
 
 

 

 

 

 

 

 

PENGGUNAAN APLIKASI KAHOOT SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN DIGITAL DALAM KETERAMPILAN MEMBACA 

BAHASA PRANCIS SISWA KELAS X SMA NEGERI 9 BANDAR 

LAMPUNG 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

Oleh 

YUSIANTI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2022 



ii 
 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

 

PENGGUNAAN APLIKASI KAHOOT SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN DIGITAL DALAM KETERAMPILAN MEMBACA 

BAHASA PRANCIS SISWA KELAS X SMA NEGERI 9 BANDAR 

LAMPUNG 

 

 

Oleh 

YUSIANTI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan atau pengaruh aplikasi kahoot 

sebagai media pembelajaran digital terhadap keterampilan membaca siswa kelas 

X SMA Negeri 9 Bandarlampung. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 

metode eksperimen dan desain penelitian One-Group Pretest-Posttest Design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang berjumlah 126 siswa, 

sedangkan sampel penelitian ini berjumlah 15 siswa dari kelas X IPA 1. 

Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes pilihan ganda 

melalui aplikasi Kahoot. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas, uji gain dan uji-t dengan bantuan program SPSS 20. 

Perolehan hasil analisis untuk nilai rata-rata kemampuan membaca siswa pada 

saat pretest yaitu sebesar 70,66 yang berada pada kategori baik, sedangkan 

posttest sebesar 77,33 yang berada pada kategori keefektifan tinggi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penggunaan aplikasi 

kahoot dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci : keterampilan membaca, media pembelajaran, aplikasi kahoot. 
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RÉSUMÉ 

 

 

 

 

L’UTILISATION DE L’APPLICATION KAHOOT COMME SUPPORT 

D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE DANS LES COMPÉTENCES DE 

LECTURE EN FRANÇAIS DES ÉLÈVES DE LA CLASSE X SMA 

NEGERI 9 BANDARLAMPUNG 

 

 

Par 

 

YUSIANTI 

 

 

Cette étude vise à déterminer le rôle ou l'influence de l'application Kahoot en tant 

que support d'apprentissage numérique sur les compétences de lecture des élèves 

de la classe X de SMA Negeri 9 Bandarlampung. 

 

Cette recherche est une recherche quantitative utilisant les méthodes 

expérimentales et le concept de One-Group Pretest-Posttest Design. La population 

de cette étude est de 126 élèves de la classe X, tandis que l'échantillon de cette 

étude est de 15 élèves de la classe X IPA 1. Ensuite, la méthode de collecte de 

données utilisée est un test à choix multiples via l'application Kahoot. De plus, 

l’analyse des données dans cette étude a utilisé le test de normalité, le test 

d'homogénéité, le test de gain et le test t en profant le programme SPSS 20. En 

autre, lerésultatmoyende la capacité de lecture des élèves au moment du prétest est 

de 70,66 (la catégorie est bonne), alors que le résultat duposttest est de 77,33 (la 

catégorie de haute efficacité). En conséquence, nous pouvons dire que l'utilisation 

de l'application Kahoot a donc un effet positif où elle peut améliorer les résultats 

d'apprentissage des élèves.  

 

 

Mots-clés : compréhension écrite, le réseau d'apprentissage, application kahoot. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini permasalahan kehidupan manusia lebih kompleks dari sebelumnya 

dikarenakan adanya pandemi virus yang menyerang di berbagai negara, hal 

ini ditandai dengan munculnya berbagai kondisi yang semakin hari semakin 

tidak kondusif, mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, kesehatan sampai 

pendidikan. Semua kondisi di sekitar kehidupan manusia saling berkaitan satu 

sama lain yang berimbas pada berbagai aspek penting lainnya. Salah satu 

aspek dalam kehidupan  manusia  yang paling penting adalah pendidikan. Hal 

tersebut karena pendidikan menjadi pondasi kokoh jati diri manusia 

seutuhnya. Namun, karena adanya pandemi Covid-19 yang menyerang 

hampir di belahan dunia sejak awal tahun 2020 menjadikan berbagai sektor 

penting terhambat, termasuk aspek pendidikan. Adapun akibat munculnya 

virus tersebut dalam aspek pendidikan berimbas pada pembelajaran siswa 

yang mengharuskan diadakannya pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya, 

pembelajaran jarak jauh memiliki segi positif dalam mengurangi penyebaran 

virus Corona. Tetapi, satu hal yang tidak bisa dipungkiri ketika ada segi 

positif adapula segi negatif. Pembelajaran jarak jauh yang berkembang pun 

memiliki sisi negatif terhadap beberapa pihak baik pengajar maupun siswa. 

Berbagai kendala pun dapat saja muncul sehingga pembelajaran jarak jauh 

menjadi tidak efektif seperti muncul gangguan jaringan yang buruk, pengajar 

yang kreativitasnya belum optimal dalam mengajar, kurangnya motivasi 

belajar siswa, sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh yang belum 

memadai. Faktor utama yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembelajaran jarak jauh ialah kemampuan pengajar dalam mengembangkan 

situasi pembelajaran yang kreatif, aktif, dan efisien guna mendukung motivasi 
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belajar siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pengajar adalah dengan 

memanfaatkan media teknologi dalam proses pembelajaran. 

 

Adapun media pembelajaran digital yang dapat digunakan ialah media 

kahoot. Kahoot merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis teknologi 

yang sering digunakan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. 

Pembelajaran dalam media kahoot biasanya berupa kuis pilihan ganda yang 

dibuat oleh pengguna dan dapat diakses pada web ataupun aplikasi. 

