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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD N 01 Lanjan dan SD N 02 Lanjan yang 

beralamatkan di Desa Lanjan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. SD N 

01 Lanjan memiliki enam ruang kelas. Ruang Kelas 4 diisi 13 meja siswa dan 26 

kursi siswa, 1 set meja kursi guru, sebuah almari penyimpanan buku guru, 1 rak 

buku siswa, sebuah papan tulis kapur dan sebuah washtafel.  SD N 02 Lanjan 

memiliki fasilitas serupa yaitu berupa enam ruang kelas. Ruang Kelas 4 diisi 13 

meja siswa, 26 kursi siswa, 1 set meja kursi guru, sebuah almari penyimpanan buku 

guru dan 1 rak buku siswa, dan sebuah papan tulis kapur. SD N 01 lanjan memeiliki 

satu unit komputer yang berada di Kantor lengkap dengan printer dan koneksi 

internet. SD N 02 Lanjan memiliki 2 unit Komputer dengan koneksi internet 

berlangganan dan sebuah printer. Kedua SD juga telah memiliki Proyektor. 

Proyektor tidak dipasang secara permanen, namun bisa dipindah-pindah sesuai 

kebutuhan.  

4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode eksperimen yang dilakukan pada mata 

pelajaran IPS Kompetensi dasar 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya semester 2 di kelas 4 SD 

N 01 Lanjan dan di kelas 4 SD N 02 Lanjan Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang. Dalam penelitian ini  subjek penelitian dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah 

siswa kelas 4 SD N 02 Lanjan yang berjumlah 25 siswa dan kelompok kontrol 

adalah siswa kelas V SD N 01 Lanjan  yang berjumlah 25 siswa. Sebelum memberi 

perlakuan pada kelas eksperimen, dilakukan penilaian kreativitas pertama untuk 

mengetahui kesetaraan kreativitas kedua kelas. 

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan peneliti memilih SD N 01 

Lanjan dan SD N 02 Lanjan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang adalah 

bahwa penelitian dengan topik penggunaan sumber belajar (google earth) dalam 
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pembelajaran belum pernah dilakukan di SD N lanjan Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang. 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan proses pengamatan di Lapangan. 

Dari proses pengamatan yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yaitu guru berperan sebagai satu-satunya sumber informasi bagi 

siswa. Hal seperti ini menuntut guru berpengetahuan sangat luas dan beringatan 

tajam. Serupa dengan SD  N 01 Lanjan, di SD N 02 Lanjan, guru juga berperan 

sentral sebagai sumber informasi. Hal ini juga menyulitkan siswa untuk belajar di 

rumah, karena mereka kehilangan sumber informasi mereka, yaitu guru. 

Google earth menyediakan data mengenai data geografis yang disertai 

gambar mengenai lingkungan sekitar lokasi. Dengan demikian guru dapat 

menggunakannya sebagai sumber belajar. kemampuan google earth dalam 

menyediakan data dapat membantu guru dalam menyampaikan materi, karena guru 

tidak harus mengingat seluruh materi yang hendak diajarkan. Di sisi lain siswa juga 

dapat menggunakan google earth di luar sekolah sehingga siswa tetap dapat belajar 

menggunakan sumber belajar  google earth di luar sekolah. 

Permasalahan lain yang teridentifikasi ialah Penilaian di SD N 01 Lanjan 

menekankan pada hasil belajar. Hal ini terbukti dengan nilai siswa ditentukan oleh 

hasil tes yang mereka lakukan pada akhir materi. SD N 02 Lanjan juga 

menggunakan penilaian serupa untuk mengetahui perkembangan siswanya. dengan 

tes yang hanya mengandalkan ingatan saja, maka kreativitas siswa tidak meningkat. 

