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ABSTRAK 

 

Amrih Mulat Arif Asriyanto. (2019).PENERAPAN MEDIA KALIBERKUON 

(KERTAS LIPAT BERPOLA DAN KUIS ON LINE) UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KENAMPAKAN 

ALAM DAN SOSIAL NEGARA TETANGGA, Karya Inovasi Pembelajaran. 

 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kemampuan pemahaman siswa pada 

materi kenampakan alam dan sosial negara-negara tetangga. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemahaman siswa kelas VI SDN 2 

Jatirejo menggunakan media Kaliberkuon. Metode penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), serta dilakukan pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Jatirejo tahun 

pelajaran 2018/2019. Penerapan media Kaliberkuon dalam pembelajaran menjadikan 

minat belajar siswa mengalami peningkatan dari semula rata-rata nilai 10 (kategori 

sedang) menjadi nilai 13 (kategori tinggi) pada siklus I dan nilai 15 (kategori tinggi) 

pada siklus II. Tidak hanya itu, hasil belajar siswa semula rata-rata nilai 56,32 dengan 

ketuntasan hanya 36,8% kemudian meningkat menjadi 66,8 dengan ketuntasan 84,2 % 

pada siklus I dan 70,5 dengan ketuntasan 100% pada siklus II. Oleh karena itu, 

berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Media Kaliberkuon 

dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas VI SDN 2 Jatirejo sehingga 

disarankan bagi para guru untuk menggunakan model pembelajaran tersebut untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan pemahaman konsep. 

Kata Kunci: Kaliberkuon, kemampuan pemahaman siswa, kenampakan alam dan 

sosial negara tetangga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kompetensi inti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 

salah satunya adalah pengetahuan. Siswa harus memahami pengetahuan faktual, 

maupun konseptual pada tingkat dasar. Siswa sekolah dasar juga tidak lepas dari 

materi pemahaman tersebut, serta harus memahami setiap konsep yang 

dipelajarinya. Karakteristik siswa sekolah dasar masih senang dengan bermaian, 

mereka cepat bosan jika diberi materi pemahaman konsep. Siswa dituntut untuk 

memahami setiap konsep, maka mereka harus membacanya terlebih dahulu. Proses 

membaca inilah yang sering menjadikan siswa merasa bosan, sehingga konsep yang 

harus mereka pahami menjadi tidak bisa dikuasai. 

Siswa kelas VI SDN 2 Jatirejo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri 

juga mengalami proses yang sama dengan permasalahan di atas. Mereka terlihat 

sangat bosan jika diberikan materi yang bersifat konsep yang harus dipahami. 

Materi mengenal kenampakan alam dan sosial negara-negara tetangga berisi 

tentang fakta-fakta yang ada dan terjadi di negara-negara tetangga khususnya 

kawasan ASEAN. Materi ini mewajibkan siswa untuk memahamikenampakan yang 

ada di setiap negara di kawasan ASEAN. 

Siswa yang merasa bosan saat mengikuti pembelajaran berpengaruh 

terhadap nilai akhir pembelajaran materi tersebut. Banyak siswa yang memperoleh 

nilai di bawah KKM, dari 19 siswa 12 diantaranya di bawah KKM. Hal ini 

membuktikan bahwa materi yang bersifat pemahaman cenderung menjadi masalah 

bagi siswa. 

Guru sebagai unsur yang sangat berpengaruh dalam proses serta 

keberhasilan pembelajaran harus benar-benar bisa menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan. Banyak sekali model pembelajaran yang menciptakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan, contohnya PAIKEM. Suasana 

pembelajaran tersebutakan terwujud ketikaguru menggunakan atau membuat media 

pembelajaran yang tepat dan menarik perhatian siswa. Siswa merasa senang dalam 

pembelajaran akan mempengaruhi minat dalam memahami, sehingga hasil belajar 

juga meningkat. 
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Melihat latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian inovasi 

pembelajaran dengan judul "Penerapan Media Kaliberkuon (Kertas Lipat Berpola 

dan Kuis On Line) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Kenampakan 

Alam dan Sosial Negara Tetangga". 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah Media Kaliberkuon dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

kenampakan alam dan social negara tetangga pada siswa kelas VI SDN 2 Jatirejo? 

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan kemampuan pemahaman 

kenampakan alam dan social negara tetangga pada siswa kelas VI SDN 2 Jatirejo 

menggunakan media Kaliberkuon 

D. Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan inovasi kepada guru untuk bisa merancang pembelajaran yang 

menyenangkan. 

2. Menjadikan pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih bersemangat 

belajardan mudah memahami materi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep/ Teori yang Melandasi Karya Inovasi Pembelajaran 

1. Pengertian media 

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

medium. Media bisa dianggap sebagai alat maupun sarana yang dapat 

membantu dalam menyampaikan sebuah pesan. Beberapa tokoh mendefinisikan 

media antara lain Marisa (2013:1.6) berpendapat lebih jauh tentang definisi 

media merupakan sesuatu yang membawa data maupun informasi dari sumber 

untuk diteruskan kepada penerima.Arsyad (2011: 54) membagi jenismedia 

berdasarkan perkembangan teknologi menjadi 2 (dua) kategori,yaitu media 

tradisional serta media teknologi mutakhir. Sri Anitah (2012: 6) mengemukakan 

media adalah peristiwa atau alat yang dapat membantu terciptanya kondisi yang 

membuat siswa atau pembelajar untuk menerima pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan pengertian media adalah sarana berupa peristiwa atau alat baik 

dalam bentuk tradisional maupun teknologi mutakhir yang dapat membawa 

informasi serta memudahkan siswa untuk memahami materi dari guru. 

