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Abstrak
Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat tiga jalur
pendidikan yakni formal, nonformal dan informal. Berdasarkan Undang – Undang tersebut maka orang tua
atau keluarga dapat menyelenggarakan pendidikan anak di rumah. Proses pembelajaran yang baik
membutuhkan skill guru yang kompeten, kemampuan guru untuk dapat menciptakan media pembelajaran
yang menyenangkan menjadi salah satu skill utama yang harus dimiliki. Namun, implementasi pembelajaran
di SMKN 2 Sewon memiliki beberapa kendala yang bervariasi, salah satunya adalah kurangnya media
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini,
tim dosen akan melakukan proses pelatihan konsep gamification kepada Guru SMKN 2 Sewon Yogyakarta.
Kegiatan yang dilakukan antara lain, pemberian pengetahuan tentang teori gamification, pelatihan
pembuatan kuis, hingga implementasi kuis yang sudah dibuat ke dalam proses pembelejaran. Diharapkan
dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan proses pembelajaran di SMKN 2 Sewon dan memberikan
manfaat ke dunia pendidikan.
Kata kunci: Gamification, SMK, pembelajaran, kuis
1.

PENDAHULUAN

Salah satu contoh media pembelajaran yang
disenangi oleh siswa yaitu game.

Perkembangan pendidikan dan teknologi
moderen,
seharusnya
berjalan
bersamaan,
kurikulum yang diberikan pada dunia pendidikan
harus bisa mengaplikasikan teknologi terbaru.
Seperti halnya metode dalam pendidikan, teknologi
saat ini bisa digunakan dalam metode pendidikan.
Kebanyakan pendidik masih menggunakan metode
pembelajaran yang bersifat konvensional, dimana
peserta didik adalah penerima pengetahuan yang
pasif, sedangkan pendidik sebagai pemberi
informasi dan mengharapkan peserta didik untuk
menghafal dan mengingat informasi yang
diberikannya. Pembelajaran secara konvensional
yang kurang menarik ini membuat peserta didik
cenderung bosan dan tidak memahami apa yang
disampaikan oleh pendidik.

Gamifikasi adalah penggunaan elemen game
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Gamifikasi
merupakan salah satu contoh multimedia yang
dapat dipadukan dengan pembelajaran yang biasa
disebut dengan permainan dengan tujuan
pembelajaran (education game). Gamifikasi pada
dasarnya merupakan permainan yang bersifat
menyenangkan,
menghibur.
Dalam
game,
pendidikan diberikan lewat praktek atau
pembelajaran dengan praktek (learning by doing).
Sifat interaktif dalam game ini membuat game
dapat digunakan sebagai sarana edukasi yang
mempunyai fasilitas yang lebih baik dibandingkan
dengan alat edukasi konvensional.

Pembelajaran berbasis multimedia di dalam
kelas dikembangkan atas dasar asumsi bahwa
proses komunikasi di dalam pendekatan
pembelajaran aktif (active learning) dapat
memperkuat dan memperlancar stimulus dan
respons anak didik dalam pembelajaran [1].
Pendekatan
pembelajaran
interaktif
dapat
meransang indera penglihatan dan memperkuat
daya ingat anak untuk mempelajari bahasa inggris.

Pertama kali penggunaan istilah gamifikasi
(gamification) di tahun 2002 pada presentasi dalam
acara TED (Technology, Entertainment, Design).
Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran
menggunakan elemen-elemen di dalam game atau
video game dengan tujuan memotivasi para
mahasiswa dalam proses pembelajaran dan
memaksimalkan perasaan enjoy dan engagement
terhadap proses pembelajaran tersebut, selain itu
media ini dapat digunakan untuk menangkap hal-
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hal yang menarik minat mahasiswa dan
menginspirasinya
untuk
terus
melakukan
pembelajaran [2]. Gamifikasi adalah menggunakan
unsur mekanik game untuk memberikan solusi
praktikal dengan cara membangun ketertarikan
(engagement) kelompok tertentu. Secara lebih detil
mendefinisikan gamifikasi sebagai konsep yang
menggunakan mekanika berbasis permainan,
estetika dan permainan berfikir untuk mengikat
orang-orang,
tindakan
memotivasi,
mempromosikan pembelajaran dan menyelesaikan
masalah gamifikasi memberikan motivasi tambahan
untuk menjamin para peserta didik (learners)
mengikuti kegiatan pembelajaran secara lengkap
[3].

