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ABSTRAK 

 

IsnainiHuwaidah, Anisa. 2019. Pengaruh 

Penggunaan Media Sosial Youtube 

terhadap Kreativitas Siswa Pada Mata 

Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya 

(SbDP) Di SDN Nologaten 1 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru MI Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Moh.Miftachul Choiri, 

M.A. 

Kata Kunci :Media Sosial Youtube, Kreativitas 

Siswa 

Media sosial youtube merupakan salah satu 

media yang sering dimanfaatkan oleh kebanyakan 

orang, diantaranya dalam pembelajaran Di SDN 

Nologaten 1 Ponorogo. Dalam pembelajaran di 

sekolah, khususnya pelajaran seni budaya dan 

prakarya, seorang guru menggunakan media 

pembelajaran semenarik mungkin agar siswa dapat 

memahami pelajaran tersebut. Setiap siswa pada 

zaman modern saat ini pasti memiliki ponsel pribadi. 

Guru bisa memberikan tugas suatu kesenian prakarya, 

kemudian siswa bisa melihat tutorial pembuatan 

prakarya di youtube dan mempraktikkannya, agar 

kreativitas siswa/siswi tersebut semakin berkembang. 
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Berdasarkan observasi kelas V SDN Nologaten 1 

Ponorogo, kreativitas siswa masih tergolong rendah 

tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini berupaya 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan media social 

youtube terhadap kreativitas siswa pada mata 

pelajaran (SbDP) di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019. 

Tujuan penelitian ini adalah(1) Untuk 

mendeskripsikan intensitas penggunaan media social 

youtube di SDN 1 Nologaten Ponorogo. (2) Untuk 

mendeskripsikan kreativitas siswa pada mata pelajaran 

SBdP di SDN 1 Nologaten Ponorogo. (3) Untuk 

menjelaskan pengaruh penggunaan media social 

youtube terhadap kreativitas siswa pada mata 

pelajaran SBdP di SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif 

dan penelitian expost facto. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik kuisioner. Adanya untuk 

menganalisis data menggunakan rumus regresi linier 

sederhana. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) 

Media Sosial Youtube SDN Nologaten 1 Ponorogo 

termasuk kategori baik. Hal ini diketahui dari hasil 

penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi 

adalah kategori baik yaitu 22 siswa (73,5%). (2) Hasil 

kreativitas siswa SDN Nologaten 1 Ponorogo 

termasuk kategori baik. Hal ini diketahui dari hasil 
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penelitian yang menunjukkan prosentase tertinggi 

adalah kategori cukup yaitu 22 siswa (78,57%). (3) 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara media social 

youtube terhadap kreativitas siswa di SDN Nologaten 

1 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini 

diketahui dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

statistika yaitu Fhitung sebesar 6,01dan Ftabel pada 

taraf signifikasi 5% sebesar 4,22. Maka Ha diterima 

yang artinya ada pengaruh signifikan Media Sosial 

Youtube Terhadap Kreativitas Siswa Kelas V Di SDN 

Nologaten 1 Ponorogo. Karena Fhitung>Ftabel, maka 

H0 ditolak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Media sosial saat ini telah menjadi trend 

dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah 

sebuah media online, dengan para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 

forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan 

wiki merupakan bentuk media sosial yang paling 

umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 

Media sosial sebagai ‘’sebuah kelompok aplikasi 

berbasis internet yang membangun di atas dasar 

ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-

generated content’’. Beberapa contoh media sosial 
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yang sedang berkembang saat ini yaitu intragram, 

twitter, line, facebook, youtube, dan lain-lain. 

Youtube merupakan satu dari banyaknya situs 

jejaring sosial yang sedang banyak digunakan 

dewasa ini. Dimasukkannya youtube ke dalam 

bidang pendidikan adalah cara yang mudah dan 

user-friendly untuk meningkatkan keterampilan 

kerjasama dan mengintegrasikan teknologi ke dalam 

kegiatan pengajaran. Youtube merupakan layanan 

file sharing berbasis web, video/audio yang 

memungkinkan individu. Teknologi pembelajaran 

menggunakan web atau media sosial seperti youtube 

telah dikenal lama oleh Negara Negara besar dunia, 

terutama Amerika. Youtube merupakan metode 

pembelajaran yang sangat praktis dan mudah 

difahami. 
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 Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang 

hayat manusia (long life education), yang mana 

pendidikan sangat penting bagi peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, sehingga pendidikan harus 

diarahkan untuk menghasilkan manusia yang 

berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi 

serta memiliki budi pekerti yang luhur. Dengan 

pendidikan diharapkan manusia mampu membangun 

dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Hal 

tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 yang berbunyi : “Pendidikan 

Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman terhadap 
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif , mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

dalam rangka mencerdaskan bangsa.
1
 

 Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang 

mulai dilaksanakan pada tahun 2013 oleh pemerintah 

untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, 

yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Kurikulum 2013 diberlakukan untuk 

jenjang pendidikan dasar. Salah satu SD Negeri yang 

sudah melaksanakan Kurikulum 2013 adalah SDN 

Nologaten Ponorogo.  Semua mata pelajaran pada 

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik 

dengan prinsip 5 M, yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, menalar serta 

mengkomunikasikan. 