Pengembangan kreativitas siswa penting dilakukan untuk membekali 

mereka menghadapi tantangan jaman. Siswa kita perlu belajar bagaimana 

menggunakan sumber-sumber mereka seoptimalnya untuk menemukan jawaban 

inovatif terhadap masalah. Munandar (2004:17) 

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai pembelajaran dngan sumber 

belajar konvensional dan penilaian hasil belajar dibandingkan dengan penggunaan 

sumber belajar (google earth) dan penilaian kreativitas, maka langkah yang diambil 

selanjutnya adalah memberikan perlakuan pada kelas 4 SD N 01 Lanjan dengan 

penggunaan sumber belajar konvensional dimana guru berperan sebagai sumber 

informasi sebagai kelompok kontrol dan kela IV SD N 02 Lanjan diberi perlakuan 
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menggunakan sumber belajar (goolge earth) sebagai kelas eksperimen. Kedua kelas 

pada akhirnya dinilai melalui penilaian kreativitas. 

Hasil penelitian kelas eksperimen pada penelitian ini adalah Implementasi 

RPP dan hasil penilaian kreativitas siswa. pada kelas kontrol, diperoleh hasil 

penilaian kreativitas. Hal ini digunakan untuk membandingkan hasil kreativitas 

kelas kontrol dengan kreativitas kelas eksperiman. Pada kelas kontrol tidak 

dilakukan  observasi aktivitas guru, karena penggunaan sumber belajar konvesional 

dimana guru sebagai sumber informasi sudah biasa dilakukan oleh guru, sehingga 

tidak ada hal yang harus diamati. Seusai proses eksperimen uasi, maka dilakukan 

analisa statistik dari data  yang telah terkumpul selanjutnya disusun dalam bentuk 

laporan penelitian. Pelaksanaan penelitian di kelas 4 SD N 01 Lanjan dan SD N 02 

Lanjan masing-masing 2 x 35 menit. 

Penelitian eksperimen menyaratkan homogenitas kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Untuk itu dilakukan penilaian kreativitas siswa untuk mengetahui 

homogenitas kelas. Penilaian kreativitas dilakukan menggunakan tes penskoran 

kreativitas. Jika didapati bahwa kedua kelas Homogen maka dapat dilanjutkan 

untuk memberikan perlakuan pada kelas eksperimen guna mengetahui pengaruh 

penggunaan sumber belajar (google earth) terhadap kreativitas siswa. Uji 

homogenitas kelas menyaratkan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas data. 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang diambil terdistribusi normal. 

Hasil uji validitas terhadap penilaian kreativitas pertama dapat dilihat pada tabel 4.1 

dan tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Uji validitas instrumen kreativitas SDN 01 Lanjan 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 7,6000 6,750 ,397 ,757 

item2 7,7200 5,793 ,559 ,677 

item3 8,1600 6,057 ,439 ,742 

item4 7,9600 4,207 ,798 ,510 
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Uji validitas menggunakan teknik korelasi product moment menghasil kan 

koefisien corrected item to total correlation item 1 sebesar 0,397, item 2 sebesar 

0,559, item 3 sebesar 0,439, item 4 sebesar 0,798. berdasarkan koefisien corrected 

item to total correlation  ≥ 0,20, maka didapati bahwa empat instrumen yang 

digunakan adalah valid. 

Tabel 4.2 

Uji validitas instrumen kreativitas SDN 02 Lanjan 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 6,9600 7,540 ,575 ,801 

item2 7,4000 7,583 ,511 ,829 

item3 7,2000 5,667 ,822 ,677 

item4 7,6000 6,750 ,673 ,757 

Uji validitas menggunakan teknik korelasi product moment menghasil kan 

koefisien corrected item to total correlation item 1 sebesar 0,575, item 2 sebesar 

0,511, item 3 sebesar 0,822, item 4 sebesar 0,673. berdasarkan koefisien corrected 

item to total correlation  ≥ 0,20, maka didapati bahwa empat instrumen yang 

digunakan adalah valid. 

