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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian pengaruh penggunaan sumber belajar (google earth) 

terhadap  kreativitas siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di SDN 02 Lanjan ini 

merupakan penelitian true experimental design. Dikatakan true experimental  

(eksperimen yang betul-betul), karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol 

semua variabel luar yang memengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian 

validitas internal (kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat menjadi 

tinggi. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa, sampel yang digunakan 

untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari 

populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih 

secara random (Sugiyono, 2010:112). 

 

3.1.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian pengaruh penggunaan sumber belajar (google earth) 

terhadap  kreativitas siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di SDN 02 Lanjan 

yaitu Posttest-only control design. Dalam desain penelitian ini terdapat dua 

kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama 

diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak diberi perlakuan disebut 

kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O1 : O2).  

Gambar 3.1 

Posttest-Only Control Design 

 

 

    

Gambar 3.1 : Desain Penelitian experiment Posttest-Only Control Design (Sugiyono, 

2010:112) 
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Keterangan: 

O1 = pengukuran kreativitas kelompok experimen 

O2 = pengukuran kreativitas kelompok control 

R = Kelompok yang dipilih secara random 

X = treatment/ perlakuan terhadap kelompok experimen yaitu kelas 4 SDN 

02 Lanjan berupa penggunaan sumber belajar (google earth)   

3.1.2 Prosedur penelitian 

Prosedur dalam penelitian pengaruh penggunaan sumber belajar (google 

earth) terhadap  kreativitas siswa pada mata pelajaran IPS kelas 4 di SDN 02 

Lanjan adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun susunan langkah pengukuran Kreativitas 

b. Menyusun indikator RPP sesuai langkah pengukuran kreativitaas 

c. Menyusun rubrik penilaian sikap guna mengukur kreativitas siswa 

d. Melaksanakan penelitian dengan menggunakan sumber belajar 

(google earth) di kelas eksperimen SDN 02 Lanjan dan mengajar 

dengan sumber belajar berpusat pada guru di kelas kontrol SDN 01 

Lanjan. 

e. Mengukur kreativitas siswa melalui rubrik penilaian krativitas 

f. Menganalisis data kreativitas dari instrumen pengumpulan data. 

g. Menyusun laporan hasil penelitian. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian pengaruh penggunaan sumber belajar (google earth) terhadap 

kreativitas dilaksanakan di kelas 4 SDN 01 Lanjan sebagai kelas kontrol dan kelas 

4 SDN 02 Lanjan sebagai Kelas Eksperimen. Kedua SD terletak di Desa Lanjan, 

Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada Semester 2 tahun pelajaran 2012/2013.  
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3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sumber belajar (google earth). 

Google earth adalah program pemetaan digital yang digunakan sebagai sumber 

informasi. Google earth digunakan untuk menjelaskan letak geografis Desa 

Lanjan berikut menunjukkan sawah dan sungai yang ada di Desa Lanjan. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kreativitas. Kreativitas diukur 

melalui Kelancaran, kelenturan dan orisinalitas siswa dalam memebuat 

pertanyaan, menyusun rangkaian sebab akibat, menebak akibat dari suatu 

peristiwa, dan mengembangkan cara pemanfaatan suatu benda. 

3.4 Unit Penelitian 

Unit penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Lanjan 

01 dan SD Negeri Lanjan 02. Pemilihan kedua SD ini dikarenakan SD ini masih 

menggunakan sumber belajar yang konvensional, yaitu guru sebagai sumber 

belajar. 

3.4.1 Kelompok Eksperimen 

Pada penelitian ini kelompok eksperimen adalah kelompok siswa yang 

mendapat perlakuan pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar (google 

earth) yaitu semua kelas 4 SD Negeri 02 Lanjan yang berjumlah 27 siswa. 

3.4.2 Kelompok kontrol 

Pada penelitian ini kelompok kontrol adalah kelompok siswa yang tidak 

mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar 

(google earth) yaitu yaitu seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 01 Lanjan yang 

berjumlah 25 siswa. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan Observasi 

Terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai 

akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus 
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terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data 

yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau 

dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk 

melakukan observasi (Sugiyono, 2010:312) 

Observasi dilakukan menggunakan rubrik, menurut chatterji (2003) dalam 

Supratiknya (2012:100) yaitu sistem penskoran terhadap hasil belajar murid 

berupa informasi terbuka yang dikumpulkan dengan teknik penilaian  nontes : 