2. Pengertian Kertas Lipat 

Menurut Asolihin (2014), kertas lipat atau biasa disebut origami berasal 

dari bahasaJepang yaitu “ori” berarti lipat dan “gami” berarti kertas yang 

merupakan seni tradisional melipat kertas menghasilkan suatu bentuk kesenian 

yang modern. Menurut Mulyati (2014: 39), kertas lipat adalah kertas dengan 

bentuk persegi (mempunyai 4 sisi yang sama panjang) merupakan kertas 

dengan motif atau polos, terbuat dari kertas HVS (copy paper) yang diberi 

motif menarik. Kertas lipat merupakan kertas yang dibuat berbentuk persegi 

untuk media origami yang berasal dari negara Jepang.  

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, penulis menyimpulkan 

pengertian kertas lipat adalah kertas yang berbentuk persegi dengan warna atau 

motif tertentu sebagai media keterampilan origami yang berasal dari Jepang. 
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3. Pengertian Kuis Online 

Menurut Kusairi (2012: 27), pemberian kuis mendorong siswa untuk 

lebih serius saat proses belajar mengajar berlangsung, serta akan memotivasi 

memperoleh hasil yang memuaskan. Kuis online yang digunakan sebagai media 

inovasi pembelajaran adalah Kahoot. Kahoot adalah aplikasi game yang 

memungkinkan siswa untuk mengikuti kuis secara online di dalam kelas. 

Platform Kahoot dikembangkan oleh Johan Brand, Jamie Brooker and Morten 

Versvik yang menggunakan riset Professor Alf Inge Wang and friend’s at the 

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) tentang penggunaan 

kuis yang interaktif. Salah satu tujuan utama permainan ini adalah memotivasi 

siswa untuk menjadi pemenang di setiap game yang dimainkan sehingga siswa 

termotivasi untuk memperhatikan guru dan mendorong siswa untuk mencatat 

materi yang diajarkan oleh guru didalam kelas. 

4. Kaliberku On 

Inovasi pembelajaran yang penulis hasilkan adalah Kertas Lipat Berpola 

dan Kuis On line kemudian dijadikan akronim KaLiBerKuOn. Kertas lipat 

berpola disini merupakan sebuah kertas lipat yang telah diberi pola garis lipatan 

sehingga membentuk empat sisi lipatan. Kuis online merupakan permainan kuis 

berbasis dalam jaringan yang bisa dimainkan dengan menggunakan laptop 

maupun android. 

5. Pengertian Kemampuan Pemahaman 

Kemampuan pemahaman termasuk salahsatu ranah kognitif 

dalamtaksonomi Bloom. Pemahamandapat dibedakan ke dalam tigakategori 

menurut Nana Sudjana(2011: 24), yaitu: 

a. Pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam artisebenarnya. 

b. Pemahaman penafsiran, menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan 

yang diketahui berikutnya, membedakan yang pokok dan yangbukan pokok. 

c. Pemahaman ekstrapolasi, mampu melihat dibalik yang tertulis, membuat 

ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam artiwaktu, 

dimensi, kasus ataupun masalah. 

Menurut Purwanto (2009: 51), kemampuan pemahaman (comprehension) 

adalah kemampuan untuk melihat hubungan fakta dengan fakta. Menghafal 



 

5 
 

fakta tidak lagi cukup, karena pemahaman menuntut pengetahuan akan fakta 

dan hubungannya. 

Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh di atas, dapat penulis simpulkan 

bahwa kemampuan pemahaman adalah kemampuan melihat, menterjemahkan 

serta menafsirkan suatu hubungan fakta dengan fakta yang ada maupun yang 

terjadi. 

 

B. Hasil Inovasi yang Relevan 

Penelitianpenulis berjudul “Penerapan Media Kaliberkuon (Kertas Lipat 

Berpola dan Kuis On Line) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 

Kenampakan Alam dan Sosial Negara Tetangga” merujuk dari beberapa hasil 

penelitian inovasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rica Haryati pada siswa kelas IV SDN 9 Benua Kayong 

menunjukkan dengan media kertas Origami dapat meningkatkan aktivitas 

pembelajaran mata pelajaran Matematika. Peningkatan dapat dilihat dari 

kemampuan guru dalam persiapan dan pelaksanaan pembelajaran, serta 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. Penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian yang dilaksanakan penulis karena sama-sama memanfaatkan kertas 

lipat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rica Andi Dian Anggriani pada 

siswa kelas X6 SMA Negeri 2 Sinjai juga menjadi rujukan penulis dalam 

penelitian ini. Pemilihan penelitian ini dikarenakan sama-sama menerapkan 

kuis dalam pembelajran. Penelitian tersebut menyimpulkan dengan permainan 

kuis umpan balik dapat meningkatkan hasil belajar Matematika. Peningkatan 

dapat dilihat secara kuantitatif yaitu rata-rata nilai pra siklus 48,65, siklus I 

70,61, serta siklus II 79,55. Aspek kualitatif juga menunjukkan peningkatan 

pada sikap, keaktifan, dan motivasi siswa dalam pembelajaran. 
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BAB III 

KARYA INOVASI PEMBELAJARAN 

 

A. Ide Dasar 

Hasil inovasi yang penulis hasilkan adalah Kaliberkuon (Kertas Lipat 

Berpola dan Kuis Online). Ide ini muncul ketika penulis merasa kebingungan saat 

mengajarkan materi yang penuh dengan pemahaman seperti IPS. Penulis melihat 

siswa sangat jenuh ketika menerima penjelasan materi. Minat siswa sangat rendah 

sehingga tingkat pemahaman juga menurun. 