Tabel 4.3 

Uji reliabilitas instrumen kreativitas SDN 01 Lanjan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,745 4 

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,745 

sehingga koefisien alpha termasuk dalam kategori dapat diterima. 
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Tabel 4.4  

Uji reliabilitas instrumen kreativitas SDN 02 Lanjan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,819 4 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,819 

sehingga koefisien alpha termasuk dalam kategori bagus. 

 

Tabel 4.5 

Uji normalitas skor kreativitas SDN 01 Lanjan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Lanjan1 

N 25 

Normal Parametersa,b Mean 2,6200 

Std. Deviation ,76417 

Most Extreme Differences Absolute ,235 

Positive ,191 

Negative -,235 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,176 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,126 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Tabel 4.5 mendiskripsikan hasil uji normalitas skor penilaian kreativitas 

SDN 1 Lanjan dengan teknik One Sample Kolmoogov-Smirov Test, dapat diamati 

tingkat signifikan asyimotorik dua sisi dengan taraf kepercayaan 5 % (Asymp. Sig. 

2-tailed) adalah 0,126. Jika dirumuskan H1 adalah distribusi normal, dan Ho adalah 

distribusi tidak normal, maka H1 diterima apabila P > 0.05 dan H1 ditolak apabila P 

< 0,05. Pada tabel diatas menunjukan bahwa S = P = 0,126, artinya berdasarkan 

perhitungan peluang kesalahan 5 % maka P > 0,05 atau 0,126 > 0,05, jadi H1 

diterima, artinya skor kreativitas SDN 01 Lanjan berdistribusi normal. 
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Tabel 4.6 

Uji normalitas skor kreativitas SDN 02 Lanjan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Lanjan2 

N 25 

Normal Parametersa,b Mean 2,4300 

Std. Deviation ,84939 

Most Extreme Differences Absolute ,193 

Positive ,174 

Negative -,193 

Kolmogorov-Smirnov Z ,964 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,310 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Tabel 4.6 mendiskripsikan hasil uji normalitas skor penilaian kreativitas 

SDN 2 Lanjan dengan teknik One Sample Kolmoogov-Smirov Test, dapat diamati 

tingkat signifikan asyimotorik dua sisi dengan taraf kepercayaan 5 % (Asymp. Sig. 

2-tailed) adalah 0,310. Jika dirumuskan H1 adalah distribusi normal, dan Ho adalah 

distribusi tidak normal, maka H1 diterima apabila P > 0.05 dan H1 ditolak apabila P 

< 0,05. Pada tabel diatas menunjukan bahwa S = P = 0,310, artinya berdasarkan 

perhitungan peluang kesalahan 5 % maka P > 0,05 atau 0,310 > 0,05, jadi H1 

diterima, artinya skor kreativitas SDN 02 Lanjan berdistribusi normal. 

 Uji normalitas data telah terpenuhi, maka dapat dilanjutkan untuk 

melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas skor kreativitas dapat dilihat pada 

tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Uji homogenitas kreativitas 

Test of Homogeneity of Variances 

skor 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,557 1 48 ,459 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa diperoleh hasil signifikansi > 0,05 yaitu 

sebesar 0,459, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

adalah homogen. Dengan demikian dapat dilaksanakan perlakuan pada kelas 
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eksperimen dengan menggunakan sumber belajar (google earth) untuk 

meningkatkan kreativitas siswa. Pada penelitian ini SDN 01 Lanjan digunakan 

sebagai kelas kontrol dan SD N 02 Lanjan digunakan sebagai kelas eksperimen. 

 

4.2.1 Implementasi RPP 

Berkaitan dengan tindakan implementasi RPP pemanfaatan sawah 

dan sungai maka dilakukan pengamatan. Hal ini digunakan untuk menilai 

kegiatan guru dalam pembelajaran terhadap kesesuaian dengan RPP yang 

dipakai. Observasi implementasi RPP ini dilakukan pada kelompok 

eksperimen. Hasil observasi implementasi RPP menunjukkan kualitas 

pengajaran yang dilakukan guru pada kelompok eksperimen terkait 

penggunaan sumber belajar (google earth) dan penilaian kreativitas. 