                                                 
1
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

PendidikanNasional bab II  pasal 3. 
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 Dengan terjadinya perubahan kurikulum, 

maka ada perubahan susunan mata pelajaran, 

sekarang tidak perlu membawa banyak buku ke 

sekolah, karena satu buku sudah mencakup beberapa 

mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran seni 

budaya dan prakarya (SBdP). Pembelajaran SBdP 

adalah suatu mata pelajaran yang ada di tingkat 

SD/MI. Mata pelajaran ini adalah salah satu 

pembelajaran yang bisa menyelamatkan seni dan 

budaya warisan Indonesia dari perkembangan zaman 

modern. Pendidikan SBdP sebagaimana yang 

dinamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standart 

Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu 

mata pelajaran, karena budaya itu sendiri meliputi 

segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran 

SBdP, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri, 
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tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata 

pelajaran SBdP pada dasarnya merupakan 

pendidikan seni yang berbasis budaya.
2
 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

selama magang 2 yang berlangsung selama 1 bulan, 

di SDN 1 Nologaten Ponorogo khusunya mata 

pelajaran seni budaya dan prakarya (SBdP) belum 

berjalan secara maksimal karena pembelajaran masih 

menggunakan media pembelajaran yang kurang 

menarik. Proses pembelajaran pada mata pelajaran 

SBdP tersebut masih termasuk ke dalam 

pembelajaran konvensional, karena terkadang guru 

masih menggunakan metode ceramah dalam 

penyampaian materi. Siswa juga merasa kesulitan 

untuk belajar karena materi hanya bersumber dari 

                                                 
2
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Lampiran 

Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang 

Standar Isi (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), 55. 
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apa yang disampaikan oleh guru. Padahal seharusnya 

siswa dapat belajar dengan materi yang utuh dan 

terstruktur serta menarik, sehingga materi 

pembelajaran dapat tersampaikan dan terserap 

dengan baik oleh siswa. Selain itu siswa juga dapat 

meningkatkan kreativitas pada mata pelajaran SBdP 

tersebut. 

 Pembelajaran sesuai dengan UU No. 20 

Tahun 2003 adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Kurangnya sumber informasi 

belajar dapat menghambat tercapainnya tujuan 

proses pembelajaran, untuk itu diperlukan strategi 

dalam proses pembelajaran diantarannya dengan 

memanfaatkan media pembelajaran sebagai alat 
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bantu dalam menyampaikannya.
3
 Media pendidikan 

adalah alat yang dapat membantu proses belajar 

mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna 

pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan 

sempurna. Penggunaan media pembelajaran yang 

tepat diperlukan dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan dasar dan dapat menarik perhatian 

siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

visualisasi dan pemahaman materi menjadi lebih 

mudah dari pengajar kepada siswa. 

 Semakin luasnya kemajuan di bidang 

teknologi, maka pendidik dituntut untuk 

mengembangkan berbagai macam media 

pembelajaran, salah satunya adalah perkembangan 

                                                 
3
Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan  

Nasional bab II  pasal 3. 
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teknologi modern saat ini yaitu dengan 

memanfaatkan media sosial youtube. Jadi, pendidik 

bisa memutarkan video youtube di lcd di depan kelas 

untuk menyampaikan materi mata pelajaran SBdP 

supaya peserta didik bisa lebih cepat memahami 

materi dan bisa meningkatkan kreativitas peserta 

didik karena mereka bisa langsung menirukan 

ataupun menyimak langsung tentang materi tersebut, 

karena biasanya materi SBdP itu berisi tentang 

praktik, sehingga peserta didik bisa langsung 

mempraktekkan materi pembelajaran agar cepat bisa. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas siswa 

adalah factor internal individu dan factor eksternal. 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas 

peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul 

“Pengaruh Media Sosial Youtube tehadap kreativitas 

siswa pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya 



15 

 

 

 

di SDN 1 Nologaten Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019”. 

A. Batasan Masalah 

Upaya meningkatkan kreativitas siswa 

menggunakan media sosial youtube melalui 

pembelajaran mata pelajaran seni budaya dan 

prakarya (SbDP). 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana intensitas penggunaan media sosial 

youtube di SDN 1 Nologaten Ponorogo? 

2. Bagaimana kreativitas siswa pada mata pelajaran 

SBdP di SDN 1 Nologaten Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh media sosial youtube terhadap 

kreativitas siswa pada mata pelajaran SBdP di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan intensitas penggunaan 

media sosial youtube di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan kreativitas siswa pada 

mata pelajaran SBdP di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh penggunaan media 

sosial youtube terhadap kreativitas siswa pada 

mata pelajaran SBdP di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan kegunaan praktis 
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yaitu dalam memecahkan masalah. Masalah 

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini secara teoritis 

diharapkan memberikan konstribusi terhadap 

pengembangan ilmu pendidikan dalam 

perencanaan pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam 

mengambil langkah, baik itu sikap maupun 

tindakan untuk melaksanakan penggunaan 

media sosial (youtube) pada waktu 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. 
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b. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan bagi guru mata pelajaran SBdP 

maupun guru kelas dalam memecahkan 

masalah yang timbul ketika kegiatan  proses 

pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

1) Peserta didik dapat berperan aktif dan 

mempunyai semangat baru dalam proses 

pembelajaran. 

2) Membantu siswa untuk memahami 

pelajaran SBdP dengan baik dan 

bermakna. 

3) Meningkatkan ketrampilan berfikir dan  

mengembangkan daya nalar siswa  serta 

dapat meningkatkan kreativitas siswa. 
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d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan wawasan dan 

pengalaman dalam proses pembelajaran 

sehingga termotivasi untuk lebih 

meningkatkan kualitas diri sebagai calon 

pendidik yang professional. 

E. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan pada penelitian 

kuantitatif ini terdiri dari lima bab yang berisi : 

 Bab pertama, berisi pendahuluan yang 

meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, 

tujuan manfaat penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab pertama ini dimaksud untuk memudahkan 

dalam memaparkan data. 

 Bab kedua, membahas mengenai telaah 

hasil penelitian terdahulu, landasan teori tentang 
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media social youtube, kreativitas siswa, dan 

pengajuan hipotesis. 

 Bab ketiga, membahas mengenai metode 

penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi, sampel, dan responden, instrumen 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

 Bab keempat, membahas mengenai hasil 

penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan 

hipotesis), pembahasan dan interprestasi. 