Melihat siswa yang merasa bosan, penulis berupaya memberikan sebuah 

permainan dengan memanfaatkan kertas lipat. Penulis mencari permainan tersebut 

melalui internet. Akhirnya menemukan sebuah permainan memanfaatkan kertas 

lipat yang diberi pola sehingga menjadikan kertas lipat tersebut terbagi menjadi 4 

sisi lipatan. Setiap sisi dituliskan kata sehingga membentuk kalimat. Dengan 

permainan kertas lipat ini ternyata menjadikan siswa merasa senang dan berminat 

untuk mengikuti pembelajaran. Penulis akhirnya mencoba menggunakan permainan 

kertas lipat ini untuk membantu siswa lebih mudah memahami materi IPS. 

Penulis berupaya untuk bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan. Setelah bermain dengan kertas lipat penulis 

menambahkan lagi kuis online menggunakan platform Kahoot. Kuis online ini 

bertujuan semakin memperdalam lagi materi pemahaman yang telah dipelajari 

menggunakan media permainan kertas lipat. Siswa terlihat lebih terpacu ketika 

mengikuti kuis online secara kelompok. 

B. Rancangan Karya Inovasi pembelajaran 

Kaliberkuon merupakan akronim dari kertas lipat berpola dan kuis online, 

inovasi ini merupakan sebuah media permainan yang memanfaatkan kertas lipat 

dan laptop atau android yang terhubung internet. Media ini dipilih dikarenakan 

ketersediaan alat dan bahan yang sangat mudah dicari serta tidak memerlukan 

banyak biaya. Kuis online ini memerlukan beberapa alat seperti satu buah laptop 

untuk guru, LCD untuk menayangkan soal kuis, serta beberapa laptop maupun 

android untuk siswa. Penulis memohon bantuan kepada rekan sejawat untuk 

mengakomodasi kuis online dengan meminjam android maupun laptop, LCD 
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menggunakan fasilitas dari sekolah. Jaringan internetnya memanfaatkan fasilitas 

hotspot pribadi dari android penulis. 

Pertama yang perlu disiapkan adalah kertas lipat yang telah diberi bekas 

pola lipatan untuk memudahkan siswa menggunakannya. Pola lipatan tersebut 

dimulai dari posisi kertas terbuka, sebelum dilipat pada pojok kanan atas diberi 

angka 1. Kertas yang telah diberi angka 1 tersebut kemudian dilipat dari sisi bawah 

ke atas sehingga sisi bawah berhimpit dengan sisi atas dan pada lipatan ditekan 

sehingga membekas garis lipatan. Posisi kertas hasil lipatan ini pada pojok kanan 

atas diberi angka 2. Kertas kemudian dilipat dari sisi kiri sampai berhimpit pada sisi 

kanan. Bagian kertas yang terlipat ditekan sehingga menghasilkan garis bekas 

lipatan yang kedua.Kertas pada posisi ini kembali di pojok kanan atas diberi angka 

3. Proses selanjutnya kertas dilipat dari sisi bawah ke atas sehingga kedua sisi 

bawah dan atas berhimpit kemudian pada lipatan ditekan agar menghasilkan garis 

bekas lipatan yang ketiga. Posisi kertas setelah lipatan yang terakhir sama pada 

pojok kanan atas diberi angka 4. Proses terakhir kertas yang telah dilipat-lipat 

tersebut dibuka kembali kebentuk semula dan terlihat ada bekas pola lipatan, oleh 

karena itu disebut kertas lipat berpola. 
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Gambar 1. Pola lipatan kertas lipat 

Langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah mempersiapkan kuis 

online dengan Kahoot. Di dalam kuis ini, penulis membuat sepuluh pertanyaan 

yang sesuai dengan materi yang telah dipahami menggunkan permainan kertas 

lipat.  Proses pembuatan kuis ini diawali dengan masuk ke browser kemudian 

mengetik kata Kahoot pada mesin pencari internet. kemudian memilih opsi pilihan 

yang bertulis “Kahoot! Learning Games Make Learning Awesome!”. Dengan link 

tersebut maka akan masuk ke sebuah platform pengelola Kahoot, kemudian 

membuat akun dengan memilih menu “sign up”.  

 

Gambar 2. Proses pencarian platform pengelola Kahoot 

https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
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Gambar 3. Tampilan untuk memilih Sign in pada Kahoot  

Langkah selanjutnya setelah akun jadi yaitu memilih link Kahoots 

dilanjutkan pilih Create untuk memulai membuat kuis online. Penulis membuat 

sepuluh pertanyaan dilengkapi pilihan jawaban kemudian disimpan untuk dapat 

dimainkan bersama siswa di dalam pembelajaran di kelas. 

 

Gambar 4. Tampilan setelah masuk Kahoot serta pemilihan link Kahoots 

dan Create untuk memulai membuat kuis 
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Gambar 5. Tampilan Kahoot untuk membuat soal. 

