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Pandemi Covid-19 yang melanda mengubah hampir seluruh cara dan tatanan hidup dengan
melakukan kegiatan menggunakan dunia maya atau secara daring yang sering kita kenal dengan
kata online. Hal ini juga berdampak pada sektor pendidikan. Dukungan teknologi konferensi digital
untuk berkomunikasi sangat mendukung kegiatan pembelajaran. Namun di lain sisi tentunya
teknologi ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari sistem
pembelajaran darurat ini. Salah satu hal yang paling dirasakan perbedaan dalam pembelajaran
langsung tatap muka dengan online adalah berkaitan dengan interaksi dan keseriusan dalam hal
pembelajaran.
Interaksi kegiatan pembelajaran secara daring hanya sebatas audio-visual. Tentunya jika kondisi
sekitar yang kurang kondusif akan mengakibatkan banyak gangguan yang memecah konsentrasi
dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai ilustrasi, selama kegiatan pembelajaran yang terjadi
sebelum pandemi, semua individu dikumpulkan dalam suatu ruangan dan melakukan kegiatan
pembelajaran pada topik yang sama. Tentunya hal ini meningkatkan efektivitas dalam penyampaian
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maupun penyerapan informasi. Namun, ketika dilakukan pembelajaran jarak jauh ada kemungkinan
suatu keluarga melakukan kegiatan secara daring secara bersamaan dalam ruangan yang sama
sehingga terjadi konsentrasi menjadi pecah. Selain itu, kegiatan yang dilakukan secara audio-visual
juga sangat mudah menimbulkan efek jenuh dan sangat menggoda individu untuk melakukan hal
lain (misal: membuka sosial media, menonton atau bahkan bermain video-game).
Salah satu cara paling ampuh yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pembelajaran (dalam hal
ini adalah guru) adalah dengan membangun suasana pembelajaran secara daring dengan tetap
mempertahankan interaksi antara murid dengan guru. Menurut J. Deferson Pingak, S.Pd, ada
langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membuat pembelajaran yang interaktif yang disebut
dengan istilah ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation).
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring adalah perhatian guru terhadap
audiensnya terutama usia audiens. Hal ini dikarenakan perbedaan umur harus menggunakan
pendekatan yang berbeda dalam membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan.
Sebagai contoh, orang dewasa lebih fokus pada materi sedangkan anak-anak berfokus pada
proses. Kemudian, orang dewasa juga lebih memikirkan isi dari konten sedangkan anak-anak lebih
memperhatikan bagaimana kemasan dari konten tersebut. Dalam hal kedalaman materi, orang
dewasa lebih senang ketika materi yang diberikan mendalam dan banyak sedangkan anak-anak
menginginkan materi yang menyenangkan.
Salah satu upaya untuk menciptakan pembelajaran interaktif adalah dengan membungkus proses
pembelajaran melalui aplikasi konsep game sehingga peserta didik termotivasi dan mampu
menikmati proses pembelajaran daring. Konsep ini dikenal sebagai Digital Game - Base Learning.
Gamifikasi bukan artinya guru membuat aplikasi game, melainkan bagaimana menggunakan
prinsip-prinsip dasar game dan memasukkannya ke dalam kegiatan belajar mengajar. Metode ini
merupakan kombinasi yang sangat dekat dengan peserta didik saat ini yaitu generasi Z. Kedekatan
ini akan membawa nuansa senang dan membuat meningkatnya motivasi peserta didik.
Pembelajaran interaktif juga dirasa perlu oleh sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Yayasan
Xavier Remiel. Oleh karena itu pihak Yayasan menghubungi salah satu anggota tim PKM untuk
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melakukan pelatihan bagi para tenaga pengajar yang bernaung di bawah Yayasan agar dapat
mengaplikasikan metode pengajaran yang memanfaatkan metode gamifikasi sederhana. Pada
kesempatan ini kami menggunakan metode pembelajaran gamifikasi menggunakan aplikasi Quizizz
yang merupakan aplikasi gamifikasi berbasis daring gratis yang dapat dibuka melalui browser web.
Melalui aplikasi Quizizz diharapkan guru dapat memberikan pembelajaran yang interaktif dimana
terdapat penggabungan unsur instruksi, review dan evaluasi di dalamnya.
Kegiatan workshop dilakukan oleh tim melalui media Zoom dikarenakan masih dalam kondisi
pandemi pada tanggal 16 Desember 2020. Kegiatan ini diikuti oleh guru-guru dari 3 sekolah yang
bernaung di bawah Yayasan Xavier Remiel. Untuk mengawali kegiatan, tim memperkenalkan
metode pembelajaran interaktif dengan menggunakan media Quizizz sebagai Ice Breaker kepada
para guru-guru.

Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Melalui Zoom
Selanjutnya dilakukan workshop dimulai dari pembuatan akun sampai dengan membuat kuis.
Diharapkan pelatihan ini dapat diterapkan dalam kelas pembelajaran selama masih Pembelajaran
Jarak Jauh. Sesi workshop diakhiri dengan evaluasi dan mendapatkan respon positif. Para guru
tertarik untuk mengaplikasi metode gamifikasi ini pada proses belajar mengajaran. Mereka juga
berpendapat bahwa penggunaan media pembelajaran yang interaktif akan meningkatkan kualitas
dan mutu pembelajaran meskipun dilakukan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan
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secara daring. Sebenarnya kegiatan PKM bukan hanya dilakukan pada hari tersebut saja, tetapi tim
PKM tetap melakukan pendampingan dan konsultasi bagi para guru yang mengalami kesulitan
dalam mengaplikasikan media pembelajaran berbasis gamifikasi ini selama proses pembelajaran.
Kegiatan PKM ini diharapkan dapat membantu para guru untuk memberikan variasi pembelajaran
sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan untuk para siswa siswinya.

Gambar 2. Foto bersama dengan peserta pelatihan
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