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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian teori 

2.1.1. Sumber Belajar (Google Earth) 

Sumber Belajar (Learning Resource) adalah segala macam sumber yang 

ada di luar diri siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar 

(Rohani, 1997:102). Siswa belajar berbagai pengetahuan berbagai pengetahuan, 

keterampilan, sikap, atau norma-norma tertentu dari lingkungan sekitarnya baik 

itu guru, dosen, teman sekelas, buku, laboratorium, perpustakaan maupun sumber-

sumber belajar lainnya. Diluar kelas (sekolah) kita banyak belajar pula dari orang 

tua, saudara, teman, tetangga, tokoh masyarakat, buku, majalah, koran, radio 

televisi, film, atau dari pengalaman, peristiwa dan kejadian-kejadian tertentu. 

Semuan sumber tersebut ternyata memengaruhi proses belajar siswa dan 

terkadang membantu memudahkan proses pembelajaran.  

Sumber belajar tersebut juga memungkinkan perubahan pada diri 

seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan 

dari tidak terampil menjadi terampil. Karena sumber-sumber belajar itulah anak 

didik bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji 

dan mana yang tercela, mana perintah, mana larangan. Bahkan dari sumber belajar 

seseorang dapat memahami sikap-sikap atau norma tertentu. 

Edgar Dale menyatakan bahwa sumber belajar adalah pengalaman-

pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang 

mencakup segala sesuatu yang dapat  dialami dan dapat menimbulkan peristiwa 

belajar. maksudnya, adanya perubahan tingkah laku ke arah yang labih sempurna 

sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 

Association of education and Communication Technology (AECT) 

(Soeharto, 2003:73) menguraikan sebagai berikut:  

“Learning resources (for Education Technology) all of the resources 

(data, people, and things) which may be used by the learner in isolation or 

in combination, usually ini an formal manner, to fasilitate learning: they 

include message, people, materials, devices, techniques, and setting.” 
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Uraian dari AECT memaparkan bahwa komponen sumber belajar adalah 

meliputi: pesan, manusia, material (media-software), peralatan (hardware), teknik 

(metode), dan lingkungan yang dipergunakan secara sendiri-sendiri maupun 

dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya tindak belajar. lebih lanjut 

dikemukakan AECT, bahwa sunber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: 

“(1) resources by design – those resources whish have been spesifically 

developed as instructional system component” in order to facilitate 

puposive formal learning, and (2) resources by utilization – those 

resources which have not spesifically been designed for instruction but 

which can be discovered, applied and used for learning purposes 

(Soeharto, 2003:74)” 

Jenis Sumber belajar serta contohnya menurut AECT, sebagai berikut: 

a. Pesan (message) ; informasi yang diteruskan oleh komponen lain 

dalam bentuk ide, fakta, arti dan data. Contoh; semua bidang studi 

seperti IPA, IPS, bahasa dan lain sebagainya. 

b. Orang-manusia (people) ; adalah manusia yang bertinddak sebagai 

penyimpan, pengolah dan penyampai pesan. Contoh: guru, teman, dan 

lain-lain 

c. Media-software (materials); yaitu sesuatu yang menyimpan pesan 

untuk ditransmisikan dengan menggunakan peralatan, kadang-kadang 

oleh dirinya sendiri (selfdisplaying). Contoh: transparansi, slide, film, 

tape record, bahan pengajaran, buku, jurnal, dan lain sebagainya. 

d. Peralatan-hardware (device); yaitu sesuatu yang disebut juga 

hardware, yang mentransmisikan pesan yang tersimpan dalam 

material (media). Contoh : OHP, proyektor slide, video tape recorder, 

dan lainnya. 

e. Teknik-metode (technique); ialah prosedur rutin atau acuan yang 

disiapkan untuk menggunakan bahan (material), peralatan, lingkungan 

dan orang untuk mentransmisikan pesan. Contoh: pengajarang dengan 

bantuan komputer, pengajaran terprogram, dan lain-lain. 

f. Lingkungan (setting); yaitu lingkungan sekitar dimana pesan itu 

diterima. Contoh: lingkunga fisik berupa: gedung sekolah, 
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laboratorium, perpustakaan, studio. Lingkungan nonfisik seperti: 

penerangan, sirkulasi udara dan lain-lain. 