pelajaran 2004/2005 adalah sebagai salah satu
upaya peningkatan akses dan layanan pendidikan di
Kabupaten Bantul, khususnya untuk jenjang
Sekolah Menengah Kejuruan. Pendirian SMK
Negeri 2 Sewon merupakan program Direktorat
Jendral Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
(Ditjen PSMK) yaitu Program SMK Kecil.
SMK Kecil adalah SMK yang rombongan
belajarnya atau jumlah peserta didiknya di bawah
250 siswa dan bertempat di SMP yang diperkirakan
animo siswanya mulai menurun. Salah satu
tujuannya adalah lulusan SMP dapat meneruskan di
SMK Kecil serta gedung atau kelasnya dapat
dimanfaatkan untuk Kegiatan Belajar Mengajar
(KBM) siswa SMK. Pada saat yang bersamaan di
kabupaten Bantul dibuka 4 SMK Kecil yang lain
yaitu: SMK Negeri 1 Dlingo, SMK Negeri 1
Pundong, SMK Negeri 1 Sanden, dan SMK Negeri
1 Pajangan. Lokasi KBM SMK Negeri 2 Sewon di
kompleks SMP Negeri 1 Sewon, Jalan Parangtritis
Km 7 Sewon Bantul.

Engagement
dapat
diartikan
sebagai
kesediaan untuk berpartisipasi, Student engagement
diidentifikasikan sebagai tindakan metakonstruksi
yang meliputi keterlibatan perilaku, emosi dan
kognitif siswa dalam belajar [4]. Seperti halnya
game yang mengijinkan para pemainnya untuk
melakukan restart atau bermain ulang, membuat
kesalahan-kesalahan yang dapat diperbaiki
sehingga membuat para pemain tidak takut
mengalami
kegagalan
dan
meningkatkan
keterikatannya terhadap game tersebut [5].

SMK Negeri 2 Sewon pada awal berdirinya
mempunyai 2 jurusan yaitu Multimedia dan Kria
Tekstil.
Sedangkan SMK Negeri 1 Dlingo
membuka jurusan Kria Kayu, SMK Negeri 1
Pundong membuka jurusan Listrik dan Pengelasan,
SMK Negeri 1 Sanden membuka jurusan Kelautan,
dan SMK Negeri 1 Pajangan membuka jurusan
Gambar Bangunan.

Kahoot! Merupakan permainan online yang
disediakan gratis yang berbasis pada system
pembelajaran di kelas. Kahoot! Merupakan website
dimana pengguna dapat membuat quiz, diskusi, dan
survey secara mandiri. Quiz yang telah dibuat
kemudian dapat ditampilkan di layar kelas dengan
LCD projector dan peserta didik dapat menjawab
pertanyaan quiz secara langsung (real time) melalui
telepon pintar yang mereka bawa.

Pada tahun pertama sebagian besar guru dan
karyawan berasal dari SMP Negeri 1 Sewon.
Tempat KBM juga meminjam ruang kelas SMP
Negeri 1 Sewon, tetapi setelah 8 bulan kemudian
tempat KBM menempati gedung baru yang berada
di belakang kompleks SMP Negeri 1 Sewon.
Seiring itu mendapat guru bantu 4 orang dan
seorang guru honorer daerah serta menerima Guru
Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap
(PTT).