 

Dalam pembelajaran bahasa Prancis, terdapat empat aspek keterampilan yang 

harus dikuasai yaitu keterampilan menyimak (Comprehension Orale), 

keterampilan membaca (Comprehension Écrite), keterampilan berbicara 

(Production Orale), dan keterampilan menulis (Production Écrite). Salah satu 

keterampilan yang mempunyai peranan penting ialah keterampilan membaca. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Tarigan (2013: 8) menyatakan bahwa 

membaca ialah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca 

untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata atau bahasa tulis. Hal ini dikarenakan membaca tidak 

semudah hanya melafalkan bentuk dan tanda tulisan tetapi juga perlu proses 

untuk memahami isi  suatu bacaan. 

 

Menurut pengamatan peneliti yang dilakukan pada 22 Januari 2020 di SMA 

Negeri 9 Bandarlampung, peneliti mengidentifikasi terkait dengan 

pembelajaran bahasa Prancis bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami tulisan yang mereka baca. Siswa pun cenderung mudah 

bosan dalam pelajaran jika harus selalu membaca buku. 

 

Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut, aplikasi kahoot dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di kelas. Selain karena mudah 

digunakan, aplikasi kahoot berguna untuk mengatasi siswa yang cenderung 

mudah bosan dalam pembelajaran terutama membaca pemahaman. 
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Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini akan mengkaji penggunaan 

aplikasi kahoot sebagai media pembelajaran digital dalam keterampilan 

membaca bahasa Prancis di SMA Negeri 9 Bandarlampung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan kegiatan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Peserta didik SMA Negeri 9 Bandarlampung mengalami kesulitan dalam 

keterampilan membaca bahasa Prancis, terutama membaca pemahaman 

dan ketika menjawab soal atau pertanyaan. 

2. Keterbatasan penggunaan media pembelajaran oleh pendidik sehingga 

membuat peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Pendidik belum menggunakan media sebagai alat pembelajaran yang 

efektif dan efesien terutama selama proses pembelajaran daring. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada penggunaan aplikasi kahoot 

sebagai media pembelajaran digital dalam mata pelajaran bahasa Prancis 

khususnya materi keterampilan membaca pemahaman bahasa Prancis 

(Comprehension Écrite). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penggunaan media kahoot terhadap keterampilan 

membaca pemahaman bahasa Prancis bagi siswa? 

2. Bagaimana peranan aplikasi kahoot sebagai media pembelajaran siswa 

dalam keterampilan membaca pemahaman bahasa Prancis (Comprehension 

Écrite)? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh penggunaan media kahoot terhadap keterampilan membaca 

bahasa Prancis bagi siswa. 

2. Peranan penggunaan aplikasi kahoot sebagai media pembelajaran digital 

khususnya untuk mengevaluasi pemahaman siswa dalam keterampilan 

membaca pemahaman bahasa Prancis (Comprehension Écrite). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritismaupun 

praktis kepada peneliti maupun semua yang terlibat dalam penelitian seperti 

pendidik, peserta didik dan pihak lain yang memerlukan. 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pemelajar bahasa, khususnya tentang penggunaan media kahoot dalam 

keterampilan membaca pemahaman bahasa Prancis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidik 

Dengan adanya media kahoot diharapkan bisa menambah referensi serta 

pengalaman mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis 

teknologi yang dapat digunakan khususnya untuk mengevaluasi 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

b. Bagi Peserta didik 
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Diharapkan dengan adanya media kahoot pada proses pembelajaran 

dapat memberikan manfaat dan motivasi belajar siswa serta proses 

belajar yang efektif dalam mengikuti pelajaran bahasa Prancis. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang 

pengembangan alat evaluasi menggunakan aplikasi kahoot serta dapat 

menjadi bekal untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif dan dapat 

memotivasi peserta didik untuk meningkatkan pemahaman pada 

pembelajaran Bahasa Prancis. 

 

G. Batasan Istilah 

Batasan istilah digunakan agar tidak menimbulkan adanya perbedaan 

pengertian, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi kahoot adalah sebuah platform pembelajaran online berbasis 

permainan. Kahoot merupakan kuis berbentuk pilihan ganda yang dibuat 

oleh pengguna, kemudian dapat di akses melalui aplikasi maupun website. 

2. Membaca adalah proses melihat dan memahami sebuah tulisan untuk 

mendapatkan informasi. Membaca dapat dilakukan secara lisan, nyaring 

maupun dalam hati. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Hakikat Pembelajaran Bahasa Prancis di SMA 

Pembelajaran bahasa Prancis di SMA sederajat semakin beragam, salah 

satunya adalah pembelajaran bahasa Prancis. Seperti bahasa asing lainnya 

yang memiliki tingkatan atau level, bahasa Prancis pun memiliki tingkatan 

atau level yaitu A1 untuk pemula, A2, B1, B2, C1 dan C2 untuk tingkatan 

tertinggi sesuai dengan Le Cadre Européen Commun de Référence pour 

Les Langues (CECRL) . 

 

Dalam Kurikulum 2013 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) untuk mata pelajaran bahasa Prancis di SMA sederajat adalah 

peserta didik di harapkan mampu menggunakan beragam fungsi sosial 

kebahasaan untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulis dalam berbagai 

situasi yang sederhana setara level A1 pedoman Le Cadre Européen 

Commun de Référence pour Les Langues (CECRL). 

 

Pembelajaran bahasa Prancis ditekankan pada 4 aspek keterampilan yaitu 

keterampilan menyimak (Compréhension Orale), keterampilan membaca 

(Compréhension Écrite), keterampilan berbicara (Production Orale), dan 

keterampilan menulis (Production Écrite)), serta ditunjang oleh 3 aspek 

kemampuan lainnya yaitu tata bahasa (grammaire), kosakata 

(vocabulaire), dan tata pelafalan (prononciation) yang saling berkaitan 

dalam proses penguasaan bahasa Prancis.  Hal ini bertujuan agar peserta 
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didik memiliki modal yang cukup untuk bersaing di dunia global multi 

bahasa. 

 

Pembelajaran bahasa Prancis di SMA Negeri 9 Bandar Lampung 

dilaksanakan di kelas X, XI dan XII dengan alokasi waktu untuk masing-

masing kelas adalah satu kali dalam satu minggu dengan kurikulum yang 

digunakanyaitu Kurikulum 2013 (K13). 