Sumber belajar dapat disimpulkan sebagai segala sumber daya (resources) 

yang meliputi pesan, manusia, material (media-software), peralatan (hardware), 

teknik (metode), dan lingkungan yang dipergunakan secara sendiri-sendiri 

maupun dikombinasikan baik siap pakai maupun harus didesain yang mendukung 

terjadnya perstiwa belajar sehingga dapat digunakan untuk mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya manusia, tetapi juga 

alam dan lingkungan lingkungan yang didesain dan digunakan untuk mendukung 

efektifitas dan efisiensi pembelajaran. 

Rohani dalam Musfiqon (2012, 131) menyatakan ciri-ciri sumber belajar, 

sebagai berikut:  

a. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses 

belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. 

b. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, 

yaitu dapat mengubah dan membawa  perubahan yang sempurna 

terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. 

c. Dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang 

dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri; (1)tidak terorganisasi dan tidak 

sistematis baik dalam bentuk maupun isi, (2) tidak mempunyai tujuan 

pembelajaran yang eksplisit, (3) hanya dipergunakan untuk keadaan 

dan tujuan tertentu atau secera insidental, dan (4) dapat dipergunaka 

untuk berbagai tujuan pembelajaran. 

d. Sumber belajar yang dirancang (resources by designed) mempunyai 

ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media. (Rohani, 

1997:103-104) 

e. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), 

tetapi juga dapat dipergunakan secara kombinasi (gabungan). 

f. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar 

yang dirancang (by designed), dan sumber belajar yang tinggal pakai/ 



10 

 

jadi (by utilization). Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu 

yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar, 

sedangkan sumber belajar tinggal pakai/ jadi adalah sesuatu yang pada 

mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi 

kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar (Soeharto, 2003: 

78) 

Muhtadi (2006) mengungkapkan hal senada tentang ciri sumber belajar, 

yaitu: 

a. Sumber belajar merupakan suatu “daya” yang dapat mendukung 

proses pencapaian tujuan pembelajaran. 

b. Sumber belajar mempunyai nilai –nilai belajar. 

c. Secara keseluruhan sumber belajar dapat digunakan sebagian demi 

sebagian atau secara keseluruhan. 

Ciri-ciri sumber belajar yang ini dikuatkan oleh oleh Prastowo (2011, 31-

32), sebagai berikut: 

a. Sumber belajar merupakan bahan mentah, sehingga harus diolah 

terlebih dahulu untuk mendukung proses pembelajaran. 

b. Sumber belajar memiliki potensi menimbulkan proses belajar. 

c. Sumber belajar tidak dirancang secara sistematis. 

Ciri-ciri sumber belajar, pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses 

belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. 

b. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, 

yaitu dapat mengubah dan membawa  perubahan yang sempurna 

terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. 

c. Dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang 

dimanfaatkan mempunyai ciri-ciri; (1) tidak terorganisasi dan tidak 

sistematis baik dalam bentuk maupun isi, (2) tidak mempunyai tujuan 

pembelajaran yang eksplisit, (3) hanya dipergunakan untuk keadaan 
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dan tujuan tertentu atau secera insidental, dan (4) dapat dipergunaka 

untuk berbagai tujuan pembelajaran. 

d. Sumber belajar yang dirancang (resources by designed) mempunyai 

ciri-ciri yang spesifik sesuai dengan tersedianya media. (Rohani, 

1997:103-104) 

e. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), 

tetapi juga dapat dipergunakan secara kombinasi (gabungan). 

f. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar 

yang dirancang (by designed), dan sumber belajar yang tinggal pakai/ 

jadi (by utilization). Sumber belajar yang dirancang adalah sesuatu 

yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar, 

sedangkan sumber belajar tinggal pakai/ jadi adalah sesuatu yang pada 

mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi 

kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar (Soeharto, 2003: 

78) 

Kriteria pemilihan sumber belajar menurut sudjana dan rivai dalam 

Prastowo (2011:61-62)  