 Bab kelima, adalah penutup, yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran. Bab ini dimaksud 

agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti 

penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Abdul Jabar dengan judul 

’’Pengaruh Kreativitas Terhadap Hasil Belajar  

Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 2 

Banjarmasin, Jurnal STIKIP PGRI Banjarmasin’’. 

Dilihat dari R atau koofisien korelasi yaitu 0,112 

dan R square atau koefisien determinasi 0,013 

sehingga dapat ditafsirkan bahwa kreativitas 

memiliki kontribusi pengaruh yang sangat kecil 

yaitu 1,3% saja lainnya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan kreativitas terhadap 
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hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMPN 2 

Banjarmasin tahun ajaran 2015/2016.  

Penelitian oleh Muhammad Chusnul dengan 

judul ’’Pengaruh Penggunaan Media Vidio 

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD 

Negeri Ngoto Bantul Yogyakarta, Jurnal PGSD 

UNY’’ Setelah dilakukan analisis data penelitian, 

di peroleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap penggunaan media sosial 

berupa vidio terhadap hasil belajar IPA, hal  

tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Cecep 

Kusnandi dan Bambang media vidio dapat 

menggambarkan  suatu objek yang bergerak 

bersamaan dengan suara yang sesuai. Hal ini 

ditunjukkan pula pada perbedaan nilai rata-rata 

post-test hasil belajar IPA siswa pada kelas  
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eksperimen lebih besar dari nilai rata-rata kelas 

kontrol.  

Penelitian oleh Ferry Marlianto, Dochi 

Ramadhani, Ryan Permana dengan judul 

’’Pengaruh Media Sosial terhadap Kreativitas dan 

Kepribadian Mahasiswa Pendidikan TIK IKIP 

PGRI Pontianak’’. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh media 

sosial terhadap kreativitas mahasiswa Pendidikan 

TIK di IKIP PGRI Pontianak, dan (2) Terdapat 

pengaruh media sosial terhadap kepribadian 

mahasiswa Pendidikan TIK di IKIP PGRI 

Pontianak. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis 

hipotesis yang diperoleh menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara media sosial terhadap 
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kreativitas dan terdapat hubungan antara media 

sosial terhadap kepribadian mahasiswa pendidikan 

TIK IKIP-PGRI Pontianak.  

Penelitian yang saya teliti Anisa Isnaini 

Huwaidah dengan judul ’’Pengaruh Penggunaan 

Media Sosial Youtube Terhadap Kreativitas Siswa 

Pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo’’. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh 

penggunaan media sosial youtube di SDN 1 

Nologaten Ponorogo. (2) Terdapat pengaruh 

kreativitas siswa pada mata pelajaran seni budaya 

dan prakarya (SbDP) di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. (3) Ada pengaruh penggunaan media 

sosial youtube terhadap kreativitas siswa pada mata 
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pelajaran (SbDP) di SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis hipotesis 

dengan perhitungan regresi linioer sederhana. 

Persamaan dan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang saya teliti adalah sama-sama 

menggunakan teknik regresi linier sederhana. 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang saya teliti adalah openelitian 

terdahulu hanya ada dua rumusan masalah 

sedangkan yang saya teliti ada tiga rumusan 

masalah. 

B. Landasan Teori 

1. Kajian Tentang Media Sosial (Youtube) 

a. Pengertian Media Sosial 

Berikut ini adalah definisi dari media 

sosial yang berasal dari berbagai literature 

penelitian: 
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1. Menurut Mandibergh, media sosial 

adalah media yang mewadahi kerja sama 

di antara pengguna yang menghasilkan 

konten (user generated content). 

2. Menurut Shirky, media sosial dan 

perangkat lunak sosial merupakan alat 

untuk meningkatkan kemampuan 

pengguna untuk berbagi (to share), 

bekerja sama(to co-operate) di antara 

pengguna dan melakukan tindakan secara 

kolektif yang semuanya berada di luar 

kerangka institusisional maupun 

organisasi. 

3. Menurut Van Dijk, media sosial adalah 

platform media yang memfokuskan pada 

eksistensi pengguna yang memfasilitasi 

mereka dalam beraktivitas maupun 
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berkolaborasi. Karena itu, media sosial 

dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) 

online yang menguatkan hubungan antar 

pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat 

diambil kesimpulan bahwa defisinisi media 

sosial adalah ‘’medium di internet yang 

memungkinkan pengguna merepresentasikan 

dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, 

berbagi, berkomunikasi dengan pengguna 

lain, dan membentuk ikatan sosial secara 

virtual’’.
4
 

b. Pengertian Media Sosial (Youtube) 

Adalah salah satu media sosial 

dengan situs web yang menyediakan 

                                                 
4
Nasrullah Rulli, Media Sosial, (Bandung: Simbiosa Rekatama 

Media, 2015), 11. 
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berbagai macam video mulai dari video clip 

sampai film, serta video-video yang dibuat 

oleh pengguna youtube itu sendiri. Dimana 

kita bisa menikmati media sosial ini dengan 

cara melihat video atau gambar yang 

bergerak. Dan kita tahu bahwa youtube ini 

sangat mudah di gunakan dan kini hadir di 

aplikasi ponsel seluler. 

c. Pendekatan tentang Arti Penting Sosio-

Kultural Media 

1) Media sebagai Pembentuk 

Beberapa pendekatan ada yang 

memandang media sebagai pembentuk, 

yakni keyakinan bahwa isi yang 

disebarkan oleh media memiliki kekuatan 

untuk memengaruhi masa depan 

masyarakat. Perspektif ini memfokuskan 
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pada cara-cara media memengaruhi kita. 

