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Introduction
Kahoot!

Platform pembelajaran online yang interaktif 
berbasis game. Kahoot dapat diakses melalui 
borwser maupun aplikasi yang didownload 

kemudian di install di HP

ActivitiesBack Next

Kahoot! dapat digunakan untuk mereview
pengetahuan siswa , melakukan tes formatif , 

atau sebagai wadah pembelajaran yang 
menyenangkan untuk melengkapi aktivitas

pembalajaran di kelas



Peralatan yang diperlukan 

Laptop / Tablet

Proyektor

Laptop / Smartphone

Back Next

Untuk menampilkan soal dan kontrol oleh Guru

Menampilkan soal ke layar, agar soal dilihat siswa

Perangkat siswa untuk menjawab soal

Wifi / GSM / dllJaringan Internet



University 
Digital Choice 

Boards
Here is where your presentation begins

Start Now



Membuat Akun 
di Kahoot!

Back Next



1. Buka browser , ketik www.kahoot.com, lalu klik “Sign 
Up” untuk mendaftar

http://www.kahoot.com/


2.  Tentukan peran Anda dalam menggunakan Kahoot!



3. Pilih yang sesuai dengan pekerjaan Anda



4. Isi form sign up , kemudian klik
Sign Up atau daftar menggunakan
akun Google  / Microsoft /  Apple



5. Atur Profile



Membuat Quiz 
di Kahoot

Back Next



Klik Create untuk memulai membuat quiz 



Pilih Kahoot dan New Kahoot untuk membuat quiz 



Atur identitas dokumen yang akan dibuat



Mulai membuat pertanyaan 
(Default : Pilihan Ganda)



Ketik soal / pertanyaan dan pilihan jawabannya  pada 
tempat yang disediakan. Pilih juga kunci jawabannya



Tentukan aturan soal pada panel bagian kanan (waktu 
menjawab, nilai jika benar, jumlah opsi jawaban)



Add question untuk pertanyaan baru, atau klik 
duplicate untuk membuat pertanyaan yang mirip



Duplicate pertanyaan, ketikkan pertanyaan dan 
pastikan Anda berada pada slide yang benar



Mengenal Jenis 
Pertanyaan di 

Kahoot

Back Next



Add question untuk pertanyaan baru, pilih jenis 
pertanyaannya



Pilih Quiz untuk membuat pertanyaan pilihan ganda



Tulis pertanyaan, pilihan jawaban dan kuncinya, 
tambahkan gambar dan atur. 



Add question untuk pertanyaan baru, pilih jenis 
pertanyaannya



Pilih True or false untuk membuat pertanyaan pilihan 
benar atau salah



Tulis pertanyaan, pilihan jawaban, dan kuncinya. 
Tambahkan gambar jika diperlukan 



Add question untuk pertanyaan baru, pilih jenis 
pertanyaannya



Pilih Type answer untuk membuat pertanyaan dengan 
jawaban isian singkat 



Tulis pertanyaan dan kunci jawaban. Tambahkan 
media seperti gambar/video jika diperlukan 

Video bisa diambil dari youtube dan diatur durasinya



Add question untuk pertanyaan baru, pilih jenis 
pertanyaannya



Pilih Slider untuk membuat pertanyaan dengan 
jawaban isian singkat 



Tulis pertanyaan dan range jawaban, serta atur 
Answer Margin. Tambahkan media seperti 
gambar/Stiker GIF jika diperlukan 

Memilih GIF ➔ Sticker



Add question untuk pertanyaan baru, pilih jenis 
pertanyaannya



Pilih Puzzle untuk membuat pertanyaan dengan 
jawaban mengurutkan



Tulis pertanyaan , masukkan jawaban, urutkan



Simpan Quiz 



Hapus Pertanyaan dalam Quiz



Lihat Quiz kita



Simulasi 



Mulai Quiz

Back Next



Sebelum mulai quiznya, 
Assign (setting) dan cek (link dan game pin)



Pastikan Siswa siap dengan perangkatnya
- Laptop / PC (akses kahoot.com, klik Play)
- Smartphone (Download Aplikasi Kahoot di Playstore, Install dan klik Join)



Informasikan Pin Quiz ke Siswa
Klik Start – Classic Mode 

Halaman ini diinformasikan ke siswa. 

Siswa bisa join melalui Pin atau scan QR Code



Monitoring Hasilnya



Hasil Quiz
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Monitoring Hasil Quiz



Rekap Hasil Quiz



Rekap Hasil Quiz



Report Hasil Quiz (Ms Excel)



Nilai Quiz (Final Score)



Terima Kasih 

Selamat Mencoba
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