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ABSTRAK 

 

Nugroho, Rahmad Yoga. 2022. Pemanfaatan Aplikasi Kahoot!  Sebagai Digital 

Game Based Learning Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Smp Negeri 6 

Singosari Malang. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: 

Qurroti A’yun, M. PdI. Pembimbing 2: Dr. Atika Zuhrotus Sufiyana, M. 

PdI. 

Kata Kunci: Kahoot, Digital Game Based Learning, Fiqh 

Media Pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Karena dengan penggunaan media, peserta didik akan dapat lebih 

bisa menyerap dan memahami materi yang disampaikan didalam maupun diluar 

kelas. Media terbagi kedalam berbagai jenis, antara lain media cetak yaitu; buku, 

modul, LKS, dan juga media elektronik. Untuk meningkatkan motivasi pelajar 

dalam belajar telah dilakukan salah satunya yaitu dengan menerapkan konsep 

gamifikasi pada pembelajaran elektronik, konsep ini yaitu proses dengan 

digunakanya sebuah mekanisme atau sebuah aturan dalam game tetapi pada 

aktivitas non game dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan interaktivitas 

pengguna dalam penggunaan pembelajaran elektronik yang ada. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil nilai belajar siswa dan 

perbandingan kelas kontrol dan eksperimen terhadap Pemanfaatan Aplikasi Kahoot 

Pada Mata Pelajaran Fiqh di SMP Negeri 6 Singosari Malang. 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan 

metode statistika. Penggunaan pendekatan kuantitatif dapat dilakukan dengan jenis 

penelitian eksperimen yang berusaha mencari pengaruh variable lainnya dalam 

kondisi yang terkontrol dan terdata. Jenis penelitian eksperimen juga termasuk 

metode sistematis untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena, 

sebab dan akibat. 

Penggunaan aplikasi kahoot memiliki pengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh di SMP Negeri 6 Singosari Malang. Hal ini 

berdasarkan pada pengujian T tes parsial yang menunjukkan bahwa nilai sig lebih 

kecil dari 0,05 atau dinyatakan sebesar 0,000 < 0,05 dengan artian hipotesis 

dinyatakan diterima dan berpengaruh yang signifikan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Hₒ ditolak dan Hₐ diterima dan dapat dinyatakan bahwa: “Ada pengaruh 

yang signifikan antara pemanfaatan aplikasi kahoot terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran fiqh di SMP Negeri 6 Singosari Malang”. 

Pada tahap pre test rata-rata kedua kelas baik kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol berada pada kategori kurang, yaitu pada kelas eksperimen sebesar 



 

 

100% sementara pada kelas kontrol yaitu 100%. Sedangkan pada tahap post test 

dapat dilihat bahwa pada kelas kontrol dan eksperimen terdapat keragaman nilai, 

ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dimana kelas eksperimen pada kategori baik sekali 

sebesar 6,5%, kategori baik sebesar 9,6%, kategori cukup sebesar 35,5% dan pada 

kategori kurang sebesar 90,4%. Pada kelas kontrol mendapatkan hasil pada kategori 

baik sekali sebesar 0%, kategori baik sebesar 0%, kategori cukup sebesar 0% dan 

kategori kurang sebesar 100%.  

Pada perolehan level hasil belajar pemanfaatan aplikasi kahoot pada 

kelas eksperimen dalam tahap pre test dapat dikategorikan dengan kategori nlai 

<75 sebanyak 28 siswa dengan presentase rata-rata 90,4%, kategori nilai 75-83 

sebanyak  2 siswa dengan presentase rata-rata 6,2%, kategori nilai 84-92 

sebanyak 1 siswa dengan presentase rata-rata 3,2%, dan kategori nilai 93-100 

sebanyak 0 siswa dengan presentase rata-rata 0 %. Tahap post test kelas 

eksperimen dapat dikategorikan dengan kategori nlai <75 sebanyak 15 siswa 

dengan presentase rata-rata 48,4%, kategori nilai 75-83 sebanyak 11 siswa 

dengan presentase rata-rata 35,5%, kategori nilai 84-92 sebanyak 3 siswa 

dengan presentase rata-rata 9,6%, dan kategori nilai 93-100 sebanyak 2 siswa 

dengan presentase rata-rata 6,5 %.  