Berdasarkan perspektif ini, banyaknya 

penggambaran seks dan kekerasan yang 

vulgar di media, misalnya kemungkinan 

besar akan memngaruhi pemirsa sehingga 

dalam kehidupan nyata orang akan lebih 

didominasi oleh kecabulan dan bahaya 

perkosaan serta permisivisme dalam 

pergaulan dan perkara seks. Sementara 

itu, yang lain mengingatkan 

penggambaran stereotype kelompok 

minoritas etnik dan seksual di media bisa 

berakibat pada marjinalisasi kelompok 

tersebut di dalam masyarakat. 

Pendekatan media sebagai telah 

memicu kekhawatiran orang mengenai 

dampak kekuatan media terahadap 
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segmen masyarakat, apalagi kalau 

digunakan untuk kepentingan ekonomi 

dan politik. Pendekatan ini kemudian 

telah melahirkan berbagai penelitian yang 

menekankan pada efek media dan 

dampaknya terhadap berbagai aspek 

kehidupan dan organisasi sosial.
5
 

2) Media sebagai Cermin 

Pendekatan yang lain 

memfokuskan tidak hanya pada 

bagaimana isi media membentuk kita 

melainkan juga bagaimana media 

merefleksikan atau mencerminkan 

masyarakat. Peran utama media, menurut 

pandangan ini, adalah untuk 

                                                 
5
Subandy Idi,Komunikasi & Komodifikasi Mengkaji Media dan 

Budaya dalam Dinamika Globalisasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia, 2014), 3-4. 
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mencerminkan kembali kepada kita 

peristiwa-peristiwa, perilaku, identitas, 

hubungan sosial atau nilai-nilai yang 

penting. Arti penting keberdaan media 

dikarenakan cara-cara media mengikuti 

perubahan di masyarakat ketimbang cara-

cara media menyebabkan perubahan di 

masyarakat. 

Menurut perspektif ini, jika media 

didominasi oleh seks dan kekerasan, hal 

itu biasanya disebabkan kita hidup di 

tengah masyarakat yang memang sudah 

banyak kekerasan. Seperti sebuah cermin, 

media hanya memantulkan kekerasan 

yang sudah ada di dunia nyata. Jika opini 

dan nilai-nilai tertentu sedang dianggap 

utama dalam sisi media, ia sesungguhnya 
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sekedar merefleksikan arus yang sedang 

berkembang dalam masyarakat. Kita 

sering mendengar ketika media dituduh 

memanipulasi opini public melalui bias, 

para professional media berita sering 

sering berdali dengan mengutip kata-kata 

klise ‘’jangan tembak si kurir’’. 

Sebagai akibatnya, menurut 

pendekatan ini, berita adalah sesuatu 

yang netral yang merefleksikan dunia. 

Karena itu, jika kita tidak menyukai suatu 

berita, karena berita itu dinilai buruk, 

berusaha memperbaiki dunianya bukan 

mengutuk beritanya atau bukan 

menyalahkan media yang 

memberitakannya. Begitulah menurut 

pendekatan ini. 
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Keyakinan bahwa media 

mencerminkan masyarakat telah 

mendorong beberapa peneliti komunikasi 

untuk mencoba mempelajari mengenai 

perubahan struktur, norma-norma budaya 

atau politik di dalam masyarakat yang 

sesuangguhnya dengan mengkaji isi 

media.
6
 

3) Media Sebagai Guru 

Selain pendekatan media sebagai 

pembentuk, cermin, dan pengemas atau 

representasi, kita juga melihat ada 

pendekatan lain yang melihat isi media 

dalam kapasitasnya seperti seorang guru 

atau pendidik atau seperti lembaga 

pendidik yang mengajarkan pengetahuan, 

                                                 
6
Ibid., 4-5. 
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nilai-nilai atau perilaku tertentu bagi 

segmen masyarakat. Dalam studi 

komunikasi awal kita mengetahui bahwa 

media tidak hanya berperan untuk 

memberi informasi (to inform) melainkan 

juga untuk mendidik (to educte) 

masyarakat. Selain tentu saja fungsi-

fungsi yang lain seperti menghibur, 

memengaruhi, membujuk, dan bahkan 

memanipulasi dengan cara mendistorsi 

fakta dengan bias dan stereotype dalam 

pemberitaannya. 

Kita sering mendengar orang 

mengeluhkan media, dalam arti negatif, 

sebagai ‘’guru kedua’’ bagi jutaan orang 

yang berperilaku konsumtif dan televisi 

telah menjadi ‘’orang tua kedua’’ atau 
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‘’guru pengganti’’ bagi jutaan anak yang 

menawarkan pandangan hidup dan nilai-

nilai yang bisa jadi berbeda bahkan 

mungkin bertentangan dengan yang 

diajarkan oleh orang tua atau guru 

sesungguhnya.
7
 

d. Kelebihan dan kekurangan media sosial 

(youtube) 

Sekarang ini youtube sangat populer 

sekali karena memiliki banyak sekali manfaat 

dan kemudahan bagi pengunjungnya. 

Meskipun demikian sebuah web tidak 

mungkin tidak memiliki kekurangan. Tetapi 

disamping memiliki kekurangan web juga 

                                                 
7
Subandy, Idi, Komunikasi dan komodifikasi mengkaji Media 

dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2014), 6-7. 
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pasti memiliki kelebihan. Berikut kekurangan 

dan kelebihan dari Youtube: 

1) Kelebihan: 

a) Dengan youtube kita bisa melihat dan 

mengambil berbagai video yang 

belum kita lihat di TV 

sebelumnya,sehingga kita tidak 

melewatkan informasi maupun 

infotaiment. 

b) Didalam youtube terdapat menu 

“search” sehingga apabila kita 

masukan nama atau jenis video yang 

mau diambil maka secara otomatis 

dan cepat akan muncul video yang 

kita inginkan. 

c) Di youtube terdapat berbagai jenis 

format video yang bisa kita pilih 
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sesuai dengan aplikasi pemutar video 

yang kita punya. 

d) Gambar video di Youtube sudah 

bagus sehingga kita nyaman dan jelas 

apabila kita menontonya. 