Media Kaliberkuon ini penggunaannya pertama menggunakan kertas lipat 

berpola yang sudah dipersiapkan oleh penulis. Angka-angka yang di tulis pada 

setiap pojok kertas bertujuan untuk membantu siswa meletakkan kata atau kalimat 

yang akan dipahami dalam materi. Siswa dalam memahami materi tentang 

kenampakan alam di negara-negara tetangga, pada angka ganjil (1 dan 3) siswa 

menuliskan nama negara-negara tetangga. Angka genap (2 dan 4) digunakan siswa 

menuliskan kenampakan alam yang ada di negara-negara tetangga. Kertas yang 

telah diberi tulisan oleh siswa pada angka 1 kemudian ditutup sesuai lipatannya dan 

diberikan kepada temannya dengan syarat tidak boleh dibuka. Siswa kemudian 

menuliskan kata atau kalimat pada angka 2 dan melipatnya sesuai pola yang sudah 

ada. Kertas tersebut kemudian ditukarkan kembali kepada siswa yang lain kecuali 

siswa yang telah bertukar pertama kali, begitu seterusnya hingga siswa menuliskan 

pada angka 4. 

Permainan dilanjutkan dengan berkelompok sesuai dengan warna kertas 

yang diperoleh terakhir. Siswa berdiskusi secara berkelompok menggabungkan kata 

atau kalimat yang tertulis sehingga menjadi sebuah informasi yang tepat sesuai 

dengan materi. Kertas yang tidak terjadi kecocokan antara angka ganjil dengan 

genap harus dicarikan informasi sehingga kata tersebut menjadi informasi yang 

benar, hal ini mendorong siswa untuk berfikir tingkat tinggi karena mencari 

informasi yang lain. Contoh jika angka 1 tertulis Malaysia dan angka 2 tertulis 

Gunung Pagon, maka kelompok tersebut harus mencarikan informasi kenampakan 

alam lain yang berada di negara Malaysia. Siswa juga harus menemukan negara 
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mana yang memiliki kenampakan alam Gunung Pagon. Proses tersebut 

dilaksanakan oleh kelompok sampai semua kertas telah tersusun beberapa 

informasi yang benar. Hasil kelompok tersebut kemudian dipresentasikan di depan 

kelas kemudian diberikan tanggapan oleh anggota kelompok lain. Kegiatan 

menyampaikan di depan kelas membiasakan siswa untuk berani mengeluarkan 

pendapat atau ide kepada orang lain, selain itu memberikan tanggapan oleh siswa 

lain mendorong siswa untuk memperhatikan dan memberi masukan perbaikan 

kepada orang lain. 

Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan pendalaman materi 

menggunakan media kuis online. Siswa sesuai dengan kelompoknya diberikan 

sebuah laptop/ android yang akan dipakai untuk menjawab kuis. Penulis sebagai 

guru menampilkan soal kuis tentang materi yang telah dipelajari melalui layar 

LCD. Setiap kelompok menjawab pertanyaan yang tersaji melalui laptop/ android  

masing-masing. Permaian kuis ini selesai setelah semua pertanyaan dijawab oleh 

siswa dan muncul kelompok mana yang menjadi pemenang. 

C. Proses Penemuan/ Pembaruan 

Metode penulis dalam menemukan inovasi pembelajaran adalah melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan usaha yang dilakukan oleh guru 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran serta hasil belajar di dalam kelasnya. 

Usaha guru untuk memperbaiki pembelajaran yaitu dengan memberikan suatu 

tindakan baik melalui metode maupun menggunakan media. Tindakan inilah yang 

menjadikan penulis membuat sebuah inovasi pembelajaran berupa media 

Kaliberkuon. Penggunaan media ini dilaksanakan pada dua siklus dengan harapan 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil belajar pada setiap siklusnya.  

Media kertas lipat berpola memiliki beberapa inovasi pembaruan yang bisa 

dengan mudah diaplikasikan serta meningkatkan minat siswa dalam belajar 

pemahaman. Media kertas lipat ini menjadikan siswa tidak bosan mengikuti 

pembelajaran karena mereka merasa bermain, hal ini sesuai karakteristik siswa SD 

yang masih senang bermain. Permainan menggunakan kertas lipat berpola ini juga 

mendorong siswa untuk berfikir kritis karena harus menghubungkan kata/ kalimat 

yang ada menjadi informasi yang benar. 
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Media permainan kuis online memiliki beberapa pembaruan, hal ini 

terutama bagi siswa di sekolah penulis. Siswa di SDN 2 Jatirejo khususnya sangat 

jarang bahkan tidak pernah belajar dengan media kuis online. Hal yang baru ini 

menjadikan siswa sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Siswa penasaran dengan proses bermain kuis online yang baru pertama mereka 

ikuti. 

Permainan dengan kuis online ini membuat siswa terpacu untuk 

berkompetisi secara sehat mengalahkan kelompok yang lain. Kemenang bias diraih 

jika siswa benar-benar memahami materi yang dituliskan pada kuis. Hal inilah yang 

mendorong siswa untuk memahami materi dengan sungguh-sungguh agar bisa 

menang dan merasa bangga karena telah mengalahkan kelompok yang lain. Penulis 

juga memberikan nasehat berkaitan kemenangan dalam pembelajaran ini hanya 

untuk memotivasi serta memicu semangat belajar, bukan untuk saling menjatuhkan 

teman maupun kelompok yang lain. Nasehat ini meningkatkan karakter siswa 

khususnya dalam hal menghargai orang lain. 

D. Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran. 

Aplikasi media Kaliberkuon penulis laksanakan pada pembelajaran siswa 

kelas VI SD Negeri 2 Jatirejo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri dengan 

materi Kenampakan Alam dan Sosial Negara-negara Tetangga. Adapun proses 

aplikasi dalam pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

2. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang permainan kertas lipat berpola. 

 

Gambar 6. Siswa memperhatikan penjelasan guru 
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3. Siswa mendapat kertas lipat berpola yang dibagikan oleh guru, kertas lipat 

yang dibagikan hanya terdiri dari 4 warna dengan tujuan nanti akan terbentuk 4 

kelompok siswa. 

