal (Pre-test) 

Pre-test diterapkan sebelum diberikan 
perlakuan, hal ini dimaksudkan 
untuk memeroleh hasil awal dan 
dapat mengetahui kemampuan awal 
mereka.  

b. Pemberian Perlakuan (Treatment) 
Materi yang digunakan pada proses 
treatment ialah Sistem informasi 
akuntansi.  
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c. Melakukan Post-test 
Post-test diterapkan sesudah diberi 
perlakuan, hal ini dimaksudkan 
untuk mengetahui hasil akhir siswa 
setelah treatment dilakukan.  
Sudijono dalam Effendy (2016) 

mengatakan bahwa pre-test (tes yang 
dilakukan di awal) adalah tes yang 
berguna untuk mengetahui besarnya 
pengetahuan siswa terkait materi  yang 
akan disampaikan oleh guru. Sedangkan 
post-test (tes yang dilakukan di akhir) 
adalah tes yang bertujuan untuk 
mengetahui penguasaan siswa terkait 
materi yang sudah disampaikan oleh 
guru. Hasil kedua tes tersebut dapat 
menjadi tolok ukur keberhasilan siswa 
yang mana dapat meningkatkan motivasi 
mereka pula. Kedua tes tersebut juga 
berguna untuk melihat berhasil tidaknya 
kegiatan belajar mengajar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian ini yang diujikan 

adalah hasil kuesioner dan juga hasil nilai 
yang didapatkan dari pre-test dan post-test 
yang telah dilakukan siswa. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk 
menguji hasil kuesioner adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, 
dan uji homogenitas. Sedangkan untuk 
menguji hasil pre-test dan post-test adalah 
uji N-Gain, dan uji Wilcoxon. Berikut 
adalah hasil olah data yang telah 
dilakukan peneliti: 
1. Uji Validasi 

Tabel 1 Uji Validitas 
Variabel Item 

Pertanyaan 
Correlatio

n 
Sig Keterangan 

Media 
Kahoot! 

(X) 

X.1 
X.2 
X.3 
X.4 
X.5 
X.6 
X.7 
X.8 
X.9 

X.10 

0,655 
0,701 
0,618 
0,686 
0,690 
0,653 
0,749 
0,766 
0,766 
0,709 

0,001 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid  

Hasil 
Belajar 

(Y) 

Y.1 
Y.2 
Y.3 
Y.4 
Y.5 
Y.6 
Y.7 

0,684 
0,657 
0,616 
0,728 
0,595 
0,603 
0,552 

0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,002 
0,002 
0,005 

Valid  
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Y.8 
Y.9 

Y.10 

0,543 
0,541 
0,633 

0,006 
0,006 
0,001 

Valid 
Valid 
Valid  

Hasil dari tabel di atas 
menunjukkan bahwa nilai person 
correlation (r hitung) untuk semua item 
pernyataan pada setiap indikator 
memiliki signifiasi <0,05. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa semua item 
pertanyaan dinyatakan valid. 
2. Uji Reabilitas 

Tabel 2 Uji Reliabilitas 

 

 
 
 
 

Sumber: Data diolah peneliti, 2022 
 

Uji reliabilitas dilakukan agar dapat 
mengetahui konsistensi alat ukur yang 
digunakan. Berdasarkan Cronbarch’s 
Alpha, jika daya memiliki nilai di atas 
0,7 berarti data tersebut termasuk 
reliabel. Hasil output pada tabel 1.1 
menunjukkan bahwa Cronbarch’s 
Alpha seluruh item sebesar 0.931 
karena >0,7, maka dapat disimpulkan 
semua item pada data tersebut dapat 
dikatakan konsisten atau reliabel. 