1. Kriteria Umum 

a. Ekonomis, artinya sumber belajar tidak mahal.dengan harga 

yang terjangkau, semua lapisan masyarakatakan mampu 

mengadakan sumber belajar tersebut. 

b. Praktis dan sederhana, artinya sumber belajar tidak 

memerlukan pelayanan atau pengadaan sampingan yang 

sulit dan langka. 

c. Mudah diperoleh, artinya sumber belajar dekat dan mudah 

dicari. 

d. Fleksibel, artinya sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk 

berbagai tujuan pembelajaran, atau dengan istilah lain 

kompatibel. 
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2. Kriteria khusus 

a. Sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam 

belajar. 

b. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya, 

sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan 

belajar mengajar yang diselenggarakan  

c. Sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber 

belajar yang dipilih hendaknya daat diobservasi, dianalisis, 

dicatat secara teliti, dan sebagainya. 

d. Sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya 

sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi 

problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

e. Sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya sumber 

belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, 

metode, atau strategi penyampaian. 

Google earth merupakan Program memetakan bumi dari superimposisi 

gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara dan globe GIS 

3D. Awalnya dikenal sebagai Earth Viewer, google earth dikembangkan oleh 

Keyhole, Inc., sebuah perusahaan yang diambil alih oleh Google pada tahun 2004. 

Produk ini, kemudian diganti namanya menjadi google earth tahun 2005. Google 

juga menambah pemetaan dari basis datanya ke perangkat lunak pemetaan 

berbasis web. Peluncuran google earth menyebabkan sebuah peningkatan lebih 

pada cakupan media mengenai globe virtual antara tahun 2005 dan 2006, menarik 

perhatian publik mengenai teknologi dan aplikasi geospasial. 

Globa virtual ini memperlihatkan rumah, warna mobil, dan bahkan 

bayangan orang dan rambu jalan. Resolusi yang tersedia tergantung pada tempat 

yang dituju, tetapi kebanyakan daerah (kecuali beberapa pulau) dicakup dalam 

resolusi 15 meter. Las Vegas, Nevada dan Cambridge, Massachusetts memiliki 

resolusi tertinggi, pada ketinggian 15 cm (6 inci). Google Earth membolehkan 
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pengguna mencari alamat (untuk beberapa negara), memasukkan koordinat, atau 

menggunakan mouse untuk mencari lokasi. 

Google Earth juga memiliki data model elevasi digital (DEM) yang 

dikumpulkan oleh Misi Topografi Radar Ulang Alik NASA. Ini bermaksud agar 

kita dapat melihat Grand Canyon atau Gunung Everest dalam tiga dimensi, 

daripada 2D di situs/program peta lainnya. Sejak November 2006, pemandangan 

3D pada pegunungan, termasuk Gunung Everest, telah digunakan dengan 

penggunaan data DEM untuk memenuhi gerbang di cakupan SRTM. 

Google Earth mampu menunjukkan semua gambar permukaan Bumi. dan 

juga merupakan sebuah klien Web Map Service. Google Earth mendukung 

pengelolaan data Geospasial tiga dimensi melalui Keyhole Markup Language 

(KML). 

Google Earth memiliki kemampuan untuk memperlihatkan bangunan dan 

struktur (seperti jembatan) 3D, yang meliputi buatan pengguna yang 

menggunakan SketchUp, sebuah program pemodelan 3D. Google Earth versi 

lama (sebelum Versi 4), bangunan 3D terbatas pada beberapa kota, dan memiliki 

pemunculan yang buruk tanpa tekstur apapun. Banyak bangunan dan struktur di 

seluruh dunia memiliki detil 3D-nya; termasuk (tetapi tidak terbatas kepada) di 

negara Amerika Serikat, Britania Raya, Irlandia, India, Jepang, Jerman, Kanada, 

Pakistan dan kota Amsterdam dan Alexandria. Bulan Agustus 2007, Hamburg 

menjadi kota pertama yang seluruhnya ditampilkan dalam bentuk 3D, termasuk 

tekstur seperti facade. 

 Google Earth dikaji menggunakan teori sumber belajar menurut Rohani 

dalam musfiqon (2012:31), maka dapat digolongkan sebagai sumber belajar. 