4. Siswa mulai memainkan permainan menggunakan media kertas lipat berpola 

dengan menuliskan nama negara di kawasan Asia Tenggara pada angka 1. 

Negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara telah 

dikelompokkan menjadi 4 sesuai warna kertas oleh guru dan siswa hanya 

diperbolehkan menuliskan nama negara sesuai warna kertas yang terdapat pada 

kelompok tersebut. 

 

Gambar 7. Siswa mendapatkan kertas lipat dari guru dan memulai permainan 

5. Siswa melipat kertas sesuai pola yang ada sehingga tulisan pada angka 1 

berada di dalam lipatan kemudian menukarkan kertas lipat kepada temannya. 

6. Siswa kemudian menuliskan kenampakan alam salah satu negara pada angka 2, 

penulisan ini juga sesuai dengan warna kertas dengan tidak boleh menuliskan 

nama negaranya. 

7. Siswa kembali melipat kertas sesuai pola sehingga tulisan pada angka 2 berada 

di dalam lipatan. 

8. Siswa menukarkan kembali kertas kepada temannya tetapi tidak diperbolehkan 

kepada teman yang telah bertukar pertama. 

9. Siswa menuliskan nama negara pada angka 4 sesuai kelompok warna, 

kemudian melipat sesuai pola sehingga tulisan pada angka 3 berada di dalam 

lipatan. 

10. Siswa kembali menukarkan kertas kepada temannya yang lain 
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11. Siswa menuliskan kenampakan sosial sebuah negara pada angka 4 sesuai 

kelompok warna. 

12. Siswa melanjutkan permainan kertas lipat berpola dengan berkelompok sesuai 

warna kertas yang mereka dapatkan terakhir. 

 

Gambar 8. Siswa berkelompok sesuai warna kertas yang mereka dapatkan 

13. Siswa mulai membuka kertas lipat dan mendiskusikan dengan teman 

sekelompoknya tulisan yang ada pada kertas lipat tiap anggota kelompok. 

14. Siswa menjodohkan tulisan pada angka 1 dengan angka 2. jika nama negara 

tidak sesuai dengan kenampakan alam negara tersebut, maka kelompok 

tersebut harus mencari informasi yang lain sehingga nama negara maupun 

kenampakan alam negara menjadi benar. 

15. Siswa menjodohkan antara angka 3 dengan angka 4. jika nama negara tidak 

sesuai dengan kenampakan sosial negara tersebut, maka kelompok tersebut 

harus mencari informasi yang lain sehingga nama negara maupun kenampakan 

alam negara menjadi benar. 

 

Gambar 9. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 
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16. Siswa mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok di depan kelas 

kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. 

 

Gambar 10. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

17. Siswa memperhatikan penjelasan guru mengenai hasil diskusi dan presentasi 

yang telah mereka laksanakan. 

18. Pembelajaran dilanjutkan dengan permainan kuis online menggunakan Kahoot. 

Setiap kelompok diberikan sebuah android atau laptop yang telah dipersiapkan 

oleh guru. 

19. Guru memulai permainan kuis online yang ditampilkan melalui LCD. Siswa 

diarahkan mengaktifkan Kahoot pada laptop atau android yang ada di setiap 

kelompok. 

20. Siswa mulai mengikuti permainan kuis online dengan memasukkan pin 

permainan dan menuliskan nama kelompoknya. 

 

Gambar 11. Tampilan Kahoot pada guru maupun kelompok saat memulai 

permainan kuis 

21. Permainan mulai berjalan dengan siswa melihat soal di tampilan LCD 

kemudian menjawab melalui laptop atau android yang ada di setiap kelompok. 
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22. Dalam setiap menjawab soal, siswa terlihat sangat bersemangat bahkan ada 

yang merasa berdebar-debar karena penasaran dengan jawaban yang mereka 

pilih. 

 

Gambar 12. Siswa mulai mengikuti permainan kuis online menggunakan 

Kahoot 

23. Setelah permainan selesai bagi kelompok yang menjadi pemenang diberikan 

hadiah sebagai penghargaan serta ucapan selamat. 

 

Gambar 13. Ekspresi siswa saat mengikuti permainan kuis online 

menggunakan Kahoot 

24. Siswa merapikan serta mengembalikan laptop maupun android setiap 

kelompok kepada guru kemudian mereka membubarkan kelompok dan 

kembali menuju meja mereka masing-masing. 

25. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan siswa mengerjakan soal post tes 

untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. 

E. Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

1. Data pengamatan minat dalam pembelajaran materi Kenampakan Alam dan 

Sosial Negara-negara Tetangga. 
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Data pengamatan minat dilaksanakan tiga kali yaitu sebelum inovasi satu 

kali dan setelah inovasi dua kali pada siklus I serta siklus II. Adapun data 

tersebut dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 yang terdapat di bawah 

ini. 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Minat Sebelum Inovasi 

Kriteria Skor Jumlah siswa 

Rata-rata skor 10 

Kriteria sedang 

Sangat tinggi 17-20  

Tinggi 13-16 1 

Sedang 9-12 12 

Rendah 5-8 6 

Sangat rendah ≤ 4  

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Minat Setelah Inovasi pada Siklus I 

Kriteria Skor Jumlah siswa 

Rata-rata skor 13 

Kriteria tinggi 

Sangat tinggi 17-20  

Tinggi 13-16 12 

Sedang 9-12 7 

Rendah 5-8  

Sangat rendah ≤ 4  

 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Pengamatan Minat Setelah Inovasi pada Siklus II 

