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ABSTRACT

This study aims to investigate the implementation of Kahoot! in the BIPA learning
process at Universitas Atma Jaya Yogyakarta. This study was conducted using a qualitative
approach and descriptive methods. The data for this research was collected from interviews,
filed observations and documents of BIPA learners at Universitas Atma Jaya Yogyakarta batch
2017-2019. The results show that Kahoot! is very useful to help both lecturers and learners
during BIPA learning process in the class. It is expected that language institution, BIPA
observers and BIPA teachers can use Kahoot! as an alternative media in BIPA class.

Pendahuluan

Era Industri 4.0 yang sedang dihadapi Indonesia memberikan peluang yang lebih besar

bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Peluang ini juga berimbas

secara langsung terhadap dunia BIPA. Imbas yang dirasakan dalam dunia BIPA adalah semakin

meningkatnya permintaan pembelajaran BIPA bagi TKA (Tenaga Kerja Asing) yang sedang

atau akan tinggal dan bekerja di Indonesia.

Sebelum Industri 4.0 digaungkan di Indonesia, permintaan pembelajaran BIPA hanya

dispesifikkan untuk pariwisata dan pendidikan. Namun saat ini kebutuhan belajar bahasa

Indonesia saat ini juga meningkat dan dikhususkan untuk keperluan pekerjaan. Peningkatan

permintaan ini disebabkan adanya Perpres No 20 Tahun 2018 Pasal 26 ayat 3 yang berbunyi:

“Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia

kepada TKA”. Oleh sebab itu, terjadi peningkatan jumlah pemelajar BIPA di sebagian besar

lembaga bahasa. Sebagai bagian dari dunia BIPA, lembaga bahasa, pemerhati dan pelaku BIPA

harus mempersiapkan diri menghadapi lonjakan permintaan pembelajaran BIPA yang akan atau

sedang terjadi akhibat Industri 4.0 di Indonesia.

Salah satu kendala yang masih selalu dialami dalam BIPA adalah pengadaan materi ajar

dan media pembelajaran. Materi ajar yang ditawarkan oleh lembaga bahasa seharusnya lebih
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disesuaikan dengan kebutuhan pemelajar. Media yang digunakan pun seharusnya dapat

diperbarui agar lebih efektif dan tidak membosankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk menjelaskan

pemanfaatan Kahoot! pada proses pembelajaran BIPA di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Diharapkan Lembaga bahasa, pemerhati dan pengajar BIPA dapat memanfaatkan Kahoot!

sebagai alternatif media pembelajaran dalam kelas BIPA.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Data

yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan dan

dokumen (foto dan hasil pembelajaran) terhadap pemelajar BIPA di Universitas Atma Jaya

Yogyakarta. Subjek penelitian adalah pemelajar BIPA di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

tahun ajaran 2017-2019.

Hasil dan Pembahasan

Pembelajaran BIPA di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pembelajaran BIPA di Universitas Atma Jaya Yogyakarta hampir sama dengan

pembelajaran BIPA di universitas maupun lembaga bahasa lainnya. Setiap penyelenggara BIPA

pasti menghadapi permasalahan dan keterbatasan pengajar, materi, media, dana, bahkan

permasalahan yang berkaitan dengan pemelajar BIPA. Agar pembelajaran BIPA terus

berlangsung dengan baik dan dapat membantu pemelajar menguasai bahasa Indonesia dengan

baik dan efektif, maka diperlukan materi dan media yang efektif dan baik.

Berdasarkan pengalaman sebagai tim pengembangan materi dan pengajar BIPA, maka

penulis memanfaatkan media pembelajaran guna menunjang materi dalam proses pembelajaran

BIPA. Media pembelajaran yang ada di lembaga bahasa Universitas Atma Jaya Yogyakarta

masih belum sepenuhnya terbaharui, oleh sebab itu penulis memanfaatkan Kahoot! untuk pre-

test, post-test, latihan, permainan, pengayaan, dan drilling kosa kata.

Pengertian dan Fungsi Media Pembelajaran

Di dalam konteks dunia pendidikan, Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2002: 3)

mengungkapkan bahwa media secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang
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membangun kondisi yang membuat pemelajar mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan,

atau sikap. Penggunaan media dikhususkan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan

minat serta perhatian pemelajar sehingga proses belajar dapat terjalin dengan baik dan efektif.