Google Earth termasuk dalam sumber daya (resources) yang meliputi materi 

pelajaran, manusia, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat digunakan untuk 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Google Earth juga dapat didesain 

dan digunakan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pembelajaran. Google 

Earth termasuk dalam jenis Media-software (materials); yaitu sesuatu yang 

menyimpan pesan untuk ditransmisikan dengan menggunakan peralatan, kadang-

kadang oleh dirinya sendiri (selfdisplaying). Google Earth juga memenuhi kriteria 
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khusus Sumber belajar, antara lain (1) Sumber belajar dapat memotivasi peserta 

didik dalam belajar. (2) mendukung kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan. (3) Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya daat 

diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti. (4) Dapat mengatasi problem belajar 

peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. (5) Sumber belajar 

untuk presentasi. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa 

berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian. Google Earth juga 

memenuhi ciri-ciri sumber belajar menurut Rohani dalam musfiqon (2012,131) 

yaitu: (1) memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar. (2) dapat 

digunakan untuk berbagai tujuan pembelajaran (3) dapat digunakan secara 

terpisah maupun gabungan. 

Penerapan penggunaan Google earth dalam Pembelajaran: 

Google Earth merupakan sumber belajar yang mana bisa digunakan dalam 

berbagai tujuan pendidikan, tidak memiliki tujuan pembelajaran yang eksplisit, 

dan tidak terorganisasi dan tidak sistematis baik dalam bentuk maupun isi maka 

diperlukan suatu perencanaan yang sistematis. dalam penerapannya google earth 

dapat dipadukan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Dalam 

merencanakan pemanfaatan google earth, guru harus melihat tujuan yang hendak 

dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan itu, serta 

strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Google earth 

dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk mendukung pembelajaran di dalam 

kelas jika telah sesuai dengan ketiga hal itu, yang meliputi tujuan, materi, dan 

strategi pembelajarannya. 

Tahap-tahap penggunaan sumber belajar google earth adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Persiapan penggunaan google earth diawali dengan menyediakan 

peralatan penunjangnya, yaitu: Laptop/ Komputer, Catu daya, 

Sambungan Internet, proyektor dan layar penangkap gambar dari 

proyektor. Untuk layar bisa menggunakan tembok putih. 
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Selanjutnya, pastikan peralatan berada tempat yang sesuai, 

sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Google earth 

merupakan pencitraan permukaan bumi, maka pastikan seluruh 

anggota kelas dapat melihat dengan jelas google earth yang 

digunakan di depan kelas. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Guru harus bisa menciptakan dan menjaga suasana kelas yang 

kondusif. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian 

dan konsentrasi harus dihindarkan. Kalau mungkin, ruangan jangan 

digelapkan sama sekali. Hal itu supaya guru masih dapat menulis 

jika dijumpai hal-hal penting yang perlu diingat.jika menulis atau 

membuat gambar maupun membuat catatan singkat, usahakan hal 

tersebut tidak mengganggu konsentrasi siswa. Google earth adalah 

program yang berjalan di bawah kendali manusia. Artinya google 

earth harus dikendalikan secara penuh selama digunakan, misal 

untuk berpindah lokasi dan melakukan zoom. Mekipun guru akan 

sibuk mengoperasikan komputer, namun jangan sampai 

menggangu konsentrasi siswa. 

Tahap pelaksanaan meliputi:  

a. Guru menyampaikan materi yang bersumber dari google earth 

b. Siswa mengamati adanya masalah yang ada berdasarkan materi 

yang diberikan oleh guru 

c. Siswa melakukan diskusi sumbang saran untuk mencari solusi 

d. diskusi meliputi pembuatan hingga pengujian hipotesis 

e. Siswa menyampaikan hasil dari pengujian hipotesis 

3. Tahap evaluasi 

Kegiatan evaluasi dapat berupa tes yang bermanfaat untuk 

menjajagi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, 

memantapkan pemahaman terhadap materi yang ada dalam google 

earth. 
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2.1.2. Kreativitas  

A. Pengertian kreativitas  

Torrance (dalam munandar 2004:21) mendefinisikan bahwa pada 

dasarnya proses Kreativitas menyerupai langkah-langkah dalam metode 

ilmiah, yaitu: 

“... the process 1) sensing difficulties, problems, gaps in 

information, missing elements, something asked; 2) making guesses 

and formulating hypnotheses about these dificiences; 3) evaluating 

and testing these guesses and hypnotheses; 4) possibly the revising 

and retesting them; and finally 5) communicating the results 

(1988:47)” 

Definisi Torrance ini meliputi seluruh proses kreatif dan ilmiah 

mulai dari menemukan masalah sampai dengan menyampaikan hasil. 