Selanjutnya disajikan tabel indikator pada rubrik observasi, sebagai 

berikut: 

Kreativitas diukur melalui empat sub tes. Setiap poin sub tes diukur 

melalui orisinalitas, kelancaran, dan kelenturan jawaban maupun pertanyaan yang 

diajukan oleh siswa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 

Indikator Kreativitas 

NO 
INDIKATOR/ 

ASPEK YANG DIAMATI 

SKOR 

1 2 3 4 

1 Membuat pertanyaan mengenai sawah dan sungai 

 a) Membuat dua pertanyaan dengan kata tanya apa dan 

mengapa mengenai sawah dan sungai dengan orisinal 
    

 b) Membuat dua pertanyaan dengan kata tanya apa dan 

mengapa mengenai sawah dan sungai tidak orisinal 
    

 c) Membuat satu pertanyaan dengan kata tanya apa dan 

mengapa mengenai sawah dan sungai dengan orisinal 
    

 d) Membuat satu pertanyaan dengan kata tanya apa dan 

mengapa mengenai sawah dan sungai tidak orisinal 
    

2. Menyusun sebab akibat pemanfaatan sawah dan sungai 

 a) Menyusun enam belas sebab akibat pemanfaatan sawah dan 

sungai dengan lancar 
    

 b) Menyusun dua belas sebab akibat pemanfaatan sawah dan 

sungai dengan lancar  
    

 c) Menyusun delapan sebab akibat pemanfaatan sawah dan 

sungai dengan lancar 
    

 d) Menyusun empat sebab akibat pemanfaatan sawah dan 

sungai dengan lancar 
    

3 Mendeskripsikan akibat dari pemanfaatan sawah dan sungai 

 a) Mendeskripsikan tiga akibat dari pemanfaatan sawah dan 

sungai dengan lancar  
   

 b) Mendeskripsikan tiga akibat dari pemanfaatan sawah dan 

sungai dengan lancar  
   

 c) Mendeskripsikan dua akibat dari pemanfaatan sawah dan 

sungai dengan lancar  
   

 d) Mendeskripsikan satu akibat dari pemanfaatan sawah dan 

sungai dengan lancar 
    

4. Menemukan cara-cara  pemanfaatan sawah dan sungai 

 a) Menemukan tiga cara  pemanfaatan sawah dan sungai 

dengan fleksibel 
    

 b) Menemukan dua cara  pemanfaatan sawah dan sungai 

dengan fleksibel 
    

 c) Menemukan satu cara  pemanfaatan sawah dan sungai 

dengan fleksibel 
    

 d) Menemukan cara  pemanfaatan sawah dan sungai tidak 

fleksibel 
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 Guna mengetahui sejauh mana implementasi penggunaan sumber belajar 

(google earth) dan penilaian kreativitas dilaksanakan, maka disusun rubrik 

penilaian implementasi RPP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 

Indikator Implementasi RPP 

NO 
INDIKATOR/ 

ASPEK YANG DIAMATI 

SKOR 

4 3 2 1 

I. Pendahuluan 

1 Mempersiapkan siswa untuk belajar 4 3 2 1 

2 Melakukan kegiatan apersepsi 4 3 2 1 

3 Memberikan motivasi 4 3 2 1 

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran 4 3 2 1 

5 Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran 4 3 2 1 

II. Kegiatan Inti 

A. Penguasaan Materi Pembelajaran 

6 Menunjukkan penguasaan materi pemanfaatan sawah dan sungai 4 3 2 1 

7 Mengaitkan materi pemanfaatan sawah dan sungai dengan 

pengetahuan lain yang berhubungan 
4 3 2 1 

8 Memfasilitasi pembelajaran pemanfaatan sawah dan sungai 4 3 2 1 

B. Kreativitas 

9 Siswa menyimak gambar sawah dan sungai melalui (google earth) 4 3 2 1 

10 Siswa membuat pertanyaan mengenai sawah dan sungai 4 3 2 1 

11 Siswa menyusun sebab akibat pemanfaatan sawah dan sungai 4 3 2 1 

12 Siswa mendeskripsikan akibat dari pemanfaatan sawah dan sungai 4 3 2 1 

13 Siswa menemukan cara-cara  pemanfaatan sawah dan sungai 4 3 2 1 

C. Pemanfaatan Media dan SumberBelajar 

14 Menggunakan (google earth)  secara efektif dan efisien 4 3 2 1 

15 Menghasilkan pesan yang menarik 4 3 2 1 

D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

16 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa 
    

17 Menumbuhkan keceriaan dan semangat siswa dalam belajar 4 3 2 1 

E. PenilaianProses  

 Melakukan penilaian saat siswa :     