Sudrajat (2008) mengemukakan fungsi media diantaranya yaitu: a) media

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para pemelajar, b)

media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas, c) media pembelajaran

memungkinkan adanya interaksi langsung antara pemelajar dengan lingkungan, d) media

menghasilkan keseragaman pengamatan, e) media dapat menanamkan konsep dasar yang benar,

kongkrit , dan realistis, f) media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar,

serta g) media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang kongkrit sampai

dengan abstrak. Berdasarkan fungsi media yang dipaparkan oleh Sudrajat tersebut dapat ditarik

simpulan bahwa media pembelajaran berfungsi untuk membantu mengatasi hambatan yang

terjadi saat pembelajaran di dalam kelas.

Selain befungsi untuk membangkitkan motivasi dan minat pemelajar, media

pembelajaran juga dapat membantu pemelajar meningkatkan pemahaman, menyajikan data

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi,

meningkatkan motivasi dan keinginan belajar pemelajar serta pemelajar dapat tertarik dan

lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Pemanfaatan Kahoot! di Kelas BIPA Tingkat Pemula

Kahoot! adalah salah satu media pembelajaran daring untuk mengelola kuis, diskusi

atau survei. Kahoot! dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran interaktif karena dapat

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas untuk pre-test, post-test, latihan, permainan,

pengayaan, remedial, drilling kosa kata, bahkan pekerjaan rumah (PR).

Kahoot! memiliki empat fitur di dalamnya, yaitu permainan, kuis, diskusi dan survei. Di

dalam fitur permainan terdapat pengaturan soal, jawaban, batas waktu menjawab, kunci jawaban,

dan peringkat. Hal yang membuat Kahoot! menjadi media pembelajaran yang menarik adalah

tampilan visual yang tidak membosankan. Setiap soal akan terwakili oleh gambar dan warna.

Pemelajar diminta untuk menjawab pertanyaan pilihan ganda diproyeksikan di layar

proyektor lalu pemelajar memilih gambar atau warna yang mewakili jawaban yang tersedia

untuk menjawab pertanyaan dengan telepon genggam, tablet atau laptop mereka. Selain harus
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mencari jawaban yang tepat, pemelajar juga harus memastikan tidak terkecoh dan tidak salah

sentuh (klik) ketika memilih jawaban.

Terdapat dua cara mengakses Kahoot! yaitu untuk admin dan untuk peserta. Admin

dapat mengakses Kahoot! melalui https://create.kahoot.it/register dan untuk peserta dapat

mengakses Kahoot! melalui https://kahoot.it. Berikut langkah-langkah dalam mengakses

Kahoot!:

1) Masuk melalui https://create.kahoot.it/login dan masuk dengan mengetikkan username

atau posel dan kata sandi pada halaman utama apabila sudah memiliki akun Kahoot! dan

klik “Sign Up” pada menu di kanan atas apabila akan mendaftarkan akun Kahoot!

2) Jika pertama kali mendaftarkan akun Kahoot!, setelah selesai proses registrasi akan

muncul laman https://create.kahoot.it/register dan pilih “As a Teacher”.

https://create.kahoot.it/register
https://kahoot.it
https://create.kahoot.it/login
https://create.kahoot.it/register
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3) Klik menu “Create” pada menu kanan atas apabila ingin membuat kuis.

4) Klik menu “My Kahoot!” di sebelah kiri atas untuk mengakses kuis yang telah dibuat.

5) Pilih kuis yang telah dibuat dan klik “play” untuk memainkannya.
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6) Terdapat dua pilihaan bermain yaitu classic atau team mode. Jika memilih bermain cara

classic maka nama pemelajar akan muncul satu per satu sedangkan jika memilih bermain

cara team mode maka akan muncuk nama pemelajar dalam satu kelompok.

7) Setelah memilih classic atau team mode, akan muncul nomor PIN yang akan digunakan

pemelajar untuk mengakses Kahoot!

8) Kemudian pemelajar diarahkan untuk mengakses https://kahoot.it dan memasukkan PIN

dan menuliskan nama pemelajar untuk mengakses permainan kuis yang telah disediakan.

https://kahoot.it
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9) Setiap soal akan diproyeksikan untuk dijawab oleh pemelajar dengan Batasan waktu

tertentu (30 detik, 20 detik, 10 detik, dsb.)

10) Setiap soal yang telah dijawab oleh pemelajar akan langsung mucul analisis hasil

pilihan jawaban pemelajar beserta peringkatnya hingga keseluruhan kuis selesai.
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Ada beberapa topik yang dapat dikembangkan menjadi kuis menggunakan Kahoot!,

antara lain: salam dan perkenalan, warna, angka, hari dan bulan, transportasi, kata benda, arah,

kata benda, kata kerja, dan kata sifat.

Penutup

Kahoot! merupakan media pembelajaran daring yang dapat dimanfaatkan untuk

menunjang proses pembelajaran BIPA di kelas. Pemanfaatkan media daring Kahoot! sangat

berguna untuk membantu pengajar maupun pemelajar dalam proses pembelajaran BIPA di kelas.

Manfaat yang sangat besar bagi pengajar adalah dapat memanfaatkan Kahoot! untuk pre-test,

post-test, latihan, permainan, pengayaan, dan drilling kosa kata sehingga media alternatif

tersebut terasa lebih modern dan menyenangkan untuk menunjang proses pembelajaran di kelas

BIPA. Sedangkan, bagi pemelajar Kahoot! bermanfaat untuk membantu mengingat kembali

materi yang telah diberikan di kelas, membuat pemelajar lebih bersemangat, termotivasi, tidak

bosan, aktif berpartisipasi di kelas, dan memunculkan rasa kompetitif di kelas.
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Catatan Penyajian:

1. Munculnya industri 4.0 menjadikan proses belajar-mengajar BIPA terkena dampaknya.
Salah satu dampak tersebut adalah pemanfaatan teknologi dalam mengajar. Teknologi
ini salah satunya adalah aplikasi yang bernama KAHOOT!.

2. Permasalah dalam pengajaran BIPA salah satunya adalah kebosanan para pembelajar,
terlebih lagi para pembelajar BIPA adalah generasi milenial. Oleh karena itu,
pemanfaatan berbagai media harus dioptimalkan dan sebaiknya tidak terpaku pada
metode lama yang memanfaatkan flashcard dan sistem drill. Untuk itu, KAHOOT!
menjadi salah satu solusi sebagai media pembelajaran.

3. Kahoot dapat menyajikan tampilan data secara menarik, berwarna dan beragam. Aplikasi
ini dapat membuat kuis, preteest, survei dll.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Doni
Instansi : -
Pertanyaan:
Dalam media pembelajaran BIPA yang memanfaatkan KAHOOT!, apakah terdapat kasus para
siswa bisa kecanduan bermain KAHOOT! saja dan malah mengesampingkan esensi belajarnya?
Tanggapan:
Para siswa atau pembelajar BIPA dari pemakalah adalah kebanyakan mahasiswa tingkat 2.
Sejauh ini, tidak ada siswa pemakalah yang candu terhadap KAHOOT! ini. KAHOOT! ini
dimanfaatkan oleh pemakalah sebagai pembangun semangat lagi dalam proses belajar-mengajar,
seperti saat pemberian latihan, kuis, dan lain-lain. Jadi, KAHOOT! bukan suatu cara yang utama
dalam proses belajar-mengajar, namun hanya bersifat selingan dan pelengkap agar proses belajar
mengajar menjadi asyik.
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Penanya 2
Nama : Meirin
Instansi : -
Pertanyaan:
Pada mata kuliah apa media KAHOOT! ini dapat dimanfaatkan? Apakah pada tataran tata
bahasa saja? Lalu, apakah hanya bisa dimanfaatkan pada kelas pemula saja?
Tanggapan:
KAHOOT! bisa dimanfaatkan pada mata kuliah tata bahasa dan kosa kata, karena KAHOOT! ini
lebih condong kepada metode drill. Lalu, pada dasarnya semua jenjang sampai jenjang lanjut
pun dapat memanfaatkan KAHOOT! ini dalam proses belajar-mengajar. Namun, memang
karena KAHOOT! ini bersifat simpel dan praktis, lebih cocok untuk pembelajar pemula.

Penanya 3
Nama : Meirin
Instansi : -
Pertanyaan:
Menurut pemakalah, apakah para pengajar BIPA wajib lulusan dari bidang linguistik?

Tanggapan:
Sebenarnya siapa saja bisa menjadi pengajar BIPA. Namun, pengajar tersebut semestinya harus
tahu mengenai sistem bahasa yang termasuk di dalamnya ada budaya, ekonomi, dan komponen-
komponen lainnya.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Pemanfaatan media dan teknologi yang semakin berkembang adalah salah satu solusi agar dalam
pengajaran BIPA tidak monoton.