Tahap pertama seseorang menemukan adanya masalah atau pertanyaan. 

Selanjutnya tahap mengumpulkan gagasan dan hipotesis dalam pemecahan 

masalah. Gagasan dan hipotesis yang terkumpul di evaluasi dan di uji 

sehingga ditemukan gagasan yang tepat untuk memecahkan masalah. 

Tahap terakhir adalah mengomumunikasikan hasil dari proses kreatif dan 

ilmiah. 

 

B. Pengukuran Kreativitas 

Guilford dalam Munandar (2004:65) menyusun tes kreativitas verbal yang 

terdiri dari 5 sub tes, yaitu: 

1. Nama untuk cerita 

2. Apa yang dapat dilakukan 

3. Arti yang sama 

4. Menulis kalimat  

5. Macam macam orang 

Tes ini menuntun peserta tes untuk menggunakan kemampuan berpikir 

kreatif yang meliputi kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan elaborasi (perincian) 

Torrance (1988) dalam Naniek Sulistya Wardani (2011) mengemukakan 

bahwa dalam pelaksanaan pengukuran kreativitas mengembangkan tujuh kegiatan 

yang dilakukan oleh peserta tes yakni: 
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1. Membuat pertanyaan  

Pada sub tes ini, mengukur orisinalitas pemikiran Siswa. Siswa 

membuat pertanyaan yang didasarkan pada suatu benda. Misal tentang 

potensi alam suatu daerah. Dimana daerah itu? Apa potensinya? Apa 

manfaatnya? Siapa yang memanfaatkan? 

2. Menebak sebab akibat 

Pada sub tes ini mengukur kelancaran kreativitas siswa. Siswa 

membuat suatu perkiraan kejadian sebab dan akibat suatu peristiwa 

yang belum ditentukan sebab maupun akibatnya.  

3. Menebak akibat dari peristiwa 

Pada sub tes ini mengukur kelancaran pemikiran siswa. Siswa 

memikirkan segala hal yang mungkin terjadi dari suatu kejadian 

hipotesis yang telah ditentukan sebagai stimulus. 

4. Mengembangkan manfaat suatu benda 

Sub tes ini mengukur kelenturan dalam berpikir. Siswa memikirkan 

sebanyak mungkin kemungkinan penggunaan suatu benda.. 

5. Menggunakan sesuatu dengan cara luar biasa 

Sub tes ini mengukur kelenturan dan orisinalitas berpikir siswa. Siswa 

memikirkan penggunaan suatu benda sehari hari dengan cara yang 

tidak lazim. Orisinalitas diukur melalui kelangkaan jawaban siswa. 

6. Mengajukan pertanyaan luar biasa 

Sub tes ini Kelancaran dalam mengajukan gagasan dan orisinalitas 

berpikir. Siswa mengajukan pertanyaan yang tidak lazim. Orisinalitas 

diukur melalui kelangkaan pertanyaan yang diajukan siswa.  

7. Membuat tebakan 

Sub tes ini mengukur Sub tes ini Kelancaran dalam mengajukan 

gagasan dan orisinalitas berpikir. Siswa mengajukan dugaan spesifik 

dan tidak lazim. Orisinalitas diukur melalui kelangkaan dugaan yang 

diajukan siswa. 

Ketujuh kegiatan tersebut dilakukan dengan mencermati gambar yang 

telah disajikan pada saat tes. Hasil jawaban tes tersebut kemudian diskor dengan 



18 

 

mencermati tiga hal yaitu kelancaran dalam menjawab tes (fluency), fleksibilitas 

jawaban yang dilihat dari banyaknya kategori jawaban yang dibuat (flexibility), 

dan orisinalitas jawaban yang dibuat (originality). 