Kriteria Skor Jumlah siswa 

Rata-rata skor 15 

Kriteria tinggi 

Sangat tinggi 17-20  

Tinggi 13-16 19 

Sedang 9-12  

Rendah 5-8  

Sangat rendah ≤ 4  

 

2. Data hasil belajar materi kenampakan alam dan sosial negara-negara tetangga 

Data hasil belajar diperoleh setelah siswa melaksanakan postest tiga kali 

yaitu sebelum inovasi satu kali dan setelah inovasi dua kali pada siklus I serta 

siklus II. Adapun data hasil belajar tersebut dapat dilihat pada tabel 4, tabel 5, 

dan tabel 6 yang terdapat di bawah ini. 
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Tabel 4. Rekap Data Hasil Belajar Sebelum Inovasi 

Rentang nilai Kriteria Jumlah siswa Ketuntasan 

87-100 Sangat baik  
36,8 % 

(7 siswa) 

 

73-86 Baik 1 

60-72 Cukup 6 

<60 Perlu bimbingan 12 

 

Tabel 5. Rekap Data Hasil Belajar Setelah Inovasi pada Siklus I 

Rentang nilai Kriteria Jumlah siswa Ketuntasan 

87-100 Sangat baik  
84,2 % 

(16 siswa) 

 

73-86 Baik 6 

60-72 Cukup 10 

<60 Perlu bimbingan 3 

 

Tabel 6. Rekap Data Hasil Belajar Setelah Inovasi pada Siklus II 

Rentang nilai Kriteria Jumlah siswa Ketuntasan 

87-100 Sangat baik  
100 % 

(19 siswa) 

 

73-86 Baik 7 

60-72 Cukup 12 

<60 Perlu bimbingan  

 

F. Analisis Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

Berdasarkan data hasil aplikasi praktis inovasi pembelajaran di atas dapat 

dianalisis sebagai berikut: 

1. Analisis data pengamatan minat dalam pembelajaran materi kenampakan alam 

dan sosial negara-negara tetangga 

Dari hasil data tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 diketahui rata-rata minat 

siswa dalam pembelajaran materi Kenampakan Alam dan Sosial Negara-negara 

Tetangga mengalami peningkatan dari sebelum inovasi dengan setelah inovasi. 

Rata-rata minat siswa sebelum inovasi mencapai nilai 10 dengan predikat 

sedang. Setelah diaplikasikan inovasi pembelajaran rata-rata minat siswa 

mencapai nilai 13 dengan predikat tinggi pada siklus I dan nilai 15 dengan 
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predikat tinggi juga pada siklus II. Hal tersebut membuktikan bahwa inovasi 

pembelajaran yang diaplikasikan penulis bisa meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Analisis hasil belajar materi kenampakan alam dan sosial negara-negara tetangga 

Proses menganalisis data hasil belajar oleh penulis didasari dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk materi Kenampakan Alam dan 

Sosial Negara-negara Tetangga yaitu 60. Siswa yang mencapai KKM dikatakan 

tuntas dalam pembelajaran. Penulis juga menetapkan kriteria keberhasilan 

pembelajaran jika prosentase ketuntasan siswa mencapai 80%. 

Melihat dari data tabel 4 di atas diketahui siswa yang mencapai 

ketuntasan sebelum inovasi sebanyak 7 anak sehingga prosentase ketuntasan 

siswa hanya 36,8%. Hasil tersebut menunjukkan pembelajaran belum bisa 

dikatakan berhasil. Adanya aplikasi inovasi pembelajaran dalam siklus I 

menunjukkan jumlah siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 16 anak atau 

84,2% dapat dilihat pada tabel 5. Hasil belajar pada siklus II juga mengalami 

peningkatan jika melihat tabel 6 di atas yaitu 19 anak telah tuntas semua. 

Melihat analisis hasil tersebut maka pembelajaran sudah bisa dikatakan berhasil. 

Hal tersebut membuktikan bahwa inovasi pembelajaran yang diaplikasikan 

penulis bisa meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

G. Desiminasi 

Hasil inovasi yang telah dilakukan penulis telah didesiminasikan pada 

kegiatan KKG Gugus Ahmad Yani Kecamatan Jatiroto. Desiminasi ini bertujuan 

membagikan pengalaman dalam upaya peningkatan pemahaman siswa. Setelah 

penulis mendesiminasikan hasil inovasi, banyak peserta KKG yang memberikan 

beberapa tanggapan maupun pertanyaan. Berikut contoh pertanyaan dari peserta: 

1. Pertanyaan dari Ibu Purnamaningsih, S.Pd, “pelaksanaan Inovasi Pembelajaran 

Kaliberkuon ini apakah semua anak menggunakan Smartphone?” 

Jawaban, “pada pembelajaran kami memanfaatkan laptop yang ada di sekolah.” 

2. Pertanyaan dari Ibu Lisa, S.Pd, “ketika tidak ada jaringan internet apakah ada 

solusi lain?” 

Jawaban, “Pembelajaran ini memang harus ada jaringan, jika tanpa jaringan 

internet tidak bisa terlaksana dengan baik.” 
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Gambar 14. Penulis melakukan desiminasi dalam forum KKG 

 

Gambar 15. Peserta KKG menyampaikan pertanyaan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Media 

Kaliberkuon dapat meningkatkan kemampuan pemahaman kenampakan alam dan 

social negara tetangga pada siswa kelas VI SDN 2 Jatirejo. Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya penigkatan rata-rata minat maupun hasil belajar setelah 

diaplikasikan media Kaliberkuon dalam pembelajaran. 