3. Uji Normalitas 
Tabel 3 Uji Normalitas (Tests Of 

Normality) 

 
Keterangan 

Kolmogorov-
Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 
Belajar 

pretest    
eksperimen 

.177 24 .051 .946 24 .219 

postest 
eksperimen 

.203 24 .011 .858 24 .003 

a. Lilliefors Significance 
Correction 
Sumber:Data Diolah Peneliti, 
2022 

Uji normalitas berguna untuk 
mengetahui normal atau tidaknya 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 24 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 24 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.931 20 
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data kelas eksperimen. Berdasarkan 
hasil output uji normalitas, 
didapatkan nilai signifikan uji 
normalitas yang menggunakan 
Kolmogrov-Smirnov maupun 
Shapiro-Wilk didapatkan data pre-test 
eksperimen terdistribusi normal 
karena sig>0,05. Sedangkan data 
postes eksperimen tidak terdistribusi 
normal karena sig< 0,05. 

4. Uji Homogenitas 
Tabel 4 Uji Homogenitas 

Test of Homogenity of Variance 

  Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

Hasil 
Belajar 

Based on Mean .146 1 46 .705 

Based on 
Median 

.048 1 46 .828 

Based on 
Median and with 
adjusted df 

.048 1 43.739 .828 

Based on 
trimmed mean 

.060 1 46 .808 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022 
Uji homogenitas berguna untuk 

melihat homogen atau tidaknya sampel 
yang dipakai. Homogenitasnya dapat 
dilihat dengan membandingkan kedua 
variannya. Berdasarkan output uji 
homogenitas, didapatkan nilai 
signifikansi 0.705 yang berarti nilai 
sig>0.05, maka dapat disimpulkan data 
homogen. 
5. Uji N-Gain 

Tabel 5 Uji N-Gain 
Kelas Eksperimen 

 

Nama Siswa 

 
Nilai 

 

 
n-

Gain 

 

Kriteria 

Pre-

test 

Post-

test 

ABDULLAH 

JAVIER 
34 88 ,82 Tinggi 

ARDIYAN 

MISFA'UL 

HAKIM 

14 27 ,15 Rendah 

FADHILA 

GALUH SAFITRI 
87 100 1 Tinggi 

FANY AGUSTIN 

FADHILA 
80 94 ,70 Sedang 

FIRDA 

AULADINA 
46 86 ,74 Tinggi 

LAWRENCE 

ANDREAN 
73 46 -1 Tinggi 

M. NURWATON 

ASSHOFA 
74 100 1 Tinggi 

MOAMMAR 

KHADAFI 

SHOLEH 

54 79 ,54 Sedang 

MOH. AKMAL 

FAHRIZAL 
37 93 ,89 Tinggi 

MOH. IQBAL 

FIRDAUS S 
47 61 ,26 Rendah 

MOHAMMAD 

SYAHRUL 

NIZAM 

53 87 ,72 Tinggi 

MUHAMMAD 

BAGUS AL 

HIKMA A 

54 33 -,46 Sedang 

MUHAMMAD 

IHZA MAULANA 
53 53 0 Rendah 

MUHAMMAD 

NAZRIL SHIHAB 
52 67 ,31 Sedang 

MUHAMMAD 

YANWAR IZZUL 

C 

51 100 1 Tinggi 

NAILA SALWA 

AZ ZAHRAH 
87 93 ,46 Sedang 

NUR AINI 26 76 ,68 Sedang 

SARAH ZAHIRA 

AL-ULA 
79 100 1 Tinggi 

SITI 

QOMARIYAH 
39 74 ,57 Sedang 

TAZKI SHAFA 

AZZAHRAH 
54 67 ,28 Rendah 

ULIFATUR 

ROCHMATIN 
74 87 ,50 Sedang 

VINDA 

RAHMATUTS 

TSANIYAH 

55 100 1 Tinggi 

WANDA 

MA'RUFATUL 

HAMIDAH 

73 100 1 Tinggi 

WIDYA 

ANGGRAENI 

SETIARINI 

86 93 ,50 Sedang 

Dalam penelitian ini, fungsi dari uji 

gain (n-Gain) yaitu untuk melihat 

besarnya peningkatan hasil belajar 

siswa setelah diterapkannya perlakuan. 