Munandar (2004:68-69) menyusun tes kemampuan verbal yang 

berlandaskan pada struktur intelek guilford sebagai kerangka teoretis. Tes ini 

terdiri dari enam sub tes yang meliputi: 

1. Permulaan kata 

Pada sub tes ini subjek harus memikirkan sebanyak mungkin kata 

yang mulai dengan susunan huruf tertentu sebagai rangsangan. Tes ini 

mengukur kelancaran dengan kata, yaitu kemampuan untuk menemukan 

kata yang memenuhi persyaratan struktural tertentu 

Contoh: sa 

2. Menyusun kata 

Pada sub tes ini subjek harus menyusun sebanyak mungkin kata 

dengan menggunakan huruf-huruf dari satu kata yang diberikan sebagai 

rangsangan. Seperti tes permulaan kata, tes ini mengukur “kelancaran 

kata”, tetapi tes ini juga menuntut kemampuan dalam reorganisasi persepsi 

3. Membentuk kalimat tiga kata 

Pada sub tes ini, subjek harus menyusun kalimat yang terdiri dari 

tiga kata, huruf pertama untuk setiapkata diberikan sebagai rangsangan, 

akan tetapi dala penggunaan ketiga huruf tersebut boleh berbeda-beda, 

menurut kehendak subjek. 

Contoh : A – l – g 

4. Sifat- sifat yang sama 

pada subtes ini, subjek harus menemukan sebanyak mungkin objek 

yang semuanya memiliki dua sifat yang ditentukan. Tes ini merupakan 

ukuran dari “kelancaran dalam memberikan gagasan”, yaitu kemampuan  

untuk mencetuskan gagasan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam 

waktu yang terbatas. 

Contoh: merah dan cair 
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5. Macam-macam penggunaan  

Pada subtes ini subjek harus memikirkan sebanyak mungkin 

penggunaan yang tidak lazim (tidak biasa) dari benda ssehari-hari. Tes ini 

merupakan ukuran dari “kelenturan dalam berpikir”, karena dalam tes ini 

subjek harus dapat melepaskan diri dari kebiasaan melihat benda sebagai 

alat untuk melakukan hal tertentu saja. Kecuali untuk mengukur kelenturan 

dalam berpikir, tes ini juga mengukur orisinalitas dalam berpikir, 

orisinalitas ditentukan secara statistis, dengan melihat kelangkaan jawaban 

yang diberikan. 

6. Apa akibatnya 

Pada sub tes ini subjek harus memikirkan segala sesuatu yang 

mungkin terjadi dari suatu kejadian hipotesis yang telah ditentukan sebagai 

rangsangan. Kejadian atau peristiwa itu sebetulnya tidak mungkin terjadi 

di Indonesia, akan tetapi dalam hal ini subjek harus mengumpamakan, 

andaikata hal itu terjadi di sini apa saja akibatnya? Tes ini merupakan 

ukuran dari kelancaran dalam memberi gagasan digabung dengan 

“elaborasi”, diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengembangkan 

suatu gagasan, merincinya, dengan pertimbangan macam-macam 

implikasi. 

 Setiap sub tes mengukur aspek yang berbeda dari preoses berpikir kreatif. 

“Kreativitas’ atau “berpikir kreatif” secara operasional dirumuskan sebagai “suatu 

proses yang tercermin dari kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam 

berpikir”. 

Menilik susunan sub tes kreativitas yang telah disampaikan oleh para ahli, 

maka dapat disimpulkan bahwa susunan sub tes kreativitas meliputi:  

1. Membuat pertanyaan 

2. Menyusun sebab akibat 

3. Mdeskripsikan akibat dari peristiwa 

4. menemukan cara pemanfaatan suatu benda 

5. Mendaftar persamaan 
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6. Mengajukan pertanyaan luar biasa 

7. Membuat tebakan 

Setiap poin sub tes secara operasional dirumuskan sebagai suatu proses 

yang tercermin dari kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas dalam berpikir. 