2) Kekurangan 

a) Apabila koneksi internet kita lagi 

lama atau lemot, maka dalam 

mengambil video di youtube pun akan 

terganggu dan mungkin kita akan 

menunggu terlalu lama. 

b) Video didalam youtube umumnya 

memiki ukuran atau kapasitas sangat 

besar. 

c) Youtube tidak menyediakan aplikasi 

pengambilan video di website, 

sehingga kita harus mencari aplikasi 
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lain seperti keepvid dan youtube 

downloader. 

d) Youtube menyediakan fasilitas upload 

video bagi siapa saja,sehingga disini 

dapat disalah gunakan oleh pihak 

yang tidakbertanggung jawab. 

Contohnya saja upload video porno 

dan video tentang penghinaan 

terhadap golongan tertentu.
8
 

e. Kegunaan Media Sosial Youtube 

Youtube sebagai media pembelajaran 

di dalam kurikulum 2013 sangat berguna 

sebagai bahan pendukung karena youtube 

mampu memberikan edit value terhadap 

education/pendidikan, praktis sigunakan dan 

dapat diikuti oleh semua kalangan termasuk 

                                                 
8
https://wezyloviniltri.wordpress.com/2017/10/01/dampak-media-

sosial-youtube-bagi-mahasiswa(diakses pada 28 Febuari 2019, pukul 19.36) 

https://wezyloviniltri.wordpress.com/2017/10/01/dampak-media-sosial-youtube-bagi-mahasiswa(diakses
https://wezyloviniltri.wordpress.com/2017/10/01/dampak-media-sosial-youtube-bagi-mahasiswa(diakses
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siswa dan guru, memberikan informasi 

tentang perkembangan ilmu pendidikan, 

teknologi, kebudayaan, dan ekonomis yaitu 

gratis untuk semua kalangan.
9
 

2. Kajian Tentang Kreativitas  

Pada bagian ini diulaskan beberapa yang 

berhubungan dengan pembahasan tentang 

kreativitas: 

a. Pengertian Kreativitas 

Creative learning (belajar dengan 

kreatif) secara terminologis kreatif adalah 

kemampuan untuk berkreasi atau 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu. 

Alex Sobour mendefinisikan kreatif sebagai 

suatu yang beragam diikuti dengan logika 

                                                 
9
https://wezyloviniltri.wordpress.com/2017/10/01/dampak-media-

sosial-youtube-bagi-mahasiswa(diakses pada 28 Febuari 2019, pukul 19.36) 

https://wezyloviniltri.wordpress.com/2017/10/01/dampak-media-sosial-youtube-bagi-mahasiswa(diakses
https://wezyloviniltri.wordpress.com/2017/10/01/dampak-media-sosial-youtube-bagi-mahasiswa(diakses
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serta pengertian yang bersifat intuitif untuk 

menciptakan suatu keadaan atau benda.
10

 

Elizabeth B. Hurlock berpendapat 

bahwa kreatif adalah kemampuan 

seseorang untuk menghasilkan komposisi, 

produk atau gagasan apa saja yang pada 

dasarnya baru berupa kegiatan imajinatif 

atau sintesis pemikiran yang hasilnya 

berupa rangkuman, namun merupakan 

pembentukan pola baru dan gabungan 

informasi yang diperoleh dari pengalaman 

sebelumnya dan pencangkokan hubungan 

lama ke situasi baru.
11

 

Istilah kreativitas mempunyai 

banyak pengertian, tergantung pada cara 

                                                 
10

Fadillah, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: 

Prenamedia Group, 2014), 63. 
11

Ibid., 64 
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pandang seseorang yang mengkajinya. 

Kreativitas adalah  kemampuan seseorang 

untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik 

berupa gagasan maupun karya nyata, yang 

relatif berbeda dengan apa yang telah ada 

sebelumnya.
12

Dalam bahasa Inggris, istilah 

kreativitas berasal dari kata to create, 

artinya mencipta. Kemudian pada Kamus 

Bahasa Indonesia kata kreatif dinyatakan 

mengandung makna: 1) memiliki daya 

cipta dan memiliki kemampuan untuk 

menciptakan, 2) bersifat (mengandung) 

daya cipta. 

Kreativitas adalah kemampuan 

umum untuk menciptakan sesuatu yang 

                                                 
12

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di 

Sekolah Dasar(Jakarta:  Kencana, 2013),99. 
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baru, sebagai kemampuan untuk 

memberikan gagasan-gagasan baru yang 

dapat diterapkan dalam pemecahan 

masalah, atau sebagai kemampuan untuk 

melihat hubungan-hubungan baru antara 

unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.
13

 

Menurut Clark Moustakis, kreativitas 

adalah pengalaman mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan identitas individu 

dalam bentuk terpadu dalam hubungan 

dengan diri sendiri, dengan alam, dan 

dengan oranglain.
14

 

1) Kreativitas sebagai proses 

a. Kreativitas adalah suatu proses yang 

menghasilkan sesuatu yang baru, 

                                                 
13

 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009),  
14

Ibid., 18. 
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apakah suatu gagasan atau suatu 

objek dalam suatu bentuk atau 

susunan yang baru
15

 

b. Proses kreatif adalah munculnya 

dalam tindakan suatu produk baru 

yang dari keunikan individu di satu 

pihak, dan dari kejadian, orang-

orang, dan keadaan hidupnya dilain 

pihak.  

Penekanan pada: 

a) Aspek baru dari produk kreatif 

yang dihasilkan. 

b) Aspek interaksi antara individu 

dan lingkunganya/ 

kebudayaannya. 