 

2. Pengertian Evaluasi 

Usaha peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui 

peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. 

Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan 

menghasilkan kualitas belajar yang baik. Selanjutnya sistem penilaian 

yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi belajar 

mengajar yang baik dan memotivasi siswa untuk belajar yang lebih efektif. 

Salah satu faktor yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan adalah 

proses pembelajaran yang dilakukan, sedangkan salah satu faktor penting 

untuk efektivitas pembelajaran adalah faktor evaluasi baik terhadap proses 

maupun hasil dalam suatu proses pembelajaran. 

 

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. 

Evaluasi tidak hanya bertumpu pada penilaian hasil belajar, tetapi juga 

perlu penilaian terhadap input, output maupun kualitas proses 

pembelajaran itu sendiri. 

 

Suchman (2010, dalam Arikunto, 2014: 1) mengatakan bahwa evaluasi 

dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai 

dalam beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan. Sedangkan menurut Mardapi (2012: 12) optimalisasi sistem 

evaluasi memiliki dua makna yaitu yang pertama ialah sistem evaluasi 
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yang memberikan informasi yang optimal dan yang kedua adalah manfaat 

yang dicapai dari evaluasi. 

 

Manfaat utama dari evaluasi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan selanjutnya akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan. Prinsip-

prinsip meliputi evaluasi yaitu keterpaduan, keterlibatan peserta didik, 

koherensi, pedagogis, dan akuntabilitas. Prinsip koherensi adalah evaluasi 

yang harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah disajikan 

dan sesuai dengan kemampuan yang akan diukur. Hal yang tidak dapat 

dibenarkan menyusun alat evaluasi hasil belajar atau evaluasi pencapaian 

belajar yang mengukur suatu bahan jika belum disajikan dalam kegiatan 

pembelajaran. Demikian pula tidak dapat diterima apabila alat evaluasi 

berisi butir yang tidak berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak 

diukur. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan dalam suatu proses belajar mengajar. 

 

3. Media Kahoot 

a. Pengertian Kahoot 

Menurut Wedyawati (2018, dalam Erlinasari 2020: 9) kahoot 

merupakan media pembelajaran online berisi kuis dalam format 

permainan. Kahoot dapat digunakan dalam pembelajaran untuk 

mengadakan pretest, latihan soal, penguasaan materi, remedi, dan lain 

sebagainya. Poin diberikan untuk jawaban yang benar dan peserta didik 

yang berpartisipasi dalam mengikuti kuis tersebut akan segera melihat 

hasil tanggapan mereka. Pembelajaran berbasis permainan memiliki 

potensi untuk menjadi alat pembelajaran yang efektif karena 

merangsang komponen visual dan verbal. Media kahoot ini digunakan 

sebagai suatu alat untuk mengevaluasi hasil belajar siswa yang telah 
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diberikan oleh pendidik sesuai dengan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. 

 

Tujuan dari penggunaan media kahoot adalah untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan peserta didik dari hasil proses belajar siswa yang 

telah mereka pelajari.  

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kahoot ialah 

salah satu media pembelajaran digital berupa kuis dan berbasis 

permainan yang dapat digunakan untuk mengadakan pretest, latihan 

soal, penguasaan materi, remedi, dan lain sebagainya. 

 

b. Cara mengakses Kahoot 

Langkah pertama untuk menggunakan aplikasi kahoot pengguna 

terlebih dahulu harus masuk melalui web kahoot (http://getkahoot.com). 

Setelah memiliki akun kahoot, pengguna dapat memasukkan pertanyaan 

yang telah disiapkan menggunakan fitur yang tersedia. Secara otomatis 

akan muncul kode untuk menjalankan aplikasi kahoot. Penggunaan 

aplikasi kahoot dapat digunakan melalui laptop atau smartphone, 

peserta didik dapat mengakses permainan dengan menggunakan 

aplikasi kahoot atau melalui website www.kahoot.it. Peserta didik perlu 

memasukkan kode yang muncul di layar dan mendaftarkan nama 

masing-masing peserta. Setelah gamekahoot dimulai, peserta didik akan 

mendapatkan poin yang telah ditetapkan oleh pendidik melalui kahoot 

berdasarkan jawaban benar yang dijawab oleh peserta didik. 

 

 

 

 

 

http://getkahoot.com/
http://www.kahoot.it/
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4. Hakikat Keterampilan Membaca 

a. Pengertian Keterampilan Membaca 

Membaca merupakan salah satu kemampuan keterampilan berbahasa 

yang harus dicapai oleh peserta didik. Keberhasilan peserta didik dalam 

mengikuti proses belajar mengajar di sekolah ditentukan oleh 

penguasaan mereka pada kemampuan membaca. Peserta didik yang 

tidak dapat membaca akan kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran 

untuk semua mata pelajaran termasuk pelajaran bahasa Prancis. 

Menurut Crawley & Montain (dalam Rahim 2011: 2), membaca pada 

hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak 

hanya sekadar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas 

visual, berpikir, psikolinguistik dan metakognitif. Sebagai proses visual, 

membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tertulis (huruf) ke 

dalam kata kata lisan. 

 

Menurut Suhendar dan Supinah (1992: 3, dalam Nadeak, 2012: 10) "la 

compréhension écrite est une activité de lecture ayant pour but de 

comprendre rapidement et correctement un texte”.Teori tersebut dapat 

diartikan: keterampilan membaca pemahaman merupakan kegiatan 

membaca yang ditujukan untuk memahami suatu teks secara cepat dan 

benar. Dengan demikian, membaca pemahaman adalah perilaku yang 

kompleks dimana seseorang harus menggunakan beberapa strategi yang 

meliputi pemecahan masalah baik sadar atau tidak sadar untuk 

menyusun indera yang sama dengan maksud penulis. 