Terkait kesimpulan ciri-ciri kreativitas dari para ahli, maka dapat 

dikelompokkan menjadi indikator dari kreativitas yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Membuat pertanyaan 

2. Menyusun sebab akibat 

3. Mdeskripsikan akibat dari peristiwa 

4. menemukan cara pemanfaatan suatu benda 

keempat sub tes dikur melalui kelancaran, kelenturan, dan orisinalitas 

dalam berpikir. 

2.1.3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki ke-hidupan bermasyarakat yang dinamis.  
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Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu 

dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemaha-man yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan. 

B. Tujuan 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut. 

1. Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat 

dan lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

1. Manusia, Tempat, dan Lingkungan 

2. Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya 

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 
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D. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pembelajaran IPS kelas 4 

semester 2 

Tabel 2.1 

Standar kompetensi dan Kompetensi dasar pembelajaran IPS kelas 4 

Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi, 

dan kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota 

dan  provinsi 

 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya 

2.2 Mengenal  pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi,  dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 

2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 

 

E. Strategi Penyampaian Pengajaran IPS  

Strategi penyampaian pengajaran IPS, sebagaian besar adalah didasarkan 

pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyarakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia.  Tipe kurikulum seperti ini 

disebut “The Widening Horizon or Expanding Enviroment Curriculum” 

(Mukminan, 1996:5) (Pengembangan IPS SD:1-1) 

Tipe kurikulum tersebut, didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-

tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan 

lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya secara bertahap dan sistematis 

bergerak dalam lingkungan konsentrasi keluar dari lingkaran tersebut, kemudian 

mengembangkan kemampuannya untuk menghadapai unsur-unsur dunia yang 

lebih luas (Pengembangan IPS SD:1-1) 

 

2.2. Kajian penelitian yang Relevan 

Dalam membuat penelitian, perlu memerhatikan penelitian orang lain 

sebagai bahan kajian hasil penelitian yang relevan. Kajian hasil penelitian yang 
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relevan dalam Pengaruh penggunaan sumber belajar (google earth) terhadap 

kreativitas belajar IPS IV di SDN 01 Lanjan  dan SDN 02 Lanjan Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang semester II Tahun pelajaran 2012/2013 

Sulistiyana, Tri (2012) dalam skripsinya yang berjudul “pengaruh 

pembelajaran matematika realistik terhadap kreativitas berdasar gender siswa 

pada pokok bahasan mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar kelas V SD 

semester 2 gugus Ki Hajar Dewantara kabupaten grobogan tahun pelajaran 

2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kreativitas 

kelompok yang menggunakan pembelajaran matematika realistik dengan 

kelompok siswa yang menggunakan pembelajaran konvesional. Hasil anova 

menunjukkan nilai sig adalah 0,005 karena nilainya lebih kecil dari 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima sehingga secara statistik perbedaan kreativitas itu 

signifikan. Ada perbedaan kreativitas antara kelompok siswa laki-laki dengan 

kelompok siswa perempuan, Hasil anova menunjukkan nilai sig adalah 0,426 

karena nilainya lebih kecil dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga 

secara statistik tidak signifikan. Selain itu tidak ada pengaruh pembelajaran 

matematika realistik terhadap kreativitas berdasarkan gender siswa pada pokok 

bahasan mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar kelas V SD semester 2 gugus Ki 

Hajar Dewanrtara kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2011/2012 Hasil anova 

menunjukkan nilai sig adalah 0,654 karena nilainya lebih kecil dari 0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak sehingga statistik hasil penelitian tidak signifikan. 

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, kelebihan pada penelitian ini adalah 

ada perbedaan signifikan dalam kreativitas, sedangkan kekurangan dalam 

penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan kreativitas yang signifikan siswa berdasar 

gender. 

Saifudin, Maulana Hasan (2012) dalam skripsinya yang berjudul “upaya 

peningkatan hasil belajar dan kreativitas siswa melalui pembelajaran peta konsep 

pada mata pelajaran IPS kelas V SDN 02 Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten 

semarang Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

Terjadinya peningkatan hasil belajar belajar siswa dan kreativitas siswa kelas V 

SDN Tuntang 02 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial melalui metode 



24 

 

peta konsep yang ditandai dengan meningkatnya ketuntasan hasil belajar siswa. 

