
���

�

���

�

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar di Gugus Handayani 

Kecamatan Kertek. Subjek penelitian ini meliputi siswa yang di gugus 

Handayani yaitu: SD N 1 Sumberdalem dan SD N 3 Reco khususnya siswa 

kelas V  dengan jumlah sampel keseluruhan 47 siswa. Letak SD-SD di Gugus 

Handayani berada kurang lebih 200 meter dari jalan raya. Jenis penelitian 

menggunakan regresi sehingga menggunakan SD yang homogen yaitu SD-SD 

imbas. Besar populasi dari SD di Gugus Handayani Kecamatan Kertek ini 

sebanyak 231 siswa.Data ini merupakan jumlah siswa kelas V di Gugus 

Handayani. Untuk pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik 

Purposive Quota Random Sampling. Pengambilan sampel kelas V didasarkan 

pada status sekolah yakni sekolah yang berstatus SD imbas, selanjutnya 

dilakukan pemilihan SD berdasarkan jarak lokasi dari jalan raya kertek-

wonosobo yakni SD N 1 Sumberdalem berada 300 meter dari jalan raya dan 

SD N 3 Reco berada 200 meter dari jalan raya. Pemilihan jarak dengan jalan 

raya didasarkan pada adanya kesamaan perilaku siswa, kemudian sampel yang 

diambil sejumlah quota yang ditentukan yakni sebanyak 20% dari jumlah 

populasi (231 siswa) yakni 47 siswa dari 2 SD. Dari SD Negeri 1 

Sumberdalem berjumlah 22 siswa dan SD Negeri 3 Reco berjumlah 25 siswa. 

Beberapa alasan peneliti menentukan subjek penelitian adalah karena 

keperluan penelitian itu sendiri yaitu membutuhkan siswa kelas V untuk 

diteliti kreativitas yang dimiliki siswa. Selain itu SD di Gugus Handayani ini 

belum pernah diadakan penelitian yang serupa, sehingga diharapkan penelitian 

ini dapat menjadi pengalaman baru. 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Validitas dan Reliabilitas Kreativitas Siswa 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rubrik penilaian 

kreativitas siswa dan soal evaluasi. Seperti telah dikemukakan dalam bab 

sebelumnya bahwa instrumen ini sudah diuji cobakan di SDN 3 Kertek. 

Hasilnya telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Kemudian 

instrumen yang sudah diuji cobakan itu digunakan untuk penelitian di SD 

sampel yaitu SD N 1 Sumberdalem dan SDN 3 Reco. Untuk  Instrumen soal 

tes dihasilkan angka koefisien validitas corrected item to total 

correlationterendah 0,213 dan tertinggi 0,578 dengan koefisien alpha 0,791. 

Sedangkan untuk Instrumen kreativitas dihasilkan angka koefisien 

validitascorrected item to total correlationterendah 0,242 dan tertinggi 0,971 

dengan koefisien alpha 0,857. 

Mengikuti pendapat Azwar yang menyatakan bahwa suatu instrumen 

penelitian dianggap valid jika memiliki corrected item to total correlation � 

0,2. Demikian juga dengan angka koefisien alpha, angka tersebut menurut 

Goerge Mallery (1995) untuk kreativitas siswa memiliki tingkat reliabilitas 

dapat diterima. Oleh karena itu instrumen ini dapat digunakan dalam 

pengambilan data empirik pada subjek penelitian ini. 

4.2.2 Uji Normalitas  

Salah satu syarat penggunaan regresi linier adalah data variabel harus 

normal. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengujian terhadap regresi antar 

variabel perlu diuji normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk melihat 

normal tidaknya penyebaran data variabel penelitian. Dapat dijelaskan uji 

normalitas sebaran dilakukan untuk melihat apakah subyek yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini telah mewakili populasi. 

4.2.2.1 Uji Normalitas SD N 1 Sumberdalem 

Uji normalitas variabel kreativitas siswa menggunakan One- Sample 

Kolmogrov-Smirnov Test. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 17.0 for Windows, dengan hasil sebagai berikut: 

 



�	�

�

�	�

�

Tabel 4.1 

Hasil Uji Normalitas Kreativitas SD N 1 Sumberdalem 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kreativitas 

 N 22 

Normal Parametersa,,b Mean 23.68 
Std. Deviation 3.772 

Most Extreme Differences Absolute .273 
Positive .256 
Negative -.273 

 Kolmogorov-Smirnov Z 1.280 

Asymp. Sig. (2-tailed) .075 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Tabel 4.1 mendeskripsikan hasil uji statistik terhadap penyebaran data 

skor variabel kreativitas siswa dengan teknik One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Dari tabel tersebut nampak bahwa mean sebesar 23,68, standar 

deviasi sebesar 3,77, dan tingkat signifikan asimtotik dua sisi dengan taraf 

kepercayaan 5% (Asymp. Sig 2 tailed) adalah 0,075. Jika dirumuskan 

hipotesis, Ho : � � 0,05 (yang berarti bahwa data tersebut tersebar/ 

berdistribusi normal) serta Ha : � < 0,05 (yang berarti bahwa data tersebut 

tersebar/ berdistribusi tidak normal), maka dengan melihat tabel 4.1 

didapatkan hasil Ho diterima dan Ha ditolak, karena dengan taraf  

kepercayaan 5% angka 0,075 lebih besar dari 0,05 (0,075> 0,05) artinya 

bahwa distribusi variabel kreativitas siswa mempunyai data yang normal. 

Sementara itu, uji normalitas terhadap variabel hasil belajar didapatkan hasil 

yang dapat dibaca pada tabel 4.2, yakni sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar SD N 1 Sumberdalem 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  SD_sumberdalem 

 N 22 

Normal Parametersa,,b Mean 12.3636 
Std. Deviation 2.82076 

Most Extreme Differences Absolute .226 
Positive .175 
Negative -.226 

 Kolmogorov-Smirnov Z 1.058 

Asymp. Sig. (2-tailed) .213 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Tabel 4.2 mendeskripsikan hasil uji statistik terhadap penyebaran data 

skor variabel hasil belajar dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Dari tabel tersebut nampak bahwa mean sebesar 12.36, standar deviasi 

sebesar 2.82, dan tingkat signifikan asimtotik dua sisi dengan taraf 

kepercayaan 5% (Asymp. Sig 2 tailed adalah 0,213). Jika dirumuskan 

hipotesis, Ho : � � 0,05 (yang berarti bahwa data tersebut tersebar/ 

berdistribusi normal) serta Ha : � < 0,05 (yang berarti bahwa data tersebut 

tersebar/ berdistribusi tidak normal), maka dengan melihat tabel 4.2 

didapatkan hasil Ho diterima dan Ha ditolak, karena dengan taraf kepercayaan 

5 % angka 0,213 lebih besar dari 0,05 (0,213 > 0,05) artinya bahwa distribusi 

variabel hasil belajar mempunyai data yang normal. 

4.2.2.2 Uji Normalitas SD N 3 Reco 

Uji normalitas variabel kreativitas siswa menggunakan One- Sample 

Kolmogrov-Smirnov Test. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 17.0 for Windows, dengan hasil sebagai berikut:  
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Kreativitas SD N 3 Reco 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kreativitas_reco 

 N 25 

Normal Parametersa,,b Mean 16.00 

Std. Deviation 7.100 

Most Extreme Differences Absolute .270 

Positive .270 

Negative -.238 

 Kolmogorov-Smirnov Z 1.350 

Asymp. Sig. (2-tailed) .052 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Tabel 4.3 mendeskripsikan hasil uji statistik terhadap penyebaran data 

skor variabel kreativitas siswa dengan teknik One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Dari tabel tersebut nampak bahwa mean sebesar 16,00, standar 

deviasi sebesar 7,100, dan tingkat signifikan asimtotik dua sisi dengan taraf 

kepercayaan 5 % (Asymp. Sig 2 tailed) adalah 0,052. Jika dirumuskan 

hipotesis, Ho : � � 0,05 (yang berarti bahwa data tersebut tersebar/ 

berdistribusi normal) serta Ha : � < 0,05 (yang berarti bahwa data tersebut 

tersebar/ berdistribusi tidak normal), maka dengan melihat tabel 4.3 

didapatkan hasil Ho diterima dan Ha ditolak, karena dengan taraf kepercayaan 

5 % angka 0,052 lebih besar dari 0,05 (0,052> 0,05) artinya bahwa distribusi 

variabel kreativitas siswa mempunyai data yang normal. Sementara itu, uji 

normalitas terhadap variabel hasil belajar didapatkan hasil yang dapat dibaca 

pada tabel 4.4, yakni sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar SD N 3 Reco 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  hsl_bljr_reco 

N 25 
Normal Parametersa,,b Mean 7.56 

Std. Deviation 2.243 
Most Extreme Differences Absolute .260 

Positive .140 
Negative -.260 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.301 
Asymp. Sig. (2-tailed) .068 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Tabel 4.4 mendeskripsikan hasil uji statistik terhadap penyebaran data 

skor variabel hasil belajar dengan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Dari tabel tersebut nampak bahwa mean sebesar 7,56, standar deviasi 

sebesar 2,243, dan tingkat signifikan asimtotik dua sisi dengan taraf 

kepercayaan 5% (Asymp. Sig 2 tailed adalah 0,068). Jika dirumuskan 

hipotesis, Ho : � � 0,05 (yang berarti bahwa data tersebut tersebar/ 

berdistribusi normal) serta Ha : � < 0,05 (yang berarti bahwa data tersebut 

tersebar/ berdistribusi tidak normal), maka dengan melihat tabel 4.4 

didapatkan hasil Ho diterima dan Ha ditolak, karena dengan taraf kepercayaan 

5% angka 0,068 lebih besar dari 0,05 (0,068> 0,05) artinya bahwa distribusi 

variabel hasil belajar mempunyai data yang normal. 

4.3 Analisis Deskriptif Kreativitas dan Hasil Belajar 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis sejumlah data yang 

dikumpulkan sehingga memperoleh gambaran mengenai keadaan suatu 

variabel. Ukuran yang digunakan untuk kepentingan analisis deskriptif adalah 

mean, standar deviasi, nilai maksimal dan nilai minimal. Selanjutnya untuk 

mengetahui distribusi frekuensi dari masing-masing variabel, data yang 

diperoleh terlebih dahulu diberi skor dan diklasifikasikan dalam kategori 

tertentu. 
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4.3.1 Analisis Deskriptif Kreativitas Siswa di SD N 1 Sumberdalem 

Tabel 4.5 dibawah merangkum data empirik kreativitas siswa yang 

telah diklasifikasikan deskriptif statistik dengan ukuran skor minimum, 

maksimum, rentang skor, mean, standar deviasi. 

Tabel 4.5 
Hasil Analisis Deskriptif Statistik Kreativitas Siswa 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kreativitas 22 19 28 23.68 3.772 
Valid N (listwise) 22     

 

Tabel 4.5 menunjukan skor maksimal sebesar 28 dan skor minimal 

sebesar 19 dengan rata-rata sebesar 23,86.  

Hasil pengukuran tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 

tigakategori yakni tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai dasar pengelompokan 

digunakan rumus sebagai berikut: 

kategoribanyaknya
terendahskortertinggiskor

I
_

__ −=
 

Hasil pengukuran tersebut akan dirangkum pada tabel 4.6 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Kreativitas SD N 1 Sumberdalem 

 
Interval   Kategori Frekuensi 

( �N ) 
Persentase 

 ( % ) 
� 26 Tinggi 9 40,9 

23 - 25 Sedang 5 22,7 
� 22 Rendah 8 36,4 

JUMLAH 22 100 
 

Tabel 4.6 nampak bahwa siswa yang memiliki kreativitas pada  

kategori tinggi berjumlah 9 siswa dengan persentase 40,9%, dan siswa yang 

memiliki kreativitas pada kategori sedang berjumlah 5 siswa dengan 

persentase 22,7%, serta siswa yang memiliki kreativitas kategori rendah 
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dengan persentase 36,4%. Frekuensi terbanyak ada pada kategori kreativitas 

tinggi dengan jumlah siswa sebanyak 9 anak. Maka siswa kelas V SD 1 

Sumberdalem dikategorikan mempunyai kreativitas tinggi dengan persentase 

40,9%. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, dapat dibuat diagram batang 

atau histogram seperti pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
Grafik Batang tingkat kreativitas siswa 

Analisis Deskriptif Hasil Belajar SD N 1 Sumberdalem 

Hasil belajar siswa dihitung dari nilai evaluasi siswa berdasarkan data 

lapangan yang diambil pada setiap sekolah yang menjadi sampel penelitian. 

Nilai evaluasi mata pelajaran IPA tersebut kemudian dibandingkan dengan 

Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) mata pelajaran IPA pada setiap sekolah. 

Berikut adalah tabel distribusi frekuensi hasil belajar IPA siswa. 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA  
SD N 1 Sumberdalem 

 

Ketuntasan Jumlah Persentase 
(%) 

Tuntas 17 77,2 
Tidak tuntas 5 22,8 

Total 22 100 
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Tabel 4.7 diatas nampak bahwa siswa yang memiliki hasil belajar 

tuntas berjumlah 17 siswa dengan persentase sebesar 77,2%, sedangkan siswa 

yang hasil belajarnya tidak tuntas yaitu berjumlah 5 siswa dengan persentase 

22,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas V SDN1 

Sumberdalemmempunyai hasil belajar tinggi dengan persentase 77,2%. 

 

Analisis Deskriptif Kreativitas Siswa di SD N 3 Reco 

       Tabel 4.9 dibawah merangkum data empirik kreativitas siswa yang telah 

diklasifikasikan deskriptif statistik dengan ukuran skor minimum, maksimum, 

rentang skor, mean, standar deviasi. 

Tabel 4.8 
Hasil Analisis Deskriptif Statistik Kreativitas Siswa 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

kreativitas_reco 25 8 24 16.00 7.100 

Valid N (listwise) 25     

 

 Tabel 4.8 menunjukan skor maksimal sebesar 24 dan skor minimal sebesar 

8 dengan rata-rata sebesar 16,00. Hasil pengukuran tersebut kemudian 

dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni tinggi, sedang, dan rendah. 

Sebagai dasar pengelompokan digunakan rumus sebagai berikut: 

kategoribanyaknya
terendahskortertinggiskor

I
_

__ −=

 Hasil pengukuran tersebut akan dirangkum pada tabel 4.10 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Kreativitas SD N 3 Reco 

Interval   Kategori Frekuensi 
( �N ) 

Persentase 
 ( % ) 

� 18 Tinggi 10 40,0 
9 – 17 Sedang  5 20,0 
� 8 Rendah 10 40,0 

JUMLAH 25 100 
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 Tabel 4.9 nampak bahwa siswa yang memiliki kreativitas pada  

kategori tinggi berjumlah 10 siswa dengan persentase 40,0%, dan siswa yang 

memiliki kreativitas pada kategori sedang berjumlah 5 siswa dengan 

persentase 20,0%, serta siswa yang memiliki kreativitas kategori  rendah 

dengan persentase 40,0%. Frekuensi terbanyak ada pada kategori kreativitas 

tinggi dan rendah dengan jumlah siswa sebanyak 10 anak. Berdasarkan tabel 

distribusi frekuensi, dapat dibuat diagram batang atau histogram seperti pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Grafik batang tingkat kreativitas siswa 

Analisis Deskriptif Hasil Belajar SD N 3 Reco 

Hasil belajar siswa dihitung dari nilai evaluasi siswa berdasarkan data 

lapangan yang diambil pada setiap sekolah yang menjadi sampel penelitian. 

Nilai evaluasi mata pelajaran IPA tersebut kemudian dibandingkan dengan 

Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) mata pelajaran IPA pada setiap sekolah. 

Berikut adalah tabel distribusi frekuensi hasil belajar IPA siswa. 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar IPA SD N 3 Reco 

 
Ketuntasan Jumlah Persentase 

Tuntas 17 68% 
Tidak tuntas 8 32% 

Total 25 100% 
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Tabel 4.10 diatas nampak bahwa siswa yang memiliki hasil belajar 

tuntas berjumlah 17 siswa dengan persentase sebesar 68%, sedangkan siswa 

yang hasil belajarnya tidak tuntas yaitu berjumlah 8 siswa dengan persentase 

32%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa kelas V SD N 3 

Reco mempunyai hasil belajar tinggi dengan persentase 68%. 

 

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

Hasil Analisis SD Negeri 1 Sumberdalem 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear sederhana. Hasil analisis regresi sederhana antara kreativitas siswa 

terhadap hasil belajar IPA adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .640a .410 .380 1.546 

a. Predictors: (Constant), kreativitas 

 

Berdasarkan tabel 4.11 analisis koefisien determinasi diperoleh angka 

R sebesar 0,640, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hasil belajar 

dengan variabel independennya kuat karena mendekati 1. 

Angka R Square (R2) atau koefisien determinasi adalah 0,410 (berasal 

dari 0,6402). Hal ini berarti 41,0% variabel independen dapat menjelaskan 

hasil belajar IPA. Sedangkan sisanya 100% - 41,0% =  59,0% dijelaskan oleh 

sebab lain. 

Tabel 4.12 

Uji Anova 
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.176 1 33.176 13.874 .001a 

Residual 47.823 20 2.391   
Total 80.999 21    

a. Predictors: (Constant), kreativitas 
b. Dependent Variable: hsl_bljr_smberdalem 



���

�

���

�

Dari uji Anova atau F test, didapat F hitung adalah 13,874 dengan 

tingkat signifikansi 0,001. Karena probabilitas 0,001 jauh lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil belajar IPA. 

Tabel 4.13 

Analisis Koefisien Regresi 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .131 2.144  .061 .952 

kreativitas .333 .089 .640 3.725 .001 

a. Dependent Variable: hsl_bljr_smberdalem 

 

Dari tabel 4.13 diatas pada kolom Unstandardized Coefficients bagian 

B dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y  =0,131 + 0,333 X 

Diketahui persamaan regresi linier tersebut memiliki konstanta yang 

bernilai positif sebesar 0,131. Hal ini menyatakan bahwa jika tidak ada 

kreativitas siswa maka hasil belajar siswa adalah 0,131. Koefisien regresi 

kreativitas siswa sebesar 0,333 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 

kreativitas siswaakan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,333. Koefisien 

regresi ini bernilai positif, yang artinya ada hubungan antara kreativitas siswa 

dengan hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. 

 

Hasil Analisis SD Negeri 3 Reco 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear sederhana. Hasil analisis regresi sederhana antara kreativitas siswa 

terhadap hasil belajar IPA adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .512a .262 .230 1.968 

a. Predictors: (Constant), kreativitas_reco 

 
Berdasarkan tabel 4.14 analisis koefisien determinasi diperoleh angka 

R sebesar 0,512, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hasil belajar 

dengan variabel independennya kuat karena mendekati 1. 

Angka R Square (R2) atau koefisien determinasi adalah 0,262 (berasal 

dari 0,5122). Hal ini berarti 26,2% variabel independen dapat menjelaskan 

hasil belajar IPA. Sedangkan sisanya 100% - 26,2% =  73,8% dijelaskan oleh 

sebab lain. 

Tabel 4.15 
Uji Anova 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 31.652 1 31.652 8.170 .009a 

Residual 89.110 23 3.874   
Total 120.762 24    

a. Predictors: (Constant), kreativitas_reco 
b. Dependent Variable: hsl_bljr_reco 

 
Dari uji Anova atau F test, didapat F hitung adalah 8,170 dengan 

tingkat signifikansi 0,009. Karena probabilitas 0,009 jauh lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil belajar IPA. 

Tabel 4.16 
Analisis Koefisien Regresi 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 4.968 .987  5.032 .000 

kreativitas_reco .162 .057 .512 2.858 .009 

a. Dependent Variable: hsl_bljr_reco 
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Dari tabel 4.16 diatas pada kolom Unstandardized Coefficients bagian 

B dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y  =4,968 + 0,162 X 

Diketahui persamaan regresi linier tersebut memiliki konstanta yang 

bernilai positif sebesar 4,968. Hal ini menyatakan bahwa jika tidak ada 

kreativitas siswa maka hasil belajar siswa adalah 4,968. Koefisien regresi 

kreativitas siswa sebesar 0,162 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 

kreativitas siswaakan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,162. Koefisien 

regresi ini bernilai positif, yang artinya ada hubungan antara kreativitas siswa 

dengan hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. 

 

Hasil Analisis SD Sampel 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear sederhana. Hasil analisis regresi sederhana antara kreativitas siswa 

terhadap hasil belajar IPA adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .518a .269 .252 1.817 

a. Predictors: (Constant), kreativitas 

 

Berdasarkan tabel 4.17 analisis koefisien determinasi diperoleh angka 

R sebesar 0,518, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hasil belajar 

dengan variabel independennya kuat karena mendekati 1. 

Angka R Square (R2) atau koefisien determinasi adalah 0,269 (berasal 

dari 0,5122). Hal ini berarti 26,9% variabel independen dapat menjelaskan 

hasil belajar IPA. Sedangkan sisanya 100% - 26,9% =  73,1% dijelaskan oleh 

sebab lain. 
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Tabel 4.18 
Uji Anova 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.614 1 54.614 16.536 .000a 

Residual 148.620 45 3.303   
Total 203.234 46    

a. Predictors: (Constant), kreativitas 
b. Dependent Variable: hasil_belajar 

 
Dari uji Anova atau F test, didapat F hitung adalah 16,536 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil belajar IPA. 

Tabel 4.19 
Analisis Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 4.784 .804  5.948 .000 

kreativitas .158 .039 .518 4.066 .000 

a. Dependent Variable: hasil_belajar 

 

Dari tabel 4.19 diatas pada kolom Unstandardized Coefficients bagian 

B dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y  = 4,784 + 0,158 X 

Diketahui persamaan regresi linier tersebut memiliki konstanta yang 

bernilai positif sebesar 4,784. Hal ini menyatakan bahwa jika tidak ada 

kreativitas siswa maka hasil belajar siswa adalah 4,784. Koefisien regresi 

kreativitas siswa sebesar 0,158 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% 

kreativitas siswaakan meningkatkan hasil belajar sebesar 0,158. Koefisien 

regresi ini bernilai positif, yang artinya ada hubungan antara kreativitas siswa 

dengan hasil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas siswa 

berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. 
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4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk 

menguji hipotesis. Teknik statistic yangakan dipakai tergantung pada jenis 

data yang akan dianalisis. Digunakan statistik parametris bila data yanag akan  

dianalisis berbentuk interval atau ratio, sedangkan bila datanya berbentuk 

nominal atau ordinal  maka dapat digunakan statistik nonparametris. Dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan yaitu statistik parametris karena data 

yang akan dianalisis berdistribusi normal dan berbentuk interval. Statistik 

parametris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis bila datanya interval 

atau ratio adalah t-test 1 sampel. 

Hipotesis : 

Ho = koefisien  regresi tidak signifikan 

Ha = koefisien regresi signifikan 

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dan menguji signifikansi konstanta dan variabel independen dilakukan 

dengan melihat hasil uji t. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai t 

hitung dengan t tabel pada tingkat Alpha 5 %. Jika t hitung > t tabel, maka Ho 

ditolak dan akan menerima Ha dan sebaliknya. Dapat dilihat bahwa hasil 

pengujian SD Negeri 1 Sumberdalem pada tabel 4.15 nilai t hitung kreativitas 

siswa adalah 3,725 dengan tingkat signifikansi 0,001. Besarnya t tabel pada 

df=N-2=22-2=20 adalah 2,086, karena besarnya t hitung (3,725) > t tabel 

(2,086) dan probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha yang 

berarti koefisien regresi signifikan atau ada pengaruh antara kreativitas siswa 

dengan hasil belajar IPA. Sedangkan untuk SD Negeri 3 Reco pada tabel 4.18 

nilai hitung kreativitas siswa adalah 2,858 dengan tingkat signifikansi 0,009. 

Besarnya t tabel pada df=N-2=25-2=23 adalah 2,069, karena besarnya t hitung 

(2,858) > t tabel (2,069) dan probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan 

menerima Ha yang berarti koefisien regresi signifikan atau ada pengaruh 

antara kreativitas siswa dengan hasil belajar IPA. Jika kedua SD digabungkan 

maka nilai t hitung kreativitas siswa adalah 4,066 dengan tingkat signifikansi 

0,000. Besarnya t tabel pada df=N-2=47-2=45 adalah 2,014, karena besarnya t 
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hitung (4,066) > t tabel (2,014) dan probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan 

menerima Ha yang berarti koefisien regresi signifikan atau ada pengaruh 

antara kreativitas siswa dengan hasil belajar IPA. 

4.6   Pembahasan Hasil Penelitian 

Masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah: Apakah 

kreativitas siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas V SD N Gugus Handayani Kecamatan Kertek Kabupaten 

Wonosobo tahun Pelajaran 2011/2012. 

Hasil penelitian yang dilakukan pada SD N 1 Sumberdalem pada siswa 

kelas V dengan jumlah siswa 22 dan SD N 3 Reco menunjukkan adanya 

pengaruh positif antara kreativitas siswa terhadap hasil belajar. Dari tabel 4.4 

didapat kreativitas siswa SD N 1 Sumberdalem dengan frekuensi terbanyak 

terdapat pada kategori kreativitas tinggi dengan jumlah siswa sebanyak 9 anak 

dan di SD N 3 Reco dengan frekuensi terbanyak pada kategori tinggi dengan 

jumlah siswa 10 anak. Maka siswa kelas V SD Gugus Handayani 

dikategorikan mempunyai kreativitas tinggi. 

SD N 1 Sumberdalem menunjukkan bahwa kreativitas siswa 

berpengaruh positif  terhadap hasil belajar yang ditunjukkan oleh R Square 

sebesar 0,410 artinya pengaruh variabel kreativitas siswa terhadap hasil 

belajar sebesar 41,0% dan sisanya yaitu 59,0% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Serta persamaan regresi linear Y = 0,131 + 0,333 X. Temuan hasil penelitian 

ini dapat dijelaskan bahwa Konstanta sebesar 0,131, artinya jika kreativitas 

siswa bernilai 0, maka hasil belajar siswa bernilai positif (0,131) atau jika 

tidak ada variabel kreativitas siswa maka besarnya hasil belajar siswa adalah 

0,131. Koefisien Regresi X sebesar 0,333 berarti bahwa penambahan atau 

peningkatan 1 % kreativitas siswa (X) akan meningkatkan 3,33% hasil belajar 

siswa (Y). Jadi semakin tinggi kreativitas siswa maka akan meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

SD N 3 Reco menunjukkan bahwa kreativitas siswa berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar yang ditunjukkan oleh R Square sebesar 0,262 

artinya pengaruh variabel kreativitas siswa terhadap hasil belajar sebesar 
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26,2% dan sisanya yaitu 73,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Serta persamaan 

regresi linear Y = 4,968 + 0,162 X. Temuan hasil penelitian ini dapat 

dijelaskan bahwa Konstanta sebesar 4,968, artinya jika kreativitas siswa 

bernilai 0, maka hasil belajar siswa bernilai positif (4,968) atau jika tidak ada 

variabel kreativitas siswa maka besarnya hasil belajar siswa adalah 4,968. 

Koefisien Regresi X sebesar 0,162 berarti bahwa penambahan atau 

peningkatan 1 % kreativitas siswa (X) akan meningkatkan 1,62% hasil belajar 

siswa (Y). Jadi semakin tinggi kreativitas siswa maka akan meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

Gabungan SD N 1 Sumberdalem dan SD N 3 Reco menunjukkan 

bahwa kreativitas siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang 

ditunjukkan oleh R Square sebesar 0,269 artinya pengaruh variabel kreativitas 

siswa terhadap hasil belajar sebesar 26,9% dan sisanya yaitu 73,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Serta persamaan regresi linear Y = 4,784 + 0,158 

X. Temuan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Konstanta sebesar 

4,784, artinya jika kreativitas siswa bernilai 0, maka hasil belajar siswa 

bernilai positif (4,784) atau jika tidak ada variabel kreativitas siswa maka 

besarnya hasil belajar siswa adalah 4,784. Koefisien Regresi X sebesar 0,158 

berarti bahwa penambahan atau peningkatan 1 % kreativitas siswa (X) akan 

meningkatkan 1,58% hasil belajar siswa (Y). Jadi semakin tinggi kreativitas 

siswa maka akan meningkatkan hasil belajar siswa.  

Hasil perhitungan analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh 

kreativitas siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V 

SDN Gugus Handayani Kecamatan Kertek tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini 

menunjukkan besar kecilnya perubahan hasil belajar juga dipengaruhi oleh 

kreativitas dan sejalan dengan hasil penelitian Utami Munandar (2009:9) 

terhadap Siswa SD dan SMP yang mengemukakan bahwa kreativitas sama 

absahnya seperti intelegensi sebagai prediktor dari prestasi belajar. Jika efek 

dari intelegensi dieliminasi, hubungan antara kreativitas dan prestasi belajar 

tetap substansial. Adapun kombinasi dari intelegensi dan kreativitas lebih 
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efektif lagi sebagai prediktor hasil belajar daripada masing-masing ukuran 

sendiri. 

Sedangkan hasil penelitian Lilia (2005) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan hasil belajar dengan Dari 

daftar isian responden sebanyak 48 siswa kelas I SD Negeri Bulu Lor 01-03 

didapatkan tabulasi data dan hasil perhitungan yang memberikan gambaran 

bahwa hasil belajar berhubungan kreativitas. Hasil perhitungan uji korelasi 

antara variabel x dan variabel y diperoleh skor 0,300, sedangkan untuk rtabel 

dengan N = 48 dan dengan signifikasi 5% diperoleh 0,284. Jelas bahwa rxy > 

rtabel. Dari perhitungan uji keberartian korelasi diperoleh harga t hitung 

sebesar 2,130, sedangkan t tabel untuk dk=n-1=48-1=47 adalah 1,680, jelas 

bahwa thitung > ttabel. Dengan dua informasi ini mengisyaratkan bahwa 

kreativitas secara signifikan berhubungan terhadap hasil belajar. Dengan 

demikian hipotesis nihil yang berbunyi tidak ada hubungan positif kreativitas 

dengan hasil belajar karya kerajinan tangan siswa kelas I SD Negeri Bulu Lor 

01 – 03 Semarang tahun pelajaran 2004 / 2005 data ditolak. Dan hipotesis 

kerja yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara kreativitas dan hasil 

belajar karya kerajinan tangan siswa kelas I SD Negeri Bulu Lor 01 - 03 

Semarang tahun pelajaran 2004 / 2005 dapat diterima kebenarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