                                                 
15

Ibid., 21. 
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c) Kreativitas adalah suatu proses 

upaya manusia atau bangsa   

untuk membangun dirinya 

dalam berbagai aspek 

kehidupanya. Tujuan 

pembangunan diri itu ialah 

untuk menikmati kualitas 

kehidupan yang semakin baik. 

d) Kreativitas adalah suatu proses 

yang tercermin dalam 

kelancaran, kelenturan 

(fleksibilitas) dan originalitas 

dalam berfikir. 

e) Guilford menekankan 

perbedaan berfikir divergen 

(disebut juga berfikir kreatif) 

dan berfikir konvergen. 
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Berfikir divergen: Bentuk 

pemikiran terbuka, yang menjajagi 

macam-macam kemungkinan 

jawaban terhadap suatu 

persoalan/masalah.
16

 

Berfikir konvergen: 

sebaliknya berfokus pada tercapainya 

satu jawaban yang paling tepat 

terhadap suatu persoalan atau 

masalah. Dalam pendidikan formal 

pada umumnya menekankan berfikir 

konvergen dan kurang memikirkan 

berfikir divergen. 

Torrance menekankan adanya 

ketekunan, keuletan, kerja keras, jadi 

                                                 
16

Wiyono Teguh, Rahasia Anak Cerdas Meningkatkan Daya 

Pikir, Kesehatan, Dan Kreativitas Anak, (Jakarta: PT SUKA BUKU, 

2013), 129. 
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jangan tergantung timbulnya 

inspirasi. 

2) Kreativitas sebagai produk 

a) Kreativitas sebagai kemampuan untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru. 

b) Kecuali unsur baru, juga terkandung 

peran faktor lingkungan dan waktu 

(masa). Produk baru dapat disebut 

karya kreatif jika mendapatkan 

pengakuan (penghargaan) oleh 

masyarakat pada waktu tertentu. 

Namun menurut ahli lain pertama-

tama bukan suatu karya kreatif 

bermakna bagi umum, tetapi terutama 

bagisi pencipta sendiri. 

c) Kreativitas atau daya kreasi itu dalam 

masyarakat yang progresif dihargai 



47 

 

 

 

sedemikian tingginya dan dianggap 

begitu penting sehingga untuk 

memupuk dan mengembangkannya 

dibentuk laboratorium atau bengkel-

bengkel khusus tang tersedia tempat, 

waktu dan fasilitas yang diperlukan. 

Beliau mengingatkan pentingnya 

bagian desain dan penelitian dan 

pengembangan sebagai bagian yang 

vital dari suatu industri.
17

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

Wiyono, Teguh, Rahasia Anak Cerdas Meningkatkan Daya 

Pikir, Kesehatan, Dan Kreativitas Anak, (Jakarta: PT SUKA BUKU, 

2013), 130. 
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3) Kreativitas ditinjau dari segi pribadi  

a) Kreativitas merupakan ungkapan unik 

dari seluruh pribadi sebagai hasil 

interaksi individu, perasaan, sikap dan 

perilakunya. 

b) Kreatifitas dimulai dengan 

kemampuan individu untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. 

Biasanya seorang individu yang 

kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia 

tidak merasa terikat pada nilai-nilai 

dan norma-norma umum yang berlaku 

dalam bidang keahliannya.Ia memiliki 

system nilai dan sistem apresiasi 

hidupsendiri yang mungkin tidak 

sama yang dianut oleh masyarakat 

ramai. Dengan perkataan lain: 
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‘’kreativitas merupakan sifat 

pribadi seorang individu (dan bukan 

merupakan sifat sosial yang dihayati 

oleh masyarakat) yang tercermin dari 

kemampuanya untuk menciptakan 

sesuatu yang baru.
18

 

b. Ciri-ciri kreativitas 

Salah satu aspek penting dalam 

kreativitas adalah memahami ciri- cirinya. 

Upaya meningkatkan iklim yang kondusif 

bagi perkembangan kreativitas hanya 

mungkin dilakukan jika kita memahami 

terlebih dahulu sifat-sifat kemampuan kreatif 

dan iklim lingkungan yang mengitarinya. 

Supriadi mengatakan bahwa ciri-ciri 

kreativitas dapat dikelompokkandalam dua 

                                                 
18

Ibid, 131. 
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kategori kognitif dan non kognitif. Ciri 

kognitif diantaranya orisinilitas, fleksibilitas, 

kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri 

non kognitif diantaranya motivasi sikap dan 

kepribadian kreatif. Kedua ciri ini sama 

pentingnnya, kecerdasan yang tidak 

ditunjang dengan kepribadian kreatif tidak 

akan menghasilkan apapun. Kreativitas 

hanya dapat dilahirkan dari orang cerdas 

yang memiliki kondisi psikologi yang sehat. 

Kreativitas tidak hanya perbuatan otak saja 

namun variabel emosi dan kesehatan mental 

sangat berpengaruh terhadap lahirnya sebuah 

karya kreatif. Kecerdasan tanpa mental yang 

sehat sulit sekali dapat menghasilkan karya 

kreatif.
19

 

                                                 
19

 Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi 



51 

 

 

 

Untuk disebut sebagai seorang yang 

kreatif, maka perlu diketahui tentang ciri-ciri 

atau karakteristik orang yang kreatif. Berikut 

ini dikemukakan beberapa pendapat orang 

ahli tentang ciri-ciri orang yang kreatif. 

