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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan sumber balarar (google earth) 

terhadap krativitas siswa kelas 4 mata pelajaran IPA Kompetensi dasar 2.1 

Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi 

lain di daerahnya di SD N Lanjan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang 

semester 2 Tahun ajaran 2012/2013 yang dihitung menggunakan bantuan SPSS 

18.0  ditunjukkan dari hasil uji t dengan menggunakan uji perbedaan rata-rata ( 

Independent Sample T Test ) dengan hasil -thitung sebesar  -2,539 < -ttabel sebesar -

2,009 dan signifikansi < 0,014 (0,014 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya terdapat 

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

terhadap kreativitas siswa kelas 4 SD N Lanjan semester 2 tahun pelajaran 

2012/2013. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat memberikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan di SD N 01 Lanjan dan SD N 02 Lanjan Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

Bagi siswa disarankan agar aktif dalam mencari sumber informasi. Carilah 

informasi sebanyak mungkin dari hal yang perlu untuk diketahui. 

Kembangkanlah penggunaan benda di sekitarmu mempu membuat ide 

inovativ di masa depan. 
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2. Kepada Guru 

Di era komunikasi seperti sekarang dimana teknologi informasi 

berkembang pesat, maka sudah sewajarnya guru mengikuti perkembangan 

jaman dengan melakukan inovasi pembelajaran dengan melaksanakan 

proses belajar mengajar berbasis TIK. Pelaksanaan penilaian juga harus 

diperbaharui dengan melakukan penilaian selain penilaian hasil belajar 

misalnya penilaian kreativitas. Kreativitas ini penting untuk membekali 

siswa agar mampu membuat ide yang inovatif dalam memecahkan 

permasalahan di masa depan. 

3. Bagi Peneliti lain 

Jika ingin mengadakan penelitian terkait penggunaan sumber belajar 

(google earth) sebaiknya siapkan dulu foto yang ingin ditampilkan pada saat 

mengajar lalu disimpan menggunakan panoramio. 

Jika hendak melakukan penelitian terkait kreativitas bisa mencoba 

menggunakan teknik pemecahan masalah kreatif atau menggunakan model 

belajar mind mapping.  

 