Pendahuluan terdiri dari lima bagian. Bagian memersiapkan siswa 

untuk belajar diperoleh hasil baik. Guru melakukan kegiatan apersepsi 

dengan agak baik. Pemberian motivasi oleh guru didapati baik. 

Penyampaian tujuan pembelajaran guru baik. Guru menyampaikan 

Langkah-langkah pembelajaran dengan baik. 

Kegiatan inti pada bagian penguasaan materi pembelajaran, guru 

menunjukkan penguasaan materi dengan baik. Penguasaan materi meliputi 

menunjukkan penguasaan materi pemanfaatan safah dan sungai, 

mengaitkan materi pemanfaatan sawah dan sungai dengan pengetahuan lain 

yang berhubungan, dan memfasilitasi pembelajaran pembelajaran 

pemanfaatan sawah dan sungai. Pada bagian kreativitas guru juga 

mengimplimentasikan pembelajaran dengan baik meliputi kegiatan siswa 

dalam menyimak gambar dan sungai melalui (google earth), membuat 

pertanyaan mengenai sawah dan sungai, menyusun sebab akibat 

pemanfaatan sawah dan sungai,  mendeskripsikan akibat dari pemanfaatan 

sawah dan sungai hingga menemukan cara-cara pemanfaatan sawah dan 

sungai. Guru menunjukkan pemanfaatan media dan sumber belajar dengan 

baik. Pemanfaatan media dan sumber belajar meliputi menggunakan 

sumber belajar (google earth) dan menghasilkan pesan yang menarik bagi 
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siswa. Pembelajaran juga memicu danmemelihara keterlibatan siswa 

dengan baik. Hal ini meliputi sikap guru yang terbuka terhadap respons 

siswa dan menumbuhkan keceriaan dan semangat siswa dalam belajar. 

Implementasi penilaian proses juga dilakukan guru dengan baik. Hal ini 

ditunjukkan pada saat siswa membuat pertanyaan mengenai sawah dan 

sungai, menyusun sebab akibat pemanfaatan sawah dan sungai, 

mendeskripsikan akibat dari pemanfaatan sawah dan sungai, hingga 

menemukan cara-cara pemanfaatan sawah dan sungai. Terakhir guru juga 

menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik dan benar sehingga 

mudah dipahami siswa. 

Bagian penutup diimplementasikan guru dengan agak baik, hal ini 

meliputi memberikan penegasan cara-cara pemanfaatan sawah dan sungai 

hingga membimbing siswa dalam merefleksi pembelajaran. 

4.2.2 Penilaian Kreativitas 

Pada variabel kreativitas digunakan teknik observasi untuk 

memperoleh data kreativitas siswa. Kelompok kontrol dalam kegiatan 

pembelajaran tanpa mengunakan sumber belajar (google earth), sedangkan 

kelompok eksperimen dalam kegiatan pembelajaran menggunakan sumber 

belajar (google earth). Teknik ini digunakan untuk mengetahui 

perbandingan nilai antara pembelajaran dengan menggunakan sumber 

belajar (google earth) dengan pembelajaran tanpa menggunakan sumber 

belajar (google earth).  

 

4.2.3 Uji Validitas Data 

Data hasil penelitian di uji validitas, maka hasilnya dapat dilihat 

pada tabel 4.8 dan tabel 4.9 berikut: 
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Tabel 4.8 

Uji validitas instrumen kreativitas kelas kontrol 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 8,7600 2,690 ,693 ,481 

item2 7,3200 4,393 ,433 ,670 

item3 8,3600 4,407 ,369 ,702 

item4 8,2000 3,833 ,489 ,635 

Uji validitas menggunakan teknik korelasi product moment 

menghasil kan koefisien corrected item to total correlation item 1 sebesar 

0,693, item 2 sebesar 0,433, item 3 sebesar 0,369, item 4 sebesar 0,489. 

berdasarkan koefisien corrected item to total correlation  ≥ 0,20, maka 

didapati bahwa empat instrumen yang digunakan adalah valid. 