 

Dalam membaca pemahaman bahasa Prancis tentunya sangat berbeda 

dengan bahasa Indonesia karena apa yang diucapkan sangat berbeda 

dengan apa yang tertulis. Belajar membaca khususnya membaca teks 

bahasa Prancis memang memerlukan perhatian ekstra karena 

membutuhkan waktu yang cukup banyak, penguasaan kosa kata bahasa 

Prancis yang tidak sedikit, dan juga memahami komponen-komponen 

yang ada dalam proses membaca. Pembaca diharuskan memahami tata 
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bahasa (grammaire) terkhusus dalam bahasa Prancis, agar penerima 

bahasa memahami apa yang disampaikan oleh penutur bahasa itu 

sendiri. Terdapat banyak sekali teknik pembelajaran yang inovatif yang 

dapat digunakan dalam proses belajar membaca. Tentunya, teknik 

pembelajaran tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Teknik 

pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar membaca 

haruslah yang sesuai dan tepat dengan materi belajar dan juga cocok 

dengan karakteristik siswa. Teknik pembelajaran yang baik adalah 

teknik yang mampu menstimulasi keaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar sehingga mereka dapat meningkatkan, mengkomunikasikan, 

dan menguraikan gagasan-gagasan mereka dengan baik seusai 

membaca sebuah teks bacaan. 

 

Oleh karena itu, pengajaran membaca perlu memperoleh perhatian 

serius, dan wacana membaca tidak boleh hanya dipandang sebagai batu 

loncatan bagi aktivitas berbicara dan menulis semata. 

 

b. Tujuan Keterampilan Membaca 

Keterampilan membaca mempunyai tujuan tertentu sehingga perlu 

untuk dikembangkan secara signifikan dan relevan. Tujuan pengajaran 

membaca adalah mengembangkan kemampuan membaca siswa. 

Dengan demikian, tugas guru adalah meyakinkan proses pembelajaran 

membaca menjadi pengalaman menyenangkan bagi peserta didik. 

Menurut Blanton, yang dikutip Rahim (2011: 11), tujuan keterampilan 

membaca yaitu : 

1. Memperoleh kesenangan. 

2. Menyempurnakan membaca nyaring. 

3. Menggunakan strategi tertentu. 

4. Memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik. 

5. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah 
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diketahuinya. 

6. Memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis. 

7. Mengkonfirmasikan atau menolak rediksi. 

8. Menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi 

yang diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan 

mempelajari tentang struktur teks. 

9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

Membaca juga bertujuan agar pembaca memahami makna yang 

terkandung dalam suatubacaan, kemudian pembaca menetapkan 

penilaian, tanggapan, atau sikap terhadap gagasan yang telah 

dipaparkan penulis melalui bacaan tersebut. Selain itu, membaca 

dilakukan untuk memperoleh kesenangan. Hal ini sesuai dengan tujuan 

membaca yang telah dikemukakan oleh Tarigan (2013: 10), bahwa 

membaca bertujuan untuk memperoleh rincian atau fakta, memperoleh 

ide utama, mengetahui susunan sebuah cerita, membaca untuk 

mengelompokkan atau mengklarifikasi, menyimpulkan, menilai dan 

mengevaluasi, serta memperbandingkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan 

dasar pembelajaran membaca di sekolah adalah membantu peserta 

didik memperoleh pemahaman tentang pengetahuan dan informasi, 

serta mengembangkan apresiasi dan minat, dengan keterampilan 

membaca pemahaman akan menambah kosa kata bagi siswa. 

 

c. Jenis-jenis Keterampilan Membaca 

Jenis membaca dapat digolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Dilihat 

dari sudut cakupan bahan, membaca dapat digolongkan menjadi dua 

jenis, yakni membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca 

ekstensif merupakan program membaca yang dilakukan secara luas 

antara lain bahan bacaan yang digunakan beraneka ragam dan dibaca 
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dalam waktu yang singkat. Membaca ekstensif dibagi menjadi tiga, 

yaitu membaca survei, membaca sekilas dan membaca dangkal. 

 

Membaca intensif rnerupakan kegiatan membaca yang dilakukan 

secara saksama, yaitu hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari 

bahan yang ada untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan 

membaca secara kritis. Membaca intensif dibagi menjadi empat, yaitu 

membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis dan membaca 

ide. 

 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa perhatian utama membaca 

pemahaman adalah pemahaman terhadap isi bacaan. Pemahaman 

terhadap isi bacaan dapat dilatih dengan menafsirkan makna yang 

berada di dalam kata-kata dan kalimat sehingga pembaca mengerti atau 

mengetahui pesan yang disampaikan oleh penulis melalui bacaan 

tersebut. Dalam proses pemahaman tersebut, terjadi proses pertautan 

antara konsep yang baru dengan seluruh pengetahuan yang telah 

dimiliki oleh pembaca tentang topik yang disajikan. Jadi, tujuan 

membaca pemahaman adalah untuk memahami kalimat-kalimat dalam 

bacaan dengan seluruh kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. 

 

d. Teknik Keterampilan Membaca Pemahaman 

Menurut Haliza (2016, dalam Putri dan Afnita 2020: 95) Faktor yang 

berperan penting untuk meningkatkan keterampilan membaca adalah 

penguasaan kosa kata. Ada banyak faktor yang berperan untuk 

memperoleh kemampuan membaca secara efektif. Ukuran kosa kata 

adalah satu faktor yang penting untuk meningkatkan membaca 

pemahaman terutama dalam memahami bahasa asing. Terdapat 

beberapa teknik dalam membaca pemahaman menurut Agustina (2008: 

16, dalam Putri, 2020: 99) menyatakan ada enam teknik membaca 

pemahaman yaitu : 
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1.  Teknik menjawab pertanyaan, yaitu teknik yang lazim dilakukan 

dengan cara sesudah membaca dilaksanakan, kemudian diajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan atau cara 

yang lebih efektif, dengan cara mengetahui pertanyaan atau 

menetapkan tujuan terlebih dahulu, setelah itu baru aktivitas 

membaca dilakukan. 

2.  Meringkas bacaan, yaitu teknik yang dapat menguji seberapa besar 

pemahaman siswa terhadap isi teks yang dibacanya karena dalam 

pembuatan ringkasan siswa harus mampu menangkap ide-ide utama 

yang disampaikan dalam bacaan. 

3.  Teknik mencari ide pokok, bentuk latihan mencari ide pokok ini 

dapat disajikan dalam dua tipe, pertama berupa latihan mencari ide 

pokok dengan menceritakan kembali dan kedua mencari ide pokok 

dengan menjelaskan teknik pengembangan wacananya. 

4. Melengkapi paragraf, siswa ditugaskan membaca teks dengan selalu 

memburu kata-kata kunci yang ada di dalam bacaan. Kata-kata 

kunci inilah yang mengarahkan pemahaman siswa untuk mengisi 

bagian paragraf yang belum lengkap (dihilangkan). 

5. Isian rumpang (group cloze), adalah salah satu teknik membaca 

pemahaman yang dititik beratkan pada pemerolehan siswa tentang 

isi bacaan serta kosa kata atau pemilihan kata yang tepat untuk 

sebuah bacaan. 

6. Penataan gagasan (group sequencing) merupakan teknik pembaca 

pemahaman atau teknik yang dapat dilakukan untuk menguji 

pemahaman siswa yang menitik beratkan pada penataan gagasan 

dalam suatu bacaan.  

 

Sesuai dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

enam macam teknik membaca pemahaman yaitu: menjawab 

pertanyaan, meringkas bacaan, mencari ide pokok, melengkapi 

paragraf, isian rumpang dan penataan paragraf. 
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5. Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis 

Penilaian merupakan kegiatan akhir atau evaluasi yang dilakukan oleh 

guru, untuk dapat mngetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki 

peserta didik. Penilaian menurut Kunandar (2013: 35) adalah proses 

pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran 

perkembangan belajar siswa. Sementara itu menurut Sani (2014: 201) 

penilaian adalah proses menyimpulkan dan menafsirkan fakta-fakta serta 

membuat pertimbangan dasar yang profesional untuk  mengambil 

kebijakan berdasarkan sekumpulan informasi. Daryanto (2014: 111) 

menyatakan penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memeroleh, 

menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta 

didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga 

dapat menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

 

Menurut Arikunto (2013: 35) penilaian dalam Kurikulum 2013 mengacu 

pada Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan. Standar penilaian bertujuan untuk menjamin beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai kompetensi yang akan 

dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. 

2. Pelaksanaan penilaian pesertadidiksecara professional, terbuka, 

edukatif, efektif, efisien dan sesuaidengankonteksbudaya. 

3. Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel dan 

informatif. Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan 

penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah pada 

satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

 

Dari pernyataan tersebut, mengungkapkan bahwa penilaian merupakan 

suatu proses untuk mengetahui, apakah suatu hasil yang diperoleh dalam 

pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam dunia 

pendidikan penilaian tentu saja perlu diadakan, karena untuk melihat dan 
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mempertimbangkan hasil belajar peserta didik, cara mengajar guru, proses 

belajar mengajarnya dan kurikulum atau program pendidikan. Oleh karena 

itu setiap sekolah menerapkan penilaian sesuai dengan standar yang 

mereka miliki. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik 

dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil 

belajar peserta didik secara berkesinambungan.  

 

Dengan penilaian dapat diketahui kelemahan dan kekuatan bagi pendidik 

dan peserta didik memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus 

diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya 

dalam proses belajar mengajar. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian Hendra Nugraha (2018) yang berjudul “Meningkatkan 

Pemahaman Matematika Siswa SMP Negeri 1 Pagadean Kelas VII dengan 

Gamification kahoot”. Penelitian ini menggunakan penelitain tindak kelas. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemahaman siswa mengalami 

peningkatan selama proses pembelajaran menggunakan Gamificationkahoot. 

Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan teknik STAD dalam 

penerapannya sedangkan persamaannya yaitu menggunakan Kahoot. 

 

Dari penelitian tersebut penulis menganggap terdapat pengaruh penggunaan 

media kahoot terhadap keterampilan pemahaman bagi siswa yang penulis 

lakukan dan menunjukkan bahwa alat evaluasi yang dikembangkan layak 

digunakan. 

 

Selanjutnya penelitian relevan lainnya dilakukan oleh Esti Erlinasari (2020) 

yang berjudul “Pengaruh Media Game Kahoot terhadap Hasil Belajar Siswa 

Kelas X SMAN 19 Makassar pada Materi Virus”. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar siswa yaitu dengan nilai 

rata-rata pretest 45,06 danposttest 78,60. 

 



35 
 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam pembelajaran bahasa, ada empat aspek keterampilan yang harus 

dikuasai peserta didik, salah satunya adalah keterampilan membaca. 

Membaca merupakan salah satu kemampuan keterampilan berbahasa yang 

harus dicapai oleh peserta didik. Keberhasilan peserta didik dalam mengikuti 

proses belajar mengajar di sekolah ditentukan oleh penguasaan mereka pada 

kemampuan membaca. Peserta didik yang tidak dapat membaca akan 

kesulitan mengikuti kegiatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran 

termasuk pelajaran bahasa Prancis. 

 

Dalam proses penilaian ada beberapa aspek untuk mengevaluasi yaitu alat 

penilaian, penyusunan soal, pengolahan dan interprestasi data hasil penilaian, 

analisis butir soal, dan memanfaatkan data hasil penilaian untuk kualitas 

kelulusan. Kegiatan evaluasi selama proses pembelajaran masih 

menggunakan soal tertulis. Sedangkan di zaman sekarang ini dengan semakin 

berkembangnya alat teknologi sekarang sudah banyak media yang menarik 

untuk digunakan sebagai alat evaluasi. Potensi yang dimiliki atau diolah oleh 

sekolahan yaitu tersedianya sarana prasarana yang memadai berupa komputer 

dan jaringan Wi-Fi. Tetapi sekolah belum memanfaatkan secara maksimal 

yang seharusnya dengan adanya sarana prasarana yang ada dapat membuat 

peserta didik menjadi semangat dan tertarik dalam belajar. 

 

Dari permasalahan tersebut peneliti menggunakan alat evaluasi berupa kuis 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Aplikasi Kahoot adalah 

aplikasi online dimana kuis dapat dikembangkan dan disajikan dalam format 

“permainan”. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan alat evaluasi 

mengunakan aplikasi kahoot yaitu menentukan spesifikasi alat ukur, 

menuliskan pernyataan atau pertanyaan, menelaah pertanyaan atau 

pernyataan, membuat instrumen soal bahasa Prancis, menguji cobakan 

kepada peserta didik, setelah itu menyeleksi dan membuat instrumen soal 

yang baik untuk digunakan dalam tes, pembiayaan dalam membuat 

instrumen soal, dan penyusunan skala dan norma sesuai karakteristik tes. 
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Dengan menggunakan alat evaluasi menggunakan aplikasi kahoot peserta 

didik semakin bersemangat setiap belajar bahasa Prancis serta tertarik 

menggunakan game kuis pembelajaran sebagai alat evaluasi pada 

pembelajaran pemahaman bahasa Prancis. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkankajianteori dan kerangkaberpikir yang telahdiuraikan di atas, 

makadapatdiajukanhipotesispenelitiansebagaiberikut: 

a. Hipotesis Nol (Ho): Tidak terdapat pengaruh antarapenggunaan media 

kahoot terhadap keterampilan membaca pemahaman bahasa Prancis siswa 

kelas X SMA Negeri 9 Bandarlampung. 

b. Hipotesis Penelitian (Hp): Terdapat pengaruh antara penggunaan media 

kahoot terhadap keterampilan membaca pemahaman bahasa Prancis siswa 

kelas X SMA Negeri 9 Bandarlampung. 
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III. METODE 

 

 

 

 

Metode penelitian adalah suatu kumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk memahami dan 

memecahkan masalah. 

 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode eksperimen. Sugiyono (2017: 72) penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan (treatment) tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali. 

Menurut Sukardi (2012: 179, dalam Andrianis, 2018: 124) metode penelitian 

eksperimen adalah metode penelitian yang paling produktif karena jika 

penelitian tersebut dilakukan dengan baik dapat menjawab hipotesis yang 

utama berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, tujuan 

digunakannya penelitian eksperimen dalam penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh terhadap perlakuan. Adapun perlakuan yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah penggunaan aplikasi kahoot untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa kelas X SMA Negeri 9 Bandarlampung. 

 

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah One-Group 

Pretest-Posttest Design. Kelas eksperimen diberi tes awal (pretest) untuk 

mengukur kemampuan awal siswa. Kemudian kelas eksperimen diberikan 

perlakuan atau treatment menggunakan media kahoot sebagai media 

pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap terakhir untuk mengevaluasi hasil 

belajar siswa setelah perlakuan, kelas eksperimen diberikan tes akhir (post-
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test). Setelah itu, peneliti dapat membandingkan hasil atau keadaan sebelum 

setelah diberikan perlakuan. Berikut ini merupakan model desain yang 

digambarkan oleh Sugiyono (2017: 74). 

 

Tabel 1. One-Group Pretest-Posttest Design 

Kelas Pretest Perlakuan Postest 

E O1 X O2 

 

Keterangan: 

E : Kelas eksperimen 

X : Perlakuan dengan menggunakan media sosial Instagram 

O1 : Nilai Pretest 

O2 : Nilai Postest 

 

B. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017: 38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, terdiri dari dua 

variabel yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 

(dependent variable). Adapun variabel bebas atau yang digambarkan sebagai 

variabel X dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi kahoot 

sebagaimediapembelajarandigital. Sedangkan variabel terikat yang 

digambarkan sebagai variabel Y dalam penelitian ini adalah keterampilan 

membacabahasa Prancis siswa. 

 

Gambar 1. Hubungan antar variabel 

 

Keterangan: 

X : variabel bebas yaitu penggunaan aplikasi kahoot sebagai media 

pembelajaran digital 

Y :   variabel terikat yaitu keterampilan membaca bahasa Prancis siswa. 

 

X Y 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 9 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2020/2021 dengan jumlah 28 siswa. 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi kahoot 

sebagaimediapembelajarandigital dengan keterampilan membacabahasa 

Prancis siswa. 

 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang 

beralamat di Jalan Panglima Polim No.18, Segala Mider, Kecamatan Tj. 

Karang Barat, Bandar Lampung, 35152. 

2. Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap Tahun Ajaran 2019/2020, 

pada tanggal 26 Maret sampai 16 April 2020. 

 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Sugiyono (2017: 80) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. Pendapat tersebut menjadi salah satu acuan bagi 

peneliti untuk menentukan populasi. Adapun populasi dalam penelitian 

adalah seluruh peserta didik kelas X SMA N 9 Bandar Lampung yang 

terdiri dari 4 kelas dengan jumlah keseluruhan 126 siswa. 

 

 

 

 



40 
 

Tabel 2. Daftar Jumlah Siswa 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. X IPA 1 28 

2. X IPA 2 32 

3. X IPS 1 34 

4. X IPS 2 32 

 Jumlah 126 

 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2017: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sedangkan Arikunto (2017: 

80) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau sebagai wakil 

populasi yang akan diteliti. Jika penelitian dilakukan sebagian dari 

populasi, maka penelitian tersebut bisa dikatakan sebagai penelitian 

sampel. 

 

Kemudian, teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini 

adalah simple random sampling. Teknik ini merupakan teknik mengambil 

individu dari populasi untuk sampel dengan cara acak dan sederhana. 

Dengan demikian, setiap individu dalam populasi akan mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk dipilih atau dijadikan sebagai sampel 

penelitian. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah 15 siswa dari kelas 

X IPA 1. 

Tabel 3. Sampel Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. X IPA 1 15 

 Jumlah 15 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

melakukan tes awal (pretest) dan tes akhir (post-test). Pemberian tes awal 

(pretest) dilakukan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan siswa 
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sebelum dilakukan perlakuan (treatment). Sedangkan pemberian tes akhir 

(post-test) dilakukan setelah perlakuan (treatment) yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil akhir kemampuan siswa. Dari hasil tes kelas eksperimen ini 

yang kemudian dibandingkan untuk mengetahui adanya perubahan terhadap 

hasil belajar siswa. 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Penetapan Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2017: 102) mengatakan bahwa, instrumen penelitian merupakan 

suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial. 

Dalam penelitian ini, alat tes yang digunakan berupa soal tes pilihan 

ganda. Instrumen digunakan pada tes awal dan tes akhir untuk mengetahui 

perbandingan peningkatan yang dialami siswa dalam kemampuan 

membaca bahasa Prancis siswa kelas X SMA Negeri 9 Bandarlampung. 

 

Instrumen penelitian ini berkaitan dengan penyusunan rancangan 

instrumen yang dikenal dengan istilah kisi-kisi. Kisi-kisi instrumen yang 

memuat indikator keterampilan membaca siswa kelas X terdapat dalam 

silabus kurikulum 2013 SMA Negeri 9 Bandarlampung sebagai berikut: 
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Tabel 4. Silabus Bahasa Prancis Kelas X 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

3.2 Mencontohkantindak 

tutur  

memperkenalkan diri 

(se présenter)dengan 

memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaanpada teks 

interaksi lisan dan 

tulis. 

 

4.2 Menerapkantindak 

tutur  memperkenalkan 

diri(se présenter)  

dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar 

dan  sesuai konteks. 

 

Teks interpersonal  

lisan dan tulis 

untuk 

memperkenalkan 

diri (se présenter) 

 

Contoh: 

A: Bonjour! 

B: Bonjour! 

A:Je m’appelle 

Nicolas. Je suis 

journaliste. Alors 

toi? 

B: Je m’appelle Maia 

 

 Unsur 
kebahasaan 

(1)Kosa kata dan 

kata kerja terkait 

jati diri. 

(2) Pronom 

Personnels. 

(3) Adjectifs 

Possessifs. 

(4) Kata Tanya 

(5) Ucapan, 

tekanan kata, 

intonasi. 

(6) Ejaan dan 

tanda baca. 

 

 Menyaksikan, 

menyimak, meniru, 

dan berpartisipasi 

dalam interaksi yang 

melibatkan tindakan 

memberi dan  meminta 

informasi terkait 
memperkenalkan 

diri(se 

présenter)dengan 

berfokus padafungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaannya yang 

sesuai dengan konteks 

 Bertanya dan 

mempertanyakan hal-

hal yang terkait dengan 

interaksi yang 

melibatkan 

tindakanmemberi dan 

meminta informasi 

terkait 

memperkenalkan 

diri(se 

présenter)dengan 

berfokus padafungsi 

sosial, struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaannya yang 

sesuai dengan konteks 

 Berlatih secara mandiri 
maupun dengan 

bimbingan guru untuk 

berinteraksi dalam 

memberi dan meminta 

informasi terkait 

memperkenalkan 

diri(se 

présenter)dengan 

orang-orang di 

sekelilingnya. dengan 

berfokus padafungsi 
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sosial, struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaannya yang 

sesuai dengan konteks  

 Mengidentifikasi 
persamaan dan 

perbedaan fungsi 

social, struktur teks, 

dan unsur 

kebahasaanterkait 

memperkenalkan 

diri(se présenter)dalam 

konteks yang berbeda 

(dalam hal topik, 

moda, dan hubungan 

fungsional antar 

penutur)  

 Melakukan tindakan 
terkait 

memperkenalkan 

diri(se 

présenter)dengan 

tujuan tertentu yang 

berfungsi dalam 

kehidupan di sekolah 

dan masyarakat. 

 

2. Validitas Instrumen 

Validitas ialah tolak ukur untuk mengetahui kelayakan suatu instrumen. 

Sugiyono (2017: 121) mendefinisikan bahwa instrumen yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Adapun untuk menguji validitas instrumen dalam 

penelitian ini digunakan validitas isi. Pengujian validitas ini dilakukan 

dengan cara membandingkan antara instrumen soal dengan materi 

pelajaran yang telah diajarkan. Apabila soal tersebut sesuai dengan silabus 

kurikulum 2013 K.D. 3.2 dan 4.2 maka berarti validitas isi soal sudah 

terpenuhi. 
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3. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menurut Arikunto (2013: 221) bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data dikarenakan 

instrumen tersebut sudah baik. Suatu instrumen dapat digunakan sebagai 

alat pengumpul data apabila hasil dari instrumen tersebut mendapatkan 

hasil yang relatif sama dalam kondisi yang sama. Apabila hasil post-test 

lebih baik dibandingkan dengan hasil pretest, maka instrumen tersebut 

dapat dipercaya. 

 

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas, peneliti menggunakan 

rumus Cronbach Alpha pada SPSS 2020. Rumus Alpha Cronbach yaitu 

sebagai berikut. 

      (
 

   
)(
   ∑  

  
) 

 

Keterangan: 

r1.1 = reliabilitas tes 

p    = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q    = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah 

Σpq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya / jumlah item 

S = standar deviasi dari tes 

 

Kemudian hasil perhitungan dari uji reliabilitas akan diperoleh kriteria 

penafsiran untuk indeks reliabilitasnya. Tabel indeks reliabilitas adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 5. Interpretasi Korelasi 

No Koefisien Reliabilitas Tingkat Reliabilitas 

1.  0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

2.  0,60 – 0,79 Kuat 

3.  0,40 – 0,59 Sedang 

4.  0,20 – 0,39 Rendah 

5.  0,00 –0,19 Sangat Rendah 

(Sumber: Sugiyono, 2017: 231) 

 

 

H. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian eksperimen, ada beberapa tahapan prosedur penelitian yang 

harus dilakukan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut. 

 

1. Tahap Pra Eksperimen 

Pada tahapan ini, peneliti melakukan diskusi bersama guru membahas 

materi bahasa Prancis yang akan diteliti. Setelah itu, peneliti menentukan 

jumlah populasi dan sampel, mempersiapkan rencana persiapan 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), mempersiapkan instrumen penelitian, 

dan mempersiapkan materi ajar. 

 

2. Tahap Eksperimen 

Pada tahapan ini terdapat 3 tahap yang perlu dilakukan, yaitu: 

 

a. Pretest 

Tahapan pretest merupakan tahap awal dengan memberikan tes soal 

kepada siswa yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa 

tentang keterampilan membaca bahasa Prancis. Kemudian, hasil tersebut 
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bisa dibandingkan dengan hasil belajar siswa setelah diberikan treatment 

atau perlakuan. 

 

b. Treatment atau perlakuan 

Setelah kelas eksperimen diberikan pretest, maka tahap selanjutnya ialah 

treatment atau perlakuan. Dalam penelitian ini, perlakuan dilakukan 

sebanyak dua kali 

 

c. Post-test 

Setelah pretest dan diberikan perlakuan atau treatment, maka langkah 

selanjutnya ialah dengan memberikan soal post-test. Tes akhir diberikan 

untuk melihat pencapaian peningkatan hasil belajar membaca pemahaman 

bahasa Prancis siswa setelah diberikan perlakuan atau treatment. 

 

3. Tahap Pasca Eksperimen 

Setelah tahap pra eksperimen dan tahap eksperimen dilakukan, maka 

selanjutnya yang dilakukan ialah tahap pasca eksperimen. Tahap ini 

merupakan tahap akhir atau tahap penyelesaian penelitian. Data yang 

diperoleh dari tes awal (pretest) dan tes akhir (post-test) dihitung secara 

statistik yang kemudian dapat dibuat kesimpulan. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data kuantitatif menggunakan rumus teknik uji-t dalam program SPSS 

20. 

 

1. Uji Peningkatan Hasil Belajar (N-Gain) 

 Uji peningkatan hasil belajar atau N-Gain adalah untuk menentukan 

 peningkatan belajar siswa. Hasil N-Gain diperoleh dari pengurangan skor 
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 pada pretest dan post-test kemudian dibagi oleh skor maksimum yang 

 dikurang skor pada pretest. 

<g>= 
              –             

              –             
 

 

2. Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

 sebaran data yang didapat menghasilkan kontribusi normal atau tidak. 

 Dalam penelitian ini untuk pengujian normalitas digunakan bantuan 

 program komputer SPSS 20 dengan penentuan taraf signifikansi >0,05 

 yang berdistribusi normal, sedangkan jika taraf signifikansi >0,05 maka 

 berdistribusi tidak normal. 

 

3. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih 

data sampel dari populasi. Pengujian homogenitas dalam penelitian ini 

menggunakan program bantuan SPSS 20 dengan taraf signifikansi >0,05 

berarti bersifat homogen, sedangkan jika taraf signifikansi yang dihasilkan 

>0,05 maka tidak bersifat homogen. Adapun pengujian homogenitas 

dilakukan pada hasil pretest dan post-test. 

 

4. Uji-t 

Uji-t dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu variabel dengan 

 nilai hipotesis. Dalam penelitian ini, uji-t dilakukan dengan bantuan 

 program komputer SPSS 20. 

 

5. Uji Hipotesis Statistik 

Uji hipotesis statistik atau biasa disebut hipotesis nol (HO) digunakan 

untuk menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel X dan variabel 

Y. Tujuan dari hipotesis ini untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua 
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kelompok data atau sampel yang independen. Adapun pengujian hipotesis 

menggunakan rumus paired samples testpada program komputer SPSS 20. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media kahoot 

dengan keterampilan membaca bahasa Prancis siswa sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan atau treatment. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-

rata pretest yang didapat siswa yaitu 70,66 dan nilai post-test yang di 

dapat yaitu 77,33.  

2. Penggunaan media kahoot dapat meningkatkan keterampilan membaca 

bahasa Prancis siswa kelas X SMA Negeri 9 Bandarlampung. Hal ini 

dapat dibuktikan dari hasil uji peningkatan rata-rata N-Gain skor sebesar 

0,8786 yang dikategorikan tingkat keefektifan tinggi. Dengan demikan, 

dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa penggunaan media kahoot untuk 

keterampilan membaca pemahaman bahasa Prancis siswa tersebut berhasil 

dan mengalami peningkatan.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, adanya manfaat dari penggunaan media 

Kahoot dalam pembelajaran membaca pemahaman bahasa Prancis. Maka 

saran penulis adalah sebagai berikut. 

 

1. Bagi Guru 

Guru diharapkan mampu berkreasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

pembelajaran di kelas salah satunya ialah dengan memanfaatkan media 

teknologi seperti kahoot dan media lainnya. Hal ini bertujuan agar siswa 
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tidak mudah bosan dalam pembelajaran dan bisa menarik minat siswa 

dalam membaca pemahaman bahasa Prancis. 

2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan 

kemampuan bahasa asing dengan menggunakan media Kahoot untuk 

pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.  

3. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan dapat memberikan fasilitas memadai untuk siswa 

agar dapat meningkatkan keterampilan membaca. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lainnya diharapkan menjadi acuan dan referensi dalam 

melakasanakan penelitian yang sejenis. 
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