Prosentase yang tuntas dalam belajar hanya 43,75% dan setelah adanya tindakan 

pada siklus I meningkat menjadi 71,88% dan pada siklus II mengalami 

peningkatan lagi 90,625%. Begitu juga dengan kreativitas siswa yang ditandai 

dengan meningkatnya tingkat fleksibilitas berfikir siswa, panjang akal, berani 

berpendapat, rasa ingin tahu yang cukup besar. Pembelajaran melalui metode peta 

konsep disajikan dalam bentuk gambar peta konsep, diskusi kelompok dan soal 

evaluasi. Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya kenaikan yang signifikan 

dari sebelum perlakuan ke siklus I hingga silus II. Kelemahan dari penelitian ini 

adalah belum adanya sumber belajar. 

Lina, Patrisia (2012) dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas metode 

praktikum dengan alat peraga periskop sederhana pelajaran IPA terhadap 

kreativitas siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota salatiga 

semester II tahun 2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

metode praktikum  dengan alat peraga periskop sederhana dalam pembelajaran 

IPA pokok bahasan membuat suatu karya yaitu periskop sederhana dengan 

menerapkan sifat-sifat cahaya lebih efektif terhadap kreativitas siswa. Kesimpulan 

ini ddukung oleh hasil rata-rata pengukuran  awal sebelum diterapkan metode 

praktikum dengan alat peraga periskop sederhana sebesar 86,60 dan setelah 

diterapkan metode praktikum dengan alat peraga sederhana menjadi meningkat 

yaitu sebesar 91,36, hasil uji hipotesis dengan signifikansi 0,001 lebih kecil dari 

0,05 (0,001 < 0,05), hal ini menunjukkan hasil yang sangat signifikan, sehingga 

terdapat pengaruh penggunaan metode praktikum dengan alat peraga periskop 

sederhana. Kelebihan dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan hasil rata-

rata pengukuran siswa dari 86,60 menjadi 91,36, sehingga hasil signifikan. 

Kekurangan dari penelitian ini adalah penelitian ini termasuk dalam pre-

experimental design jadi hasil experiment yang merupakan variabel dependen itu 

bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi 

karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. 

Lestari, Nomita Wahyu (2012) dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh 

Tandur terhadap kreativitas pada pembelajaran matematika berdasarkan gender 
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siswa SD kelas V di gugus Diponegoro kota salatiga semester 2 tahun 2011/ 2012. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Tidak ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan pembelajaran kerangkan Tandur terhadap kreativitas pada matematika 

berdasarkan gender siswa SD kelas V di gugus Diponegoro Kota salatiga semester 

2 tahun 2011/2012. Tingkat signifikansi 0,795 (tidak signifikan karena nilainya 

lebih dari 0,05); (2) Terdapat perbedaan nilai rata-rata kreativitas dari kelas 

kontrol dan kelas eksperiment, secara statistik ada perbedaan yang signifikan. 

Tingkat signifikansi 0,004 (signifikan karena nilainya kurang dari 0,05); (3) 

Kreativitas siswa laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara statistik. Tingkat 

signifikansi 0,264 (tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05) Kelebihan dari 

penelitian ini adalah adanya perbedaan kreativitas yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak ada 

perbedaan kreatifitas yang signifikan siswa berdasarkan gender. 

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan penyajian deskripsi teoritik dapat disusun keragka berpikir 

untuk memperjelas arah dan maksud penelitian. Kerangka berpikir ini disusun 

berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu, penggunaan sumber 

belajar (google earth) terhadap kreativitas. 
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Gambar 2.1 

Kerangka berpikir 
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2.4. Hipotesis Tindakan 

  Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori dan kerangka berfikir, maka 

dapat di buat suatu hipotesis di dalam penelitian ini sebagai berikut “ada pengaruh 

penggunaan sumber belajar (google earth) pada mata pelajaran IPS terhadap 

kreativitas siswa kelas 4 SD N Lanjan Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang pada semester 2 tahun pelajatan 2012/2013 