B. Saran 

1. Media Kaliberkuon sebaiknya diaplikasikan dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran 

2. Setiap guru harus selalu mau mengembangkan pembelajaran agar suasana 

pembelajaran tidak membosankan 
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Lampiran 1 : Biodata Penulis 
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Lampiran 2 : Kartu NUPTK Penulis 
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Lampiran 3 : Fotocopy Ijazah terakhir Penulis 
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Lampiran 4 : Surat Pernyataan 
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Lampiran 5:Data Hasil Pengamatan Minat sebelum inovasi 

No 

urut Nama Siswa 

Nilai/Aspek/Bobot Jumlah 

Skor Kategori a B C d 

1 Siswa a 2 3 2 2 9 sedang 

2 Siswa b 2 2 2 2 8 rendah 

3 Siswa c 3 4 3 3 13 tinggi 

4 Siswa d 2 2 2 2 8 rendah 

5 Siswa e 3 4 3 2 12 sedang 

6 Siswa f 2 2 2 2 8 rendah 

7 Siswa g 3 2 2 4 11 sedang 

8 Siswa h 3 4 3 2 12 sedang 

9 Siswa i 2 2 2 2 8 rendah 

10 Siswa j 3 2 3 4 12 sedang 

11 Siswa k 3 4 3 2 12 sedang 

12 Siswa l 2 2 2 2 8 rendah 

13 Siswa m 3 4 3 2 12 sedang 

14 Siswa n 3 2 2 4 11 sedang 

15 Siswa o 3 3 3 2 11 sedang 

16 Siswa p 2 2 2 2 8 rendah 

17 Siswa q 3 2 4 3 12 Sedang 

18 Siswa r 3 4 3 2 12 Sedang 

19 Siswa s 3 2 3 4 12 Sedang 

  JUMLAH 50 52 49 48 199   

  PROSENTASE (%) 53% 55% 52% 51%     

  Rata-rata 52% 10 Sedang 

Keterangan    
a.  Siswa memiliki rasa senang dalam pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

b.  Siswa bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

c.  Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

d.Siswa memiliki kepercayaan diri dalam mempertahankan pendapatnya ( Skor 1 – 5 )  

Rubrik   Kriteria 

Skor 1 =  Tidak pernah 17 – 20 Sangat tinggi 

Skor 2 = Jarang 13 – 16 Tinggi 

Skor 3 = Kadang – kadang 9 – 12 Sedang 

Skor 4 = Sering 5 – 8 Rendah 

Skor 5 = Selalu ≤ 4 Sangat rendah 
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Lampiran 6: Data Hasil Pengamatan Minat sesudah Inovasi pada Siklus I 

No 

urut Nama Siswa 

Nilai/Aspek/Bobot Jumlah 

Skor Kategori a b c d 

1 Siswa a 3 4 3 2 12 sedang 

2 Siswa b 3 3 4 3 13 tinggi 

3 Siswa c 3 4 4 4 15 tinggi 

4 Siswa d 3 3 3 2 11 sedang 

5 Siswa e 3 4 4 3 14 tinggi 

6 Siswa f 3 3 3 2 11 sedang 

7 Siswa g 3 4 4 4 15 tinggi 

8 Siswa h 3 3 4 3 13 tinggi 

9 Siswa i 3 4 4 3 14 tinggi 

10 Siswa j 3 4 4 4 15 tinggi 

11 Siswa k 3 4 4 3 14 tinggi 

12 Siswa l 3 3 3 2 11 sedang 

13 Siswa m 3 3 4 3 13 tinggi 

14 Siswa n 3 4 4 4 15 tinggi 

15 Siswa o 3 3 3 2 11 sedang 

16 Siswa p 3 3 3 2 11 sedang 

17 Siswa q 3 4 4 3 14 tinggi 

18 Siswa r 3 4 3 2 12 sedang 

19 Siswa s 3 4 4 4 15 tinggi 

  JUMLAH 57 68 69 55 249   

  PROSENTASE (%) 60% 72% 73% 58%     

  Rata-rata 66% 13 tinggi 

Keterangan    
a.  Siswa memiliki rasa senang dalam pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

b.  Siswa bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

c.  Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

d.Siswa memiliki kepercayaan diri dalam mempertahankan pendapatnya ( Skor 1 – 5 )  

Rubrik   Kriteria 

Skor 1 =  Tidak pernah 17 – 20 Sangat tinggi 

Skor 2 = Jarang 13 – 16 Tinggi 

Skor 3 = Kadang – kadang 9 - 12 Sedang 

Skor 4 = Sering 5 - 8 Rendah 

Skor 5 = Selalu ≤ 4 Sangat rendah 
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Lampiran 7: Data Hasil Pengamatan Minat sesudah Inovasi pada Siklus II 