Data ditentukan berdasarkan nilai pre-

test dan post-test yang sudah 

dilaksanakan siswa. Berikut adalah 

kriteria perhitungan nilai rata-rata n-

Gain: 

a. n-Gain dikatakan “tinggi” jika n-

Gain > 0,7 
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b. n-Gain dikatakan “sedang” jika n-

Gain terletak antara 0,3 < n-Gain ≤ 

0,7 

n-Gain dikatakan “rendah” jika n-
Gain ≤ 0,3. 
Tabel 6 Rata-Rata Hasil Belajar Peserta 
Didik Kelas XI IPS MAN 1 Lamongan 

Kelas 
Pre-
test 

Post-
test 

Gain 
N-
gai
n 

Eksperimen 57,58 79,33 21,75 0,51 

Nilai gain kelas eksperimen yaitu 
sebesar 21,75, sedangkan nilai n-Gain 
yang didapatkan adalah 0,51. Nilai n-
Gain tersebut diinterpretasikan ke 
dalam kriteria nilai n-Gain, sehingga 
kesimpulannya adalah nilai n-Gain 
pada kelas eksperimen digolongkan 
sedang. 

6. Uji Wilcoxon 
Tabel 7 uji Wilcoxon 

Test Statistics 

 Pos test - Pre test 

Z -3.439
a
 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
.001 

a. Based on negative rank 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022 

Dalam penelitian ini uji wilcoxon 
dilakukan pada saat mengukur 
perbedaan sebelum dan sesudah diberi 
perlakuan. Hasil analisis uji wilcoxon 
pada data kelompok eksperimen 
menunjukkan nilai sig (2-tailed) sebesar 
0,001 < 0,05 yang artinya sebelum dan 
sesudah perlakuan ada yang berbeda 
secara signifikan. Dengan begitu hasil 
uji wilcoxon menunjukkan bahwa 
pembelajaran Kahoot!! berpengaruh 
signifikan terhadap hasil belajar siswa 
XI IPS MAN 1 Lamongan. 

7. Hasil Angket 
Tabel 8 Tanggapan Responden 
Tentang Media Pembelajaran 

Kahoot!! (x) 
 
 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022 
Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui 

responden sangat setuju bahwa media 

Kahoot!! dapat memengaruhi hasil 

belajar Ekonomi siswa, yang mana hal 

tersebut juga didorong oleh berbagai 

faktor seperti minat dan motivasi 

mereka dalam belajar Ekonomi. Hal ini 

dapat terlihat dari jumlah frekuensi 

terbanyak adalah sangat setuju. 

8. Penggunaan Media Kahoot!! 

Dalam penelitian ini, media Kahoot!! 

digunakan untuk mengetahui nilai yang 

didapatkan siswa dari hasil pre-test dan 

post-test yang telah dilakukan dalam 

satu kali uji. Materi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Sistem 

informasi akuntansi kelas XII. Durasi 

pengerjaannya adalah masing-masing 

15 menit. Dampak positif dari 

penggunaan aplikasi ini adalah adanya 

perbedaan nilai yang diperoleh siswa 

antara pre-test dan post-test yang telah 

dilakukan. Berikut adalah contoh 

tampilan dari penggunaan media 

Kahoot!! dalam penelitian ini: 

Gambar  1 Tampilan Fitur Gameshow 

Quiz Kahoot! 

 

Butir 

Pertanyaan 

Frekuensi Total 

Responden 

Sangat 

Setuju 

Setuju  Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 8 4 12 0 24 

2 8 7 9 0 24 

3 9 8 7 0 24 

4 10 6 8 0 24 

5 12 5 7 0 24 

6 12 4 8 0 24 

7 10 5 9 0 24 

8 10 5 9 1 24 

9 9 6 8 1 24 

10 9 5 10 0 24 
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Gambar 2 Butir Soal Pre-test dan Post-

test 

 
Pengaruh Media Pembelajaran Kahoot!! 