 

Tabel 4.9 

Uji validitas instrumen kreativitas kelas eksperimen  

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 9,1200 3,777 ,554 ,641 

item2 9,1200 4,027 ,449 ,694 

item3 9,7600 4,023 ,380 ,731 

item4 9,9200 2,493 ,709 ,519 

Uji validitas menggunakan teknik korelasi product moment 

menghasil kan koefisien corrected item to total correlation item 1 sebesar 

0,554, item 2 sebesar 0,449, item 3 sebesar 0,380, item 4 sebesar 0,709. 

berdasarkan koefisien corrected item to total correlation  ≥ 0,20, maka 

didapati bahwa empat instrumen yang digunakan adalah valid. 

  

4.2.4 Uji Reliabilitas data 

Data Hasil penelitian selanjutnya di uji reliabilitas. Maka hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.10 dan tabel 4.11 berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Uji reliabilitas instrumen kreativitas kelas kontrol  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,701 4 

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 

0,701 sehingga koefisien alpha termasuk dalam kategori dapat diterima. 

 

Tabel 4.11 

Uji reliabilitas instrumen kreativitas kelas eksperimen 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,721 4 

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 

0,721 sehingga koefisien alpha termasuk dalam kategori dapat diterima. 

 

4.2.5 Uji Normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

peroleh normal atau tidak. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan uji 

one sample Kolmogrov-Smirnov Test, perhitungan dilakukan degan bantuan 

SPSS 18. Hasil Uji Normalitas skor hasil implementasi penilaian 

krreativitas kedua untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol dapat 

dilihat pada tabel 4.12 dan tabel 4.13 berikut ini: 
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Tabel 4.12 

Uji normalitas skor kreativitas kelas kontrol 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 kontrol 

N 25 

Normal Parametersa,b Mean 2,7200 

Std. Deviation ,62216 

Most Extreme Differences Absolute ,135 

Positive ,135 

Negative -,123 

Kolmogorov-Smirnov Z ,675 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,752 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Tabel 4.12 mendiskripsikan hasil uji normalitas skor hasil 

implementasi penilaian kreativitas kelas kontrol kedua, dengan teknik One 

Sample Kolmogrov-Smirov Test, dapat diamati tingkat signifikan 

asyimotorik dua sisi dengan taraf kepercayaan 5 % (Asymp. Sig. 2-tailed) 

adalah 0,752. Jika dirumuskan H1 adalah distribusi normal, dan Ho adalah 

distribusi tidak normal, maka H1 diterima apabila P > 0.05 dan H1 ditolak 

apabila P < 0,05. Pada tabel diatas menunjukan bahwa S = P = 0,752, artinya 

berdasarkan perhitungan peluang kesalahan 5 % maka P > 0,05 atau 0,752 

> 0,05, jadi H1 diterima, artinya nilai evaluasi kelompok kontrol 

berdistribusi normal. 

Dibawah ini disajikan kurva uji normalitas skor implementasi 

penilaian kreativitas kedua kelas kontrol: 
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Gambar 4.2 

Uji normalitas Skor Kreativitas Kelas kontrol 

 

 

Tabel 4.13 

Uji normalitas skor kreativitas kelas eksperimen 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 eksperimen 

N 25 

Normal Parametersa,b Mean 3,1600 

Std. Deviation ,60329 

Most Extreme Differences Absolute ,159 

Positive ,112 

Negative -,159 

Kolmogorov-Smirnov Z ,796 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,550 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Tabel 4.13 mendiskripsikan hasil uji normalitas skor hasil 

implementasi penilaian kreativitas kelas eksperimen kedua, dengan teknik 

One Sample Kolmoogov-Smirov Test, dapat diamati tingkat signifikan 

asyimotorik dua sisi dengan taraf kepercayaan 5 % (Asymp. Sig. 2-tailed) 

adalah 0,550. Jika dirumuskan H1 adalah distribusi normal, dan Ho adalah 

distribusi tidak normal, maka H1 diterima apabila P > 0.05 dan H1 ditolak 
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apabila P < 0,05. Pada tabel menunjukan bahwa S = P = 0,550, artinya 

berdasarkan perhitungan peluang kesalahan 5 % maka P > 0,05 atau 0,550 

> 0,05, jadi H1 diterima, artinya nilai evaluasi kelompok eksperimen 

berdistribusi normal. 