No 

urut Nama Siswa 

Nilai/Aspek/Bobot Jumlah 

Skor Kategori a b c d 

1 Siswa a 4 4 4 4 16 tinggi 

2 Siswa b 3 4 4 4 15 tinggi 

3 Siswa c 4 4 4 4 16 tinggi 

4 Siswa d 4 4 3 3 14 tinggi 

5 Siswa e 3 4 4 4 15 tinggi 

6 Siswa f 4 4 4 3 15 tinggi 

7 Siswa g 4 4 4 4 16 tinggi 

8 Siswa h 4 4 4 4 16 tinggi 

9 Siswa i 3 4 4 3 14 tinggi 

10 Siswa j 4 4 4 4 16 tinggi 

11 Siswa k 4 4 4 4 16 tinggi 

12 Siswa l 3 4 4 3 14 tinggi 

13 Siswa m 4 4 4 3 15 tinggi 

14 Siswa n 4 4 4 4 16 tinggi 

15 Siswa o 3 4 4 3 14 tinggi 

16 Siswa p 3 4 3 4 14 tinggi 

17 Siswa q 4 4 4 4 16 tinggi 

18 Siswa r 3 4 4 4 15 tinggi 

19 Siswa s 4 4 4 4 16 tinggi 

  JUMLAH 69 76 74 70 289   

  PROSENTASE (%) 73% 80% 78% 74%     

  Rata-rata 76% 15 tinggi 

Keterangan    
a.  Siswa memiliki rasa senang dalam pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

b.  Siswa bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

c.  Siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ( Skor 1 – 5 ) 

d.Siswa memiliki kepercayaan diri dalam mempertahankan pendapatnya ( Skor 1 – 5 )  

Rubrik   Kriteria 

Skor 1 =  Tidak pernah 17 – 20 Sangat tinggi 

Skor 2 = Jarang 13 – 16 Tinggi 

Skor 3 = Kadang – kadang 9 - 12 Sedang 

Skor 4 = Sering 5 - 8 Rendah 

Skor 5 = Selalu ≤ 4 Sangat rendah 
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Lampiran 8. Data Hasil Belajar Siswa sebelum Inovasi 

NO NAMA NILAI T / BT* KATEGORI 

1 
Siswa a 

55 BT PERLU BIMBINGAN 

2 Siswa b 50 BT PERLU BIMBINGAN 

3 
Siswa c 

65 T CUKUP 

4 Siswa d 55 BT PERLU BIMBINGAN 

5 
Siswa e 

50 BT PERLU BIMBINGAN 

6 Siswa f 65 T CUKUP 

7 
Siswa g 

50 BT PERLU BIMBINGAN 

8 
Siswa h 

65 T CUKUP 

9 Siswa i 55 BT PERLU BIMBINGAN 

10 
Siswa j 

50 BT PERLU BIMBINGAN 

11 Siswa k 65 T CUKUP 

12 
Siswa l 

50 BT PERLU BIMBINGAN 

13 
Siswa m 

70 T CUKUP 

14 Siswa n 75 T BAIK 

15 
Siswa o 

45 BT PERLU BIMBINGAN 

16 Siswa p 40 BT PERLU BIMBINGAN 

17 
Siswa q 

50 BT PERLU BIMBINGAN 

18 Siswa r 45 BT PERLU BIMBINGAN 

19 
Siswa s 

70 T CUKUP 

  Rata-rata 56,32     

Keterangan: 
 

* Tuntas/ Belum Tuntas 

Rentang Nilai Kriteria 

87-100 sangat baik 

73-86 Baik 

60-72 Cukup 

<60 perlu bimbingan 
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Lampiran 9. Data Hasil Belajar Siswa setelah Inovasi pada Siklus I 

NO NAMA NILAI T / BT* KATEGORI 

1 
Siswa a 

60 T CUKUP 

2 Siswa b 80 T BAIK 

3 
Siswa c 

80 T BAIK 

4 Siswa d 60 T CUKUP 

5 
Siswa e 

70 T CUKUP 

6 Siswa f 70 T CUKUP 

7 
Siswa g 

60 T CUKUP 

8 
Siswa h 

80 T BAIK 

9 Siswa i 70 T CUKUP 

10 
Siswa j 

50 BT PERLU BIMBINGAN 

11 Siswa k 80 T BAIK 

12 
Siswa l 

60 T CUKUP 

13 
Siswa m 

70 T CUKUP 

14 Siswa n 80 T BAIK 

15 
Siswa o 

50 BT PERLU BIMBINGAN 

16 Siswa p 50 BT PERLU BIMBINGAN 

17 
Siswa q 

60 T CUKUP 

18 Siswa r 60 T CUKUP 

19 
Siswa s 

80 T BAIK 

  
Rata-rata 

             

66,8    
  

Keterangan: 
 

* Tuntas/ Belum Tuntas 

Rentang Nilai Kriteria 

87-100 sangat baik 

73-86 Baik 

60-72 Cukup 

<60 perlu bimbingan 
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Lampiran 10. Data Hasil Belajar Siswa setelah Inovasi pada Siklus II 

NO NAMA NILAI T / BT* KATEGORI 

1 
Siswa a 

70 T CUKUP 

2 Siswa b 80 T BAIK 

3 
Siswa c 

70 T CUKUP 

4 Siswa d 60 T CUKUP 

5 
Siswa e 

70 T CUKUP 

6 Siswa f 60 T CUKUP 

7 
Siswa g 

70 T CUKUP 

8 
Siswa h 

80 T BAIK 

9 Siswa i 70 T CUKUP 

10 
Siswa j 

80 T BAIK 

11 Siswa k 80 T BAIK 

12 
Siswa l 

60 T CUKUP 

13 
Siswa m 

80 T BAIK 

14 Siswa n 80 T BAIK 

15 
Siswa o 

60 T CUKUP 

16 Siswa p 60 T CUKUP 

17 
Siswa q 

60 T CUKUP 

18 Siswa r 70 T CUKUP 

19 
Siswa s 

80 T BAIK 

  Rata-rata 70,5     

Keterangan: 
 

* Tuntas/ Belum Tuntas 

Rentang Nilai Kriteria 

87-100 sangat baik 

73-86 Baik 

60-72 Cukup 

<60 perlu bimbingan 

 