18 Membuat pertanyaan mengenai sawah dan sungai 4 3 2 1 

19 Menyusun sebab akibat pemanfaatan sawah dan sungai 4 3 2 1 

20 Mendeskripsikan akibat dari pemanfaatan sawah dan sungai 4 3 2 1 

21 Menemukan cara-cara  pemanfaatan sawah dan sungai 4 3 2 1 

F. Penggunaan Bahasa 

23 Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik dan benar 4 3 2 1 

III. Penutup 

24 Memberikan penegasan cara-cara pemanfaatan sawah dan sungai  4 3 2 1 

25 Membimbing siswa merefleksi pembelajaran 4 3 2 1 
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Prosedur pemberian skor berdasarkan kesesuaian kegiatan yang 

telah dilakukan terhadap renccana pembelajaran tang telah dibuat. Secara 

umum dibagi menjadi 4 kategori, dengan penjelasan sebagai berikut: 

i. Skor 4  : sangat baik 

ii. Skor 3   : baik  

iii. Skor 2  : kurang baik 

iv. Skor 1  : tidak baik 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data 

yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2010:363). Uji validitas 

dalam penelitian ini adalah soal tes formatif. 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi 

product moment yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:356).  

 

Rumus korelasi product moment dengan angka kasar. 

𝑟𝑖 =
n ∑ XiYi −  (∑ Xi)(∑ Yi)

√[∑ Xi
2 

– (∑ Xi)2 I ∑ Yi
2 

– (∑ Yi)2 ]
 

Keterangan:  

ri = koefisien korelasi person 

x = variabel bebas 

y = variabel terikat 

n = jumlah data 

Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0. Saifuddin Azwar 

dalam Naniek Sulistya Wardani (2010: 34) menyatakan bahwa suatu item 

instrumen dianggap valid jika memiliki koefisien corrected item to total 

correlation ≥ 0,20. Kategori inilah yang digunakan untuk menentukan item 

tersebut valid atau tidak.  



35 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Sugiyono (2010:364) mengemukakan bahwa “reliabilitas berkenaan 

dengan derajad konsistensi dan stabilitas data atau temuan”. Kapanpun alat 

penilian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Dalam 

penelitian ini uni reliabilitas yang digunakan adalah pilihan ganda dan isian 

singkat.  

George dan Marlley dalam Naniek Sulistya Wardani (2010:35) 

menyatakan kriteria tingkat reliabilitas instumen sebagai berikut: 

α ≤ 0,7  : tidak dapat diterima 

0,7 < α ≤ 0,8 : dapat diterima 

0,8 < α ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 

α > 0,9  : reliabilitas memuaskan 

Rumus Reliabilitas dengan metode Alpha adalah: 

𝛼 =
k

k − 1
 [1 −

∑ 𝑆 𝑥2

∑ 𝑆
2 

𝑡𝑜𝑡
 ] 

Keterangan: 

𝛼  = koefisien reliabilitas alpha 

k  = jumlah item 

∑ 𝑆 𝑥2  = jumlah varians item 

∑ 𝑆
2 

𝑡𝑜𝑡 = jumlah varians total  

Hasil uji reliabilitas tes pilihan ganda dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0. 

3.6.3 Uji T-Tes 

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan menggunakan dua 

kelompok yaitu sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk 

mengukur pengaruh penggunaan sumber belajar (google earth) terhadap 

kreativitas, maka analisis yang digunakan adalah analisis komparatif dua 

kelompok sampel independen (Sugiyono, 2011:134). Data yang diperoleh dari 

skor kreativitas dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dilakukan uji 

beda rata-rata (uji t-tes). Agar kesimpulan tidak menyimpang, maka syarat yang 
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digunakan sebelum uji t-tes adalah uji  normalitas dan uji homogenitas. Untuk 

menguji beda rata-rata digunakan independent sample t-tes dengan bantuan SPSS 

18.0. r 

Rumus statistik untuk menghitung t-tes, sebagai berikut: 
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Keterangan : 

1X   = rata-rata kelompok 1  

2X  = rata-rata kelompok 2 

 t   =  nilai t hitung 

1n   =  jumlah sampel kelompok 1 

2n   = jumlah sample kelompok 2 

1

2s   =  varian kelompok 1 

2

2s   = varian kelompok 2 

  