Kahoot!
menyediakan
alternative
menampilkan evaluasi pembelajaran melalui
permainan yang menyenangkan. Penggunaan
Kahoot! sangat mudah, dapat digunakan dalam
beragam lingkungan pembelajaran. Kahoot! dapat
diakses melalui https://kahoot.com. Pengguna dapat
memilih beragam tipe permainan dan mengajak
peserta didik untuk bermain bersama. Dalam
pembelajaran sosiologi, Kahoot! memiliki banyak
keunggulan, quiz yang dibuat di kahoot tidak hanya
berupa teks, tetapi juga dapat menyisipkan gambar
bahkan video, sehingga akan sangat mendukung
kurikulum 2013 yang menginginkan proses belajar
yang mengedepankan High Order Thinking Skills.
Pendirian SMK Negeri 2 Sewon ditetapkan
dengan SK Bupati No 270 tahun 2003 tanggal 19
Nopember 2003, dan operasional mulai tahun

Pada tahun kedua animo peminat masingmasing jurusan semakin meningkat, tetapi tetap
mampu menampung 2 kelas karena gedung dan
sarana yang lain belum memenuhi kuantitasnya.
Kemudian di tahun ketiga, karena animo peminat
jurusan Multimedia cukup banyak maka daya
tampingnya menjadi 2 kelas, sedangkan jurusan
Kria Tekstil hanya 1 kelas. Baru di tahun keempat
daya tamping jurusan Kria Tekstil menjadi 2 kelas
sehingga daya tampungnya menjadi 4 kelas.
Sampai akhirnya di tahun keenam dibuka jurusan
baru yaitu Desain Komunikasi Visual (Deskomvis).
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guru untuk memahami, menciptakan, dan
mengimplementasikan
pembelajaran
berbasis
gamifikasi di sekolah.

Pada tahun ketujuh SMK Negeri 2 Sewon
mempunyai jumlah rombongan belajar seluruhnya
14 kelas dengan jumlah siswa 471 siswa.
Perkembangan yang pesat ini juga didukung sarana
prasarana yang memadai baik kualitas maupun
kuantitas. Tempat KBM mulai tahun kelima
menggunakan 2 unit yaitu di SMP Negeri 1 Sewon
(Unit 1) dan bekas SD Manggung (Unit 2) di
Cangkringmalang Timbulharjo Sewon. Dan pada
tahun ketujuh di unit 2 telah dibangun 5 unit ruang
kelas baru. Di samping itu sejak tahun 2007 SMK
Negeri 2 Sewon ditunjuk sebagai tempat ICT
Center Kabupaten Bantul.

2.

Pelatihan
tentang
materi
gamifikasi,
diadakan pada bulan 24 September 2019 di lab
SMKN 2 Sewon. Kegiatan dilakukan dalam dua
tahap, tahap pertama adalah kunjungan awal untuk
mengidentifikasi masalah mitra, tahap kedua adalah
tahap pelaksanaan di sekolah. Proses pelatihan
dilakukan melalui 2 tahap, tahap pertama berupa
kegiatan workshop dan tahap kedua adalah tahap
simulasi implementasi.

Tujuan pengabdian ini adalah membekali
guru di SMKN 2 Sewon tentang skill gamifikasi
untuk menciptakan model pembelajaran yang
menyenangkan melalui aplikasi Kahoot. Hal ini
dilakukan untuk memberikan solusi dari masalah
mitra yang tertulis pada tabel 1,

Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan
agar mitra memiliki pengetahuan mengenai teori
tentang gamifikasi. Materi Pelatihan yang
disampaikan meliputi beberapa topik berikut:
Tabel 2. Materi Pelatihan
NO MATERI
KETERANGAN
1
Urgensi
Penjelasan
tentang
pembelajaran
perubahan
proses
berbasis Game pembelajaran
di
Edukasi
industri 4.0 beserta
permasalahan yang
ada
2
Teori
Komponen, filosofi,
Gamifikasi
contoh,
dan
metodologi
gamifikasi
3
Praktikum
Tahap
pembuatan,
kuis, dan evaluasi
kuis pada proses
pembelajaran

Tabel 1. Permasalahan dan Solusi Mitra
NO PERMASALAHAN
SOLUSI
1

Kendala
dalam
mengembangkan
media
pembelajaran
yang menyenangkan
dan sesuai dengan
kebutuhan siswa