(X) terhadap Hasil Belajar (Y) 

Penelitian ini mengungkapkan 
bahwa terdapat pengaruh antara media 
Kahoot!!  dan hasil belajar siswa. Hal ini 
didukung oleh hasil dari eksperimen 
yang dilakukan oleh peneliti. 
Berdasarkan hasil uji Kahoot!! yang 
sudah dilakukan oleh peneliti 
menunjukkan bahwa dari 24 siswa 
terdapat 21 siswa nilainya mengalami 
peningkatan. Sedangkan berdasarkan 
hasil uji wilcoxon, pada data pre-test dan 
post-test kelompok eksperimen 
menunjukkan bahwa ada yang berbeda 
secara signifikan antara sebelum dan 
sesudah treatment pada kelas eksperimen. 
Hasil angket siswa juga menyatakan 
bahwa mereka sangat setuju bahwa 
media pembelajaran Kahoot!! 
memengaruhi hasil belajar Ekonomi. Hal 
ini didukung oleh penelitian (Falah et al., 
2020) yang mengatakan bahwa terdapat 
peningkatan pemahaman materi 
pembelajaran oleh siswa setelah 
dilakukan program bimbingan belajar 
dengan sistem pre-test dan post-test 
terhadap siswa SD di Dusun Nepen RT 
02/RW 07 Desa Gunungpring Kecamatan 
Muntilan. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan meningkatnya jumlah soal yang 
bisa dikerjakan dengan benar oleh siswa. 
Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Kahoot!! berpengaruh signifikan 
terhadap hasil belajar siswa.  

Mudahnya mengakses aplikasi 
Kahoot!! serta tampilannya yang menarik 
menjadikan siswa tertarik menggunakan 
aplikasi tersebut sebagai media 

pembelajaran Ekonomi. Penggunaan fitur 
game (permainan) interaktif pada 
Kahoot!! menstimulus motivasi siswa 
untuk belajar materi Ekonomi. 
Peningkatan motivasi belajar ini yang 
pada akhirnya membantu meningkatkan 
hasil belajar siswa. Hal ini sependapat 
dengan penelitian Wahyuni (2017), 
bahwa siswa yang motivasinya tinggi 
dalam belajar berpotensi memiliki minat 
belajar yang tinggi pula, karena jika 
semakin tinggi motivasi serta usaha yang 
dilakukan, semakin tinggi pula minat 
belajar mereka. Siswa yang tidak 
berminat untuk belajar tentunya tidak 
akan ada keinginan untuk belajar, karena 
minat siswa dapat dilihat dan diukur dari 
kontribusinya ketika proses pembelajaran 
berlangsung. Minat berperan penting 
dalam kegiatan pembelajaran karena 
pelajaran yang diberikan oleh guru tidak 
akan bisa dikuasai jika tidak adanya 
minat. Siswa tidak akan berusaha 
maksimal selama proses pembelajaran 
jika minat belajar yang dimiliki rendah. 

 
PENUTUP 

Hasil pembahasan dalam penelitian 
ini menunjukan bahwa penerapan media 
pembelajaran Kahoot!! pada 
pembelajaran ekonomi di kelas 
memengaruhi hasil belajar siswa XII IPS 1 
MAN 1 Lamongan. Setelah pelaksanaan 
eksperimen, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan media pembelajaran 
Kahoot!! dapat meningkatkan hasil 
belajar ekonomi, khususnya materi 
sistem informasi akuntansi. Hasil uji 
wilcoxon juga menunjukkan bahwa 
sebelum dan sesudah perlakuan ada 
perbedaan secara signifikan. Selain itu, 
hasil angket siswa menyatakan bahwa 
mereka sangat setuju bahwa media 
pembelajaran Kahoot!! memengaruhi 
hasil belajar ekonomi. 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, terdapat keterbatasan yang 
dialami oleh peneliti, salah satunya 
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adalah keterbatasan jumlah responden. 
Responden yang digunakan dalam 
penelitian ini hanya berjumlah 24 siswa, 
tentu jumlah tersebut kurang 
menggambarkan keadaan secara luas. 
Untuk penelitian di masa mendatang, 
diharapkan peneliti dapat memperluas 
subjek penelitian untuk mendapatkan 
hasil penelitian yang lebih luas. Selain itu 
diharapkan peneliti dapat 
mengembangkan variabel lain yang 
dapat memengaruhi hasil belajar siswa. 
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