Dibawah ini disajikan kurva uji normalitas skor implementasi 

penilaian kreativitas kedua kelas ekperimen  

Gambar 4.1 

Uji normalitas skor kreativitas kelas eksperimen 

 

 

4.2.6 Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa 

varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat 

dalam análisis Independent Sample T Test dan ANOVA. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui apakah data hasil evaluasi kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol adalah sama 
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Tabel 4.14 

Uji homogenitas skor kreativitas 

Test of Homogeneity of Variances 

skor 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,008 1 48 ,930 

Varian dari dua atau lebih kelompok data dapat dikatakan sama 

apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dari hasil uji homogenitas data 

evaluasi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada pertemuan 

pertama, dapat diamati bahwa diperoleh hasil signifikansi > 0,05 yaitu 

sebesar 0,930, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelompok adalah sama. 

4.2.7 Uji Beda 

Uji beda dilakukan untuk mengetahui rata-rata skor kreativitas 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.analisis data yang digunakan 

adalah independent sample t-test. Hasil Perhitungan independent sample t-

test dapat dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4.15 

Hasil perhitungan independent sample t-test 

Independent Samples Test 

 

skor 

Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for 

Equality of Variances 

F ,008  

Sig. ,930  

t-test for Equality of 

Means 

t -2,539 -2,539 

df 48 47,955 

Sig. (2-tailed) ,014 ,014 

Mean Difference -,44000 -,44000 

Std. Error Difference ,17333 ,17333 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower -,78849 -,78850 

Upper -,09151 -,09150 
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Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat hasil F hitung levene’s test 

sebesar 3,067 dengan signifikan homogen 0,930 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua samle memiliki variansi sama atau dengan kata 

lain kedua kelas homogen seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 4.14. 

selisih mean antara skor kreativitas kelas kontrol dan kelas eksperimen 

sebesar -,44000, artinya rata-rata skor kelas eksperimen lebih tinggi sekitar 

-,44000 dari kelompok kontrol. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,014 dan –thitung sebesar -2,539, df sebesar 50 

maka ttabel sebesar 2,009, -thitung < -ttabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan rata-rta skor kreativitas signifikan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

4.2.8 Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji beda pada tabel 4.15 Independent Sample T-

test, maka dapat dilakukan analisis uji hipotesis untuk mengetahui 

perbadingan signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05 

Perhitungan thitung menunjukkan bahwa, hipotesis diterima jika –

thitung < -ttabel atau thitung > ttabel dan signifikansi <0,05, sedangkan untuk 

menentukan hipotesis ditolak jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan signifikansi > 

0,05 oleh karena thitung = -2,539, dan signifikansi 0,014 maka -thitung < -ttabel 

atau -2,539 < -2,009 dan signifikansi 0,014 < 0,05. Dari analisis mengenai 

thitung dan signifikansi, maka hipotesis diterima dan ada perbedaan yang 

signifikan untuk pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar 

(google earth) dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dimana 

guru sebagai sumber informasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan sumber 

belajar (google earth) terhadap kreativitas siswa di kelas 4 SD N Negeri 02 

Lanjan, Kecamatan Sumowono, kabupaten Semarang Semester 2 Tahun 

pelajaran 2012/2013. 
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian di kelas 4 SD N 01 lanjan sebagai kelas kontrol dan 

SD N 02 lanjan sebagai kelas eksperimen mengajarkan Kompetensi dasar yang 

sama yaitu 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerahnya. Kedua kelompok tersebut diberi perlakuan 

dengan menggunakan sumber belajar yang berbeda dalam mengajarkan 

Kompetensi dasar 2.1 Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber 

daya alam dan potensi lain di daerahnya. Kelompok kontrol diberi perlakuan 

dengan menggunakan sumber belajar konvensional dimana guru menjadi sumber 

informasi. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan sumber 

belajar (google earth). Dengan adanya perbedaan sumber belajar yang digunakan 

maka penilaian yang dilakukan berbeda pula. Untuk kelas eksperimen penilaian 

meliputi penilaian implementasi RPP dan penilaian kreativitas siswa. Penilaiain 

pada kelompok kontrol hanya meliputi penilaian kreativitas.  

Perbedaan perlakuan yang diberikan ternyata menghasilkan skor kreativitas 

yang berbeda secara signifikan. Perhitungan uji t menggunakan Independent 

Sample T-test dari analisis dapat dilihat bahwa nilai –thitung < -ttabel sebesar -2,539 < 

-2,009 dan signifikansi 0,014 , 0,05 sehingga hipotesis memenuhi kriteria diterima 

yang berarti bahwa ada pengaruh penggunaan sumber belajar (google earth) 

terhadap kreativitas siswa kelas 4 SD N 02 lanjan Kecamatan sumowono, 

Kabupaten semarang semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

Hal ini diperkuat dengan skor rata-rata kreativitas siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada skor rata-rata kreativitas pada kelas kontrol. Skor 

rata-rata kelas eksperimen 3,16 sedangkan skor rata-rata kelas kontrol adalah 2,72. 

Jadi terdapat selisih sebesar 0,44. 

Perbedaan skor kreativitas disebabkan oleh pembelajaran di kelas 

eksperimen menggunakan sumber belajar inovatif sehingga memungkinkan siswa 

mendapatkan pengalaman baru yang lebih luas. Hal ini senada dengan apa yang 

diungkapkan Edgar Dale yang 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 
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peristiwa belajar. maksudnya, adanya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih 

sempurna sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Hal yang ditentukan disini 

adalah kreativitas. Munandar mengungkapkan pentingnya mengambangkan 

kreativitas  siswa bahwa Indonesia menghadapi transformasi dari masyarakat 

agraris ke masyarakat industri, dan nantinya ke masyarakat informasi dimana untuk 

pengambilan keputusan terbuka banyak kemungkinan pilihan. Siswa kita perlu 

belajar bagaimana menggunakan sumber-sumber mereka seoptimalnya untuk 

menemukan jawaban inovatif terhadap masalah. Dengan memadukan ungkapan 

dan pemecahan masalah secara kreatif di dalam kurikulum, kita membantu 

mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh tantangan. 

Keberhasilan serangkaian penelitian tersebut tidak terlepas dari  peran guru 

yang dapat menggunakan google earth sebagai suatu sumber belajar yang inovatif 

dan efektif sehingga daat meningatkan kreativitas siswa. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Riyadi, Slamet (2011) 

yang menyatakan bahwa hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 

dalam penggunaan google earth terhadap peningkatan kemampuan aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotor. Pada kelas yang menggunakan google earth 

memeroleh prosentase Kemampuan kognitif 76,96%, prosentase kemampuan 

afektif 82,67%, prosentase kemampuan psikomotorik 75,35%. Pada kelas yang 

menggunakan media pembelajaran konvensional mendapatkan prosen kelas yang 

menggunakan google earth lebih tingi daripada kelas yang menggunakan sumber 

belajar konvensional. prosentase Kemampuan kognitif 66,16%, prosentase 

kemampuan afektif 73,82%, prosentase kemampuan psikomotorik 66,50%. 

Dari uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa 

sumber belajar (google earth) sebagai sumber belajar inovatif merupakan sumber 

belajar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa. 