Pelatihan
pengembangan
media
pembelajaran
berbasis
gamifikasi

2

Kesulitan
dalam
implementasi game ke
dalam
proses
pembelajaran

Simulasi
pembelajaran
berbasis
gamifikasi dalam
kegiatan sekolah

3

Susahnya
mengembangkan
kurikulum
pembelajaran
yang
diintegrasikan dengan
ICT

Implementasi
kurikulum
pembelajaran ke
dalam
bentuk
gamifikasi

METODE PELAKSANAAN

Proses persiapan pelatihan dilaksanakan
dengan memberikan TOT (Training of trainer)
kepada mahasiswa yang membantu proses
pengabdian. Proses ini dilakukan dengan mencoba
modul Kahoot dan simulasi pelatihan yang akan
dilaksanakan.

Manfaat yang diharapkan dapat dirasakan
oleh ketiga pihak, tim abdimas, pihak mitra dan
dunia akademis secara keseluruhan. Manfaat untuk
tim abdimas dan dunia akademik adalah
bertambahnya variasi abdimas yang dapat
dilakukan
untuk
menyelesaikan
masalah
pembelajaran di sekolah. Sedangkan manfaat yang
mitra rasakan adalah bertambahnya ilmu dan skill

No
1.

2.

3.
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Tabel 3 Jadwal pelaksanaan
Bulan
Jenis Kegiatan
1 2 3
Survey Lokasi dan
bersedia
sebagai
mitra penelitian
Penyampaian
proposal ke LPM
Universitas Amikom
Pengumuman

4

5
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4.

5.
6.
7.

3.

Proposal
Koordinasi
pelaksanaan
pelatihan
dengan
SMKN 2 Sewon
Membuat
materi
tentang gamifikasi
Pelatihan
tentang
materi gamifikasi
Penyiapan laporan
pertanggung jawaban
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Proses pengabdian dilakukan dengan beberapa step
berikut:
Tabel 4. Tahap Kegiatan
Step
Kegiatan
1
Pembukaan
2
Pengisian ujian pre test
3
Penjelasan tentang gamifikasi
4
Demonstrasi fitur Kahoot
5
Praktek pembuatan soal
6
Simulasi penerapan Kahoot di kelas
7
Pengerjaan ujian Post Test
8
Evaluasi dan saran

Gambar 1. Proses pembuatan kuis
Proses selanjutnya adalah simulasi penerapan
kahoot di kelas dengan cara membagi guru menjadi
3 kelompok besar yang setiap kelompok terdiri dari
5-6 guru. Pada kegiatan ini masing-masing
kelompok menunjuk satu orang yang akan
mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja
pembuatan kuis. Demonstrasi ini dilakukan dengan
melibatkan 3 kelompok sebagai siswa yang mengisi
jawaban di web dan aplikasi di handphone.

Step awal dimulai dengan pembukaan dan
para guru mengisi lembar ujian pre test. Setelah
seluruh lembar selesai dikerjakan dan dikumpulkan,
acara berlanjut pada kegiatan penjelasan metode
gamifikasi kepada peserta yang berjumlah 16 orang
(3 laki laki dan 13 perempuan). Selanjutnya adalah
proses demonstrasi fitur kahoot dengan cara tim
abdimas membuka contoh kuis kahoot, dan peserta
berperan sebagai siswa yang menjawab contoh kuis
yang sudah disiapkan.
Guru yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari
beberapa guru dari pengajar mata pelajaran yang
berbeda dari empat konsentrasi jurusan yang
berbeda pula. Pada proses praktek pembuatan soal,
guru ditugaskan untuk membuat 10 soal sesuai
dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Gambar 2. Proses konsultasi dan evaluasi
pengabdian
Proses terakhir adalah para guru mengisi soal
ujian post test dan dilanjutkan dengan penyampaian
testimony dan evaluasi kegiatan. Kegiatan diakhiri
dengan berfoto bersama dan penutupan.
Setelah kegiatan, tim abdimas mengoreksi
hasil ujian pre test dan post test. Setelah selesai
memberikan nilai, tim kemudian memasukkan hasil
nilai kedalam excel. Setelah diteliti, ternyata hanya
ada 15 peserta yang mengisi sedangkan 1 orang
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guru tidak mengisi jawaban pre test maupun post
test. Hasil dari perhitungan nilai dapat dilihat pada
table berikut:

Gambar 4 menunjukkan bahwa pada guru
laki-laki, hasil post test rata-rata mendapat nilai
yang baik, dan nilai kedua peserta meningkat dari
nilai pre test ke nilai post test.

Tabel 5. Hasil nilai pengabdian
Penilaian
Pre test Post test Kenaikan
Total nilai
1100
1440
340
Nilai rata-rata
73
96
22
Tabel 5 menjelaskan bahwa terdapat
peningkatan yang signifikan dari ke 15 peserta yang
sudah mengisi lembar pre test dan post test. Total
nilai 1100 dan 1440 diperoleh dari akumulasi nilai
seluruh peserta, sedangkan nilai 340 diambil dari
total nilai post test dikurangi dengan total nilai pre
test yang di table tersebut bernilai positif. Hal ini
diartikan bahwa terdapat peningkatan total nilai
sebesar 340 dari hasil pengabdian ini.

Gambar 5. Hasil nilai keseluruhan
Gambar 5 munjukkan bahwa terdapat dua
peserta yang mengalami peningkatan signifikan
(sebesar 50 dan 60) dan dua peserta yang tidak
mengalami kenaikan pada hasil post test, hal ini
dikarenakan nilai 100 pada nilai pre test dan post
test. Sedangkan peserta lain memiliki hasil rata-rata
di angka 20.

Nilai 73 dan 96 adalah nilai rata-rata dari
hasil ujian peserta, sedangkan angka 22 diambil
dari rerata nilai post test dikurangi dengan rerata
nilai pre test yang di table tersebut bernilai positif.
Hal ini diartikan bahwa terdapat peningkatan total
nilai sebesar 22 dari hasil pengabdian ini.

Kegiatan pengabdian ini dibantu oleh dua
mahasiswa sebagai fasilitator, yang bertugas
menjadi asisten praktikum selama kegiatan
pengabdian.
4.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah
kenaikan pengetahuan guru dan bertambahnya skill
membuat soal berbentuk kuis dalam aplikasi
Kahoot. Kemajuan ini dapat dilihat dari hasil skor
penialaian pre test dan post test yang naik sebanyak
22%.

Gambar 3. Hasil Nilai Guru Perempuan
Gambar 3 menunjukkan bahwa pada guru
perempuan, hasil post test rata-rata mendapat nilai
yang baik, hanya terdapat satu peserta yang
memperoleh nilai 50, namun tetap meningkat dari
nilai pre test ke nilai post test.

Saran untuk pengabdian selanjutnya adalah
perlu diadakan pelatihan ke guru yang lebih
banyak, dan berfokus pada pengembangan satu
pelajaran. Hal lain yang dapat dilakukan adalah
pelatihan materi lain yang dapat meningkatkan
proses pembelajaran.
Ucapan Terimakasih
Terimakasih kami sampaikan kepada Universitas
AMIKOM Yogyakarta, khususnya Lembaga
Pengabdian Masyarakat yang telah memfasilitasi
kegiatan ini. Ucapan terimakasih juga kami
haturkan kepada kepala sekolah SMKN 2 Sewon
atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini berjalan

Gambar 4. Hasil Nilai Guru Laki-Laki
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lancar. Tak lupa kata terimakasih kepada Bu Titien
yang telah menjadi penyambung kerjasama antara
peneliti dan pihak sekolah, dan juga kepada tim
mahasiswa yang telah membantu menyukseskan
acara ini. Semoga kedepan dapat terjalin kerjasama
kembali yang lebih baik.
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