Pada kelas kontrol dalam tahap pre test dapat dikategorikan dengan 

kategori nlai <75 sebanyak 29 siswa dengan presentase rata-rata 100%, 

kategori nilai 75-83 sebanyak 0 siswa dengan presentase rata-rata 0%, kategori 

nilai 84-92 sebanyak 0 siswa dengan presentase rata-rata 0%, dan kategori nilai 

93-100 sebanyak 0 siswa dengan presentase rata-rata 0 %. 

Pada kelas kontrol dalam tahap post test dapat dikategorikan dengan 

kategori nlai <75 sebanyak 25 siswa dengan presentase rata-rata 86,0%, 

kategori nilai 75-83 sebanyak 2 siswa dengan presentase rata-rata 6,8%, 

kategori nilai 8492 sebanyak 2 siswa dengan presentase rata-rata 6,9%, dan 

kategori nilai 93-100 sebanyak 0 siswa dengan presentase rata-rata 0%. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Nugroho, Rahmad Yoga. 2022. Utilizing the Kahoot App! As Digital Game-Based 

Learning in Fiqh Subjects at Singosari 6 Public Middle School Malang. 

Thesis, Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Islamic 

Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Qurroti A'yun, M.PdI. 

Advisor 2: Dr. Atika Zuhrotus Sufiyana, M.PdI. 

Keywords: Kahoot, Digital Game-Based Learning, Fiqh 

Learning Media is an important part in the process of teaching and learning 

activities. Because with the use of media, students will be able to better absorb and 

understand the material presented inside and outside the classroom. Media is 

divided into various types, including print media namely; books, modules, LKS, and 

also electronic media. To increase student motivation in learning, one of them has 

been done by applying the concept of gamification to electronic learning, this 

concept is a process by using a mechanism or a rule in the game but in non-game 

activities and has the aim of increasing user interactivity in the use of existing 

electronic learning. . . 

The purpose of this study was to determine the results of student learning scores 

and comparison of control and experimental classes on the use of the Kahoot 

Application in Fiqh Subjects at SMP Negeri 6 Singosari Malang. 

This approach uses a quantitative approach, namely research that emphasizes 

analysis on numerical data (numbers) processed by statistical methods. The use of 

a quantitative approach can be done with the type of experimental research that 

seeks to find the influence of other variables in calm and recorded conditions. This 

type of experimental research also includes a systematic method for building 

relationships that contain phenomena, causes and effects. 

The use of the kahoot application has a positive influence on student learning 

outcomes in the Fiqh Subject at SMP Negeri 6 Singosari Malang. This is based on 

the partial T test which shows that the sig value is smaller than 0.05 or stated at 

0.000 <0.05 with the artist's hypothesis being accepted and having a significant 

effect. So it can be concluded that Hₒ is rejected and Hₐ is accepted and it can be 

stated that: "There is a significant influence between the use of the kahoot 

application on learning outcomes in fiqh subjects at SMP Negeri 6 Singosari 

Malang". 

In the pre-test stage, the average of both classes, both the experimental class and 

the control class, were in the less category, namely the experimental class was 



 

 

100% while the control class was 100%. While at the post test stage it can be seen 

that in the control and experimental classes there is a diversity of values, this can 

be seen in table 4.5 where the experimental class is in the very good category of 

6.5%, the good category is 9.6%, the sufficient category is 35, 5% and in the less 

category of 90.4%. In the control class, the results in the excellent category were 

0%, the good category was 0%, the sufficient category was 0% and the poor 

category was 100%. 

At the acquisition level of learning outcomes using the kahoot application in the 

experimental class in the pre-test stage can be categorized with a value <75 

category of 28 students with an average percentage of 90.4%, a category of 75-83 

scores of 2 students with an average percentage of 6, 2%, the 84-92 score category 

is 1 student with an average percentage of 3.2%, and the 93-100 grade category is 

0 students with an average percentage of 0%. The post-test class experiment can 

classify 15 students with an average score of <75 with an average percentage of 

48.4%, 11 students with an average percentage of 75-83 with an average 

percentage of 35.5%, 3 categories of 84-92 grades students with an average 

percentage of 9.6%, and a score category of 93-100 as many as 2 students with an 

average percentage of 6.5%. 

In the control class, in the pre-test stage, it can be grouped with a value category 

<75, 29 students with an average percentage of 100%, 75-83 score category, 0 

students with an average percentage of 0%, 84-92 score category, 0 students with 

the average percentage is 0%, and the score category is 93-100 as many as 0 

students with an average percentage of 0%. 

In the control class in the post-test stage, it can be categorized with a value <75 

category of 25 students with an average percentage of 86.0%, a category of 75-83 

scores of 2 students with an average percentage of 6.8%, a category of 8492 scores 

of 2 students with an average percentage of 6.9%, and in the 93-100 grade category 

as many as 0 students with an average percentage of 0%. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Media Pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Karena dengan penggunaan media, peserta didik 

akan dapat lebih bisa menyerap dan memahami materi yang disampaikan 

didalam maupun diluar kelas. Media terbagi kedalam berbagai jenis, antara 

lain media cetak yaitu; buku, modul, LKS, dan juga media elektronik.  

Untuk meningkatkan motivasi pelajar dalam belajar telah dilakukan 

salah satunya yaitu dengan menerapkan konsep gamifikasi pada 

pembelajaran elektronik, konsep ini yaitu proses dengan digunakanya 

sebuah mekanisme atau sebuah aturan dalam game tetapi pada aktivitas non 

game dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan interaktivitas pengguna 

dalam penggunaan pembelajaran elektronik yang ada. Adapun macam-

macam media elektronik yaitu; video, audio, presentasi multimedia dan juga 

bisa menggunakan konten daring atau online. Untuk mengukur sejauh mana 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar didalam kelas, guru melakukan 

evaluasi (Mayudho & Supriyanto, 2020). 

Media elektronik menurut (Husna, 2020) adalah informasi atau data 

yang di buat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk 

elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam 

komunikasi elektronik.  



 

 

Contoh aplikasi yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah aplikasi Kahoot!. Kahoot! merupakan aplikasi 

kuis/permainan berbasis android atau laptop.  

Kahoot! merupakan salah satu alternatif pilihan dari berbagai 

macam media pembelajaran interaktif yang menjadikan proses 

pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan baik bagi 

pesertdidimaupun bagi pengajar karena media Kahoot! menekankan gaya 

belajar yang melibatkan hubungan peran aktif partisipasi peserta didik 

dengan rekan-rekan sejawatnya secara kompetitif terhadap pembelajaran 

yang sedang atau telah dipelajarinya.  

Kahoot! Adalah sebuah web tool yang menyediakan layanan 

permainan daring berbasis pendidikan. Platform ini tersedia secara gratis 

dan dapat memudahkan guru untuk melakukan ujian atau kuis secara lebih 

efektif dan efisien (Sururoh, 2020). 

Media Kahoot! di gunakan sebagai variasi dalam kegiatan belajar 

mengajar, dikarenakan peserta didik butuh pembelajaran yang tidak 

monoton dan guru pun lebih bisa menggunakan media Kahoot! ini untuk 

menunjang pembelajarannya didalam kelas, sehingga anak lebih termotivasi 

dalam belajar dan merasa senang ketika proses kegiatan belajar mengajar 

sedang berlangsung. Dengan perkembangan teknologi, penggunaan 

teknologi dasar memiliki dampak baik, karena dapat membuat siswa 

antusias untuk belajar, sehingga belajar menjadi menarik dan tidak 



 

 

membosankan. Salah satu media yang dapat digunakan yaitu aplikasi 

Kahoot!. 

Penggunaan media kahoot sebagai Digital Game Based Learning 

juga dapat diterapkan pada semua mata pelajaran yang ada di semua 

lembaga pendidikan. Pelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan 

kinerja otak sehingga membantu peserta didik untuk memicu pemikirannya 

menjadi lebih baik dalam belajar. Dengan demikian, peserta akan lebih 

senang untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru kepada 

siswanya. 

Penggunaan Kahoot sebagai Digital Game Based Learning pada 

penelitian ini bertujuan untuk mencari akibat dari suatu yang dilakukan 

secara sengaja oleh peneliti. Dengan mengunakan metode eksperimen 

mengharapkan untuk mengetahui hasil dari pemanfaatan aplikais 

kahoot sebagai Digital Game based Learning di SMP Negeri 6 Singosari 

Malang. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan 

Aplikasi Kahoot! sebagai Digital Game Based-Learning pada mata 

pelajaran Fiqh di SMP Negeri 6 Singosari Malang". 

 

 

 

 



 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti menentukan yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemanfaatan aplikasi Kahoot! Sebagai Digital Game Based 

Learning pada mata pelajaran Fiqh di SMP Negeri 6 Singosari Malang? 

2. Bagaimana level hasil belajar penggunaan aplikasi Kahoot! sebagai 

Digital Game Based Learning pada mata pelajaran Fiqh di SMP Negeri 

6 Singosari Malang? 

3. Bagaimana pengaruh aplikasi Kahoot! sebagai Digital Game Based 

Learning terhadap keberhasilan siswa pada mata pelajaran Fiqh di SMP 

Negeri 6 Singosari Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Manfaat aplikasi Kahoot! Sebagai Digital Game Based Learning pada 

mata pelajaran Fiqh di SMP Negeri 6 Singosari Malang. 

2. Pengaruh penggunaan aplikasi Kahoot sebagai Digital Game-Based 

Learning terhadap keberhasilan siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh di SMP 

Negeri 6 Singosari Malang.  



 

 

3. level hasil belajar penggunaan aplikasi Kahoot Sebagai Digital Game 

Based Learning Pada Mata Pelajaran Fiqh di SMP Negeri 6 Singosari 

Malang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini dapat mengubah pola fikir dalam 

belajar siswa dengan menggunakan media Kahoot. Pendidik dapat 

mengembangkan mata pelajaran dengan sangat mudah dan membantu 

pendidik dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa, selain itu hasil 

evaluasi yang dapat diperoleh secara otomatis melalui evaluasi dan dapat 

digunakan sebagai tolak ukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

bahan ajar. Kegunaan penelitian kali ini dapat dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu:  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan dan dapat mengembangkan pola pikir dalam 

mengembangkan media pembelajaran menggunakan aplikasi 

Kahoot! Sebagai Digital Game Based Learning dalam Pelajaran 

Fiqh Di SMP Negeri 6 Singosari Malang. 

2. Secara Praktis 

Adapun kegunaan secara praktis yang bisa diperoleh dari 

penelitian ini adalah: 



 

 

a. Bagi peneliti menjadi pengetahuan dalam menerapkan media 

pembelajaran daring seperti Kahoot! Sebagai Digital Game 

Based Learning Dalam Pelajaran Fiqh Di SMP Negeri 6 

Singosari Malang. 

b. Bagi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam  

UNISMA. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan 

terutama dalam bidang Pedagogik, Strategi, Model dan Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Bagi guru/pendidik, penelitian ini dapat menjadi acuan dan 

contoh yang mungkin dapat memberikan pencerahan untuk 

melakukan pemberian pelajaran berbasis Digital  kepada peserta 

didik di SMP Negeri 6 Singosari Malang. 

d. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan 

salah satu rujukan dalam memperkaya literasi dan keilmuannya. 

E. Definisi Operasional 

Hal-hal yang harus di definisikan di dalam definisi operasional juga 

berpengaruh terhadap sesuatu yang diteliti. Definisi operasional digunakan 

untuk memberikan definisi istilah yang belum di ketahui oleh para pembaca, 

agar pembaca dapat mengetahui istilah-istilah yang belum diketahui. 

Berikut adalah macam-macam definisi operasional di dalam penelitian, 

yaitu: 

1. Pemanfaatan. 



 

 

Menurut Poerwadarminto (2002) pemanfaatan adalah suatu 

kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada 

menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat 

yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses 

atau perbuatan memanfaatkan 

2. Kahoot! 

Kahoot! adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan, 

digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga 

pendidikan lainnya. Platform ini adalah permainan pembelajaran, 

Kahoot! adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang 

dapat diakses melalui penjelajahan web atau aplikasi Kahoot. 

Menurut (Sururoh, 2020: 497) Kahoot! Adalah sebuah web tool 

yang menyediakan layanan permainan daring berbasis pendidikan. 

Platform ini tersedia secara gratis dan dapat memudahkan guru untuk 

melakukan ujian atau kuis secara lebih efektif dan efisien. 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan baik. 



 

 

Menurut Nur (2014) pembelajaran adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur 

hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang lahat nanti.” Belajar dapat 

terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di 

masyarakat, serta berlangsung dengan cara apa saja, dari apa, 

bagaimana, dan siapa saja. Salah satu tanda seseorang telah belajar 

adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan 

tingkah laku tersebut meliputi perubahan pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotor), dan perubahan sikap atau tingkah laku 

(afektif). 

4. Mata Pelajaran Fiqh 

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara 

khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun 

kehidupan manusia dengan Allah SWT. 

Kata fiqh menurut Nurhayati & Sinaga (2018) adalah Bahasa arab 

yang berasal dari kata faqiha-yafqohu-fiqhan yang bermakna mengerti 

atau memahami. Asal kata tersebut juga digunakan Al-Qur’an dalam 

surah At-Taubah (9): 122 yang berbunyi:  

ْن ُكلِ    َر ِم َف ْوََل نَ  َل افًَّة ۚ فَ  ُروا َك ِف ْن  َ ي وَن ِل ُن ْؤِم ُم اَن اْل ا َك َوَم
ا   َذ ْم ِإ ُه ْوَم ُروا قَ  ِذ ْن  ُ ي يِن َوِل وا ِف   الدِ  ُه قَّ َف تَ  يَ  ٌة ِل َف اِئ ْم َط ُه نْ  ٍة ِم ْرَق ِف

ُرونَ  ْم ََيَْذ لَُّه َع ْم َل ِه ْي َل وا ِإ ُع  َرَج



 

 

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya 

(ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan diantara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah Kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya”. 

 

Secara definitive menurut Nurhayati & Sinaga (2018) fiqh berarti 

ilmu tentang hukum-hukum syar’I yang bersifat amaliah yang digali dan 

ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Dalam definisi ini, fiqh 

diibaratkan ilmu karena fiqh itub semacam ilmu pengetahuan. Memang 

fiqh ini tidak sama dengan ilmu seperti disebutkan di atas, fiqh itu 

bersifat zhanni. 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah 

dirumusukan, serta hasil penelitian terdahulu disimpulkan bahwa yang 

didapatkan dari analisis data pengujian hipotesis, maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Pemanfaatan aplikasi kahoot dapat menimbulkan pembelajaran 

yang kondusif dan tidak monoton. Karena media kahoot 

merupakan salah satu media yang berbasis Digital Game Based 

Learning yang memfokuskan media belajar sambal bermain. 

2. Pada perolehan level hasil belajar pemanfaatan aplikasi kahoot 

pada kelas eksperimen dalam tahap pre test dapat dikategorikan  

dengan kategori nlai <75 sebanyak 28 siswa dengan presentase 

rata-rata 90,4%, kategori nilai 75-83 sebanyak  2 siswa dengan 

presentase rata-rata 6,2%, kategori nilai 84-92 sebanyak 1 siswa 

dengan presentase rata-rata 3,2%, dan kategori nilai 93-100 

sebanyak 0 siswa dengan presentase rata-rata 0 %. Tahap post test 

kelas eksperimen dapat dikategorikan dengan kategori nlai <75 

sebanyak 15 siswa dengan presentase rata-rata 48,4%, kategori 

nilai 75-83 sebanyak 11 siswa dengan presentase rata-rata 35,5%, 

kategori nilai 84-92 sebanyak 3 siswa dengan presentase rata-rata 



 

 

9,6%, dan kategori nilai 93-100 sebanyak 2 siswa dengan 

presentase rata-rata 6,5 %.  

Pada kelas kontrol dalam tahap pre test dapat dikategorikan 

dengan kategori nlai <75 sebanyak 29 siswa dengan presentase 

rata-rata 100%, kategori nilai 75-83 sebanyak  0 siswa dengan 

presentase rata-rata 0%, kategori nilai 84-92 sebanyak 0 siswa 

dengan presentase rata-rata 0%, dan kategori nilai 93-100 sebanyak 

0 siswa dengan presentase rata-rata 0 %. 

Pada kelas kontrol dalam tahap post test dapat 

dikategorikan dengan kategori nlai <75 sebanyak 25 siswa dengan 

presentase rata-rata 86,0%, kategori nilai 75-83 sebanyak 2 siswa 

dengan presentase rata-rata 6,8%, kategori nilai 8492 sebanyak 2 

siswa dengan presentase rata-rata 6,9%, dan kategori nilai 93-100 

sebanyak  0 siswa dengan presentase rata-rata 0%. 

Penggunaan aplikasi kahoot memiliki pengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh di SMP 

Negeri 6 Singosari Malang. Hal ini berdasarkan pada pengujian T 

tes parsial yang menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05 

atau dinyatakan sebesar 0,000 < 0,05 dengan artian hipotesis 

dinyatakan diterima dan berpengaruh yang signifikan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Hₒ ditolak dan Hₐ diterima dan dapat 

dinyatakan bahwa: “Ada pengaruh yang signifikan antara 



 

 

pemanfaatan aplikasi kahoot terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran fiqh di SMP Negeri 6 Singosari Malang”. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

bermaksud untuk memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Singosari Malang 

Sebagai bahan masukan kepada kepala SMP Negeri 6 Singosari 

Malang hendaknya dapat dijadikan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan sebagai pertimbangan 

dalam pemilihan model pembelajaran yang tepat bagi peserta didik 

salah satunya yaitu model pembelajaran Pre test dan Post test 

Group Design yang dapat diterapkan pada mata pelajaran lainnya. 

2. Bagi Guru SMP Negeri 6 Singosari Malang 

Peran seorang guru dalam pemilihan model pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa juga harus 

diperhatikan. Model pembelajaran yang tepat nantinya akan 

memberikan dampak yang positif kepada siswa salah satunya yaitu 

dapat meningkatkan keaktifan dan semangat belajar bagi mereka. 

Jika guru berhasil membangun dan meningkatkan semangat belajar 

tersebut maka nantinya proses pembelajaran pun juga bisa berjalan 

dengan baik dan efektif. Salah satu model pembelajaran Pre test 

dan Post test Group Design dengan memanfaatkan aplikasi kahoot 



 

 

ini juga bisa menjadi bahan referensi guru sebagai strategi baru 

dalam meningkatkan semangat pembelajaran di kelas. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini selain untuk bahan kajian bagi peneliti selanjutnya, 

diharapkan mereka juga bisa menyusun penelitian lebih lanjut 

dengan instrumen yang lebih menarik dan dengan variabel yang 

berbeda. 
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