Sedangkan ciri-ciri kemampuan berpikir 

kreatif ditinjau dari dua aspek kognitif dan 

aspek afektif. Aspek kognitif memiliki ciri-

ciri aptitude (kecerdasan), sedangkan aspek 

afektif memiliki ciri-ciri non aptitude (sikap 

dan perasaan). Adapun ciri-ciri kemampuan 

berpikir kreatif adalah sebagaiberikut: 

1) Aspek Kognitif  

Ciri-ciri kemampuan berfikir 

kreatif diantaranya:  

                                                                                                   
Pengembangan. Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia 

Taman Kanak-Kanak. Jakarta: Kencana, 2010), 15. 
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a) Keterampilan berfikir lancar 

(fluency), yaitu kelancaran 

ataukemampuan untuk menghasilkan 

banyak gagasan. 

b) Keterampilan berpikir luwes 

(flexibility), yaitu kemampuan 

menggunakan bermacam-macam 

pendekatan dalam mengatasi 

persoalan. 

c) Keterampilan berpikir orisinil 

(originality), yaitu kemampuan 

mencetuskan gagasan-gagasan asli. 

d) Keterampilan memperinci 

(elaboration), yaitu kemampuan 

menyatakan gagasan secara 

terperinci. 
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e) Keterampilan menilai (evaluation), 

yaitu kemampuan untuk 

mengevaluasi atau menilai.
20

 

2) Aspek Afektif  

  Ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif 

yang berhubungan dengan sikap dan 

perasaan diantaranya:  

a) Rasa ingin tahu. 

b) Bersifat imajinatif. 

c) Merasa tertantang oleh kemajemukan. 

d) Sifat mengambil resiko. 

e) Sifat menghargai.
21

 

Sedangkan kreativitas memiliki 

ciri-ciri diantaranya yaitu antara lain:  

                                                 
20

Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, 

(Jakarta:Rineka Cipta, 2009), 163. 

21
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar, ( Jakarta: Prenada media Group, 2013), 106. 
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3) Rasa ingin tahu yang luas dan 

mendalam. 

4) Sering mengajukan pertanyaan 

yang baik. 

5) Memberikan banyak gagasan atau 

usul terhadap suatu masalah. 

6) Bebas dalam menyatakan 

pendapat. 

7) Mempunyai rasa keindahan yang 

dalam. 

8) Menonjol dalam salah satu bidang 

seni. 

9) Mampu melihat suatu masalah dari 

berbagai segi/sudut pandang. 

10) Mempunyai rasa humor yang luas. 

11) Mempunyai daya imajinasi. 
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12) Orisinal dalam ungkapan gagasan 

dan dalam pemecahan masalah.
22

 

Selanjutnya Ayan, 

mengemukakan ciri-ciri orang kreatif, 

yaitu: antusias, banyak akal, berpikir 

terbuka, bersikap spontan, cakap, 

dinamis, giat dan rajin, idealis, ingin 

tahu, kritis, mampu menyesuaikan diri, 

memecah belah, menjauhkan diri, 

orisinil atau unik, pemurung, penuh 

daya cipta, penuh pengertian, selalu 

sibuk, sinis, sulit ditebak, tekun, toleran 

terhadap resiko, berlebihan, 

bersemangat, bingung, cerdas, 

fleksibel, gigih, keras kepala, linglung, 

mandiri, memiliki naluri petualang, 

                                                 
22

 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 71. 
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mudah bergerak, pemberontak, 

pengamat, penuh humor, percaya diri, 

sensitif, tegang dan tidak toleran.
23

 

Untuk mengembangkan 

kreativitasnya, seorang guru dalam 

proses pembelajaran harus selalu 

pandai-pandai mengolah pembelajaran 

lebih menarik agar membuat siswa 

tertarik dan semangat untuk belajar. 

Menurut Carl Rogers, tiga kondisi 

pribadi yang kreatif ialah:  

1) Keterbukaan terhadap pengalaman. 

2) Kemampuan untuk menilai situasi 

sesuai dengan patokan pribadi 

                                                 
23

 Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati, Strategi Pengembangan 

Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Kencana, 

2010), 16-17. 
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seseorang(internal locus of 

evaluation). 

3) Kemampuan untuk bereksperimen, 

untuk “bermain” dengan konsep-

konsep. 

c. Teori Kreativitas 

Teori yang melandasi pengembangan 

kreativitas dapat dibedakan menjadi 3, 

yaitu: 

1. Teori psikoanalisis 

Pribadi kreatif dipandang sebagai 

seorang yang pernah mengalami 

traumatis, yang dihadapi dengan 

memunculkan gagasan-gagasan yang 

disadari dan tidak disadari bercampur 

menjadi pemecahan inovatif dan trauma. 
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2. Teori humanistik 

Teori humanistik melihat 

kreativitas sebagai hasil dari kesehatan 

psikologis tingkat tinggi. 

3. Teori cziksentmihalyi 

Ciri pertama yang memudahkan 

tumbuhnya kreativitas adalah 

predisposisi genetis (genetic 

predispotition). Contoh seorang yang 

sistem sensorisnya peka terhadap warna 

lebih mudah menjadi pelukis, peka 

terhadap nada lebih mudah menjadi 

pemusik.
24

 

 

 

 

                                                 
24

Ibid, 132-136. 
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d. Tahap-tahap Kreativitas 

1. Persiapan 

Pada tahap ini, individu berusaha 

mengumpulkan informasi atau data untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

Individu mencoba memikirkan berbagai 

alternative pemecahan terhadap masalah 

yang dihadapi. Dengan bekal ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki, individu berusaha menjajaki 

berbagi kemungkinan jalan yang dapat 

ditempuh untuk memecahkan masalah 

itu. Namun, pada tahap ini belum ada 

arah yang tetap meskipun sudah mampu 

mengeksplorasi berbagai alternative 

pemecahan masalah. Pada tahap ini masih 
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amat diperlukan pengembangan 

kemampuan berpikir divergen. 

2. Inkubasi (Incubation) 

Pada tahap ini, proses pemecahan 

masalah ‘’dierami’’ dalam alam prasadar, 

individu seakan-akan melupakannya. 

Jadi, pada tahap ini individu seolah-olah 

melepaskan diri untuk sementara waktu 

dari masalah yang dihadapinya, dalam 

pengertian tidak memikirkannya secara 

sadar melainkan ‘’mengendapkannya’’ 

dalam alam prasadar. Proses inkubasi ini 

dapat berlangsung lama (berhari-hari atau 

bahakan bertahun-tahun) dan bisa juga 

sebentar (beberapa jam saja) sampai 

kemudian timbul inspirasi atau gagasan 

untuk pemecahan masalah. 
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3. Iluminasi (Illumination) 

Tahap ini sering disebut sebagai 

tahap timbulnya insight. Pada tahap ini 

sudah dapat timbul inspirasi atau gagasan 

baru serta proses-proses psikologis yang 

mengawali dan mengikuti munculnya 

inspirasi atau gagasan baru. Ini timbul 

setelah diendapkan dalam waktu yang 

lama atau bisa juga sebentar pada tahap 

inkubasi. 

4. Verifikasi (Verification) 

Pada tahap ini, gagasan yang telah 

muncul dievaluasi secara kritis dan 

konvergen serta menghadapkannya 

kepada realitas. Pada tahap ini, pemikiran 

dan sikap spontan harus diikuti oleh 

pemikiran selektif dan sengaja. 
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Penerimaan secara total harus diikuti oleh 

pemikiran logis. Keberanian harus diikuti 

oleh sikap hati-hati. Imajinasi harus 

diikuti oleh pengujian terhadap realitas.
25

 

Jadi, kalau pada tahap preparation, 

incubation, dan illumination adalah proses 

belajar divergen yang menonjol maka dalam 

tahap verification yang lebih menonjol 

adalah proses berpikir konvergen.
26

 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kreativitas 

Kreativitas dapat ditumbuh 

kembangkan melalui suatu proses yang 

terdiri dari beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Kreativitas secara 

                                                 
25

Ali, Mohammad, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta 

Didik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 51. 
26

Ibid, 52. 
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umum dipengaruhi oleh adanya berbagai 

kemampuan yang dimiliki sikap, minat, dan 

motivasi yang positif terhadap bidang 

pekerjaan yang ditekuni, serta kecakapan 

melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ada 

beberapa faktor pendorong dan penghambat 

kreativitas, yaitu: 

1. Faktor pendorong kreativitas meliputi:  

a) Kepekaan dalam melihat lingkungan. 

b) Kebebasan dalam melihat 

lingkungan/bertindak. 

c) Komitmen kuat untuk maju dan 

berhasil. 

d) Optimis dan berani ambil resik, 

termasuk resiko yang paling buruk. 

e) Ketekunan untuk berlatih. 

f) Hadapi masalah sebagai tantangan. 
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g) Lingkungan yang kondusif, tidak 

kaku, danotoriter. 

2. Faktor penghambat kreativitas meliputi:  

a) Malas berfikir, bertindak, berusaha 

dan melakukan sesuatu. 

b) Impulsive. 

c) Anggap remeh karya orang lain. 

d) Mudah putus asa, cepat bosan, tidak 

tahan uji. 

e) Cepat puas. 

f) Tidak berani tanggung resiko. 

g) Tidak percaya diri. 

h) Tidak disiplin. 

i) Tidak tahan uji.
27

 

                                                 
27

 Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad, Belajar 

dengan Pendekatan PAILKEM Belajar dengan Pendekatan 

PAILKEM, (Jakarta: Indeks, 2010), 27. 



65 

 

 

 

3. Ketertarikan Penggunaan Media Sosial Youtube 

Terhadap Kreativitas Siswa 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas 

menurut Rogers Adalah:  

a. Faktor Intenal Individu 

Faktor internal, yaitu factor yang bersal 

dari dalam individu yang dapat mempengaruhi 

kreativitas ,diantaranya: 

1. Keterbukaan terhadap pengalaan dan 

rangsangan dari luar atau dalam individu. 

2. Valasi internal, yaitu kemampuan individu 

dalam menilai produk yang dihasilkan 

ciptaan sesorang ditentukan oleh dirinya 

sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari 

orang lain. 

3. Kemampuan untuk bermain dan mengaakan 

eksplorasi terhadap unsur-unsur, bentuk-
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bentuk, konsep, atau membentuk kombinasi 

baru dari nilai-nilai yang sudah ada 

sebelumnya. 

b. Faktor ekstenal 

Faktor ekstenal atau lingkungan yang 

dapat mempengaruhi kreativitas individu adalah 

lingkungan kebudayaan yang mengandung 

keamanan dan kebebasan psikologis. Peran 

kondisi lingkungan mencangkup lingkungan 

dalam arti kata luas yaitu masyarakat dan 

kebudayaan. Kebudayaan dapat mengembangkan 

kreativitas jika kebudayaan itu member 

kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas 

potensial yang dimiliki anggota masyarakat. 

Adanya kebudayaan creativogenic, yaitu 

kebudayaan yang memupuk dan 
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mengembangkan kreativitas dalam masyarakat, 

antara lain: 

1. Tersedianya sarana kebudayaan, missal ada 

peralatan, bahan dan media, seperti media 

sosial youtube, media social internet, dll. 

2. Adanya keterbukaan terhadap rangsangan 

kebudayaan bagi semua lapisan masyarakat. 

3. Menenkankan pada becoming dan tidak 

hanya being. Artinya tidak menekankan pada 

kepentingan untuk masa sekarang melainkan 

berorientasi pada masa mendatang. 

Lingkungan pendidikan cukup besar 

pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir 

anak didik untuk menghasilkan kreativitas, 

yaitu berasal dari pendidik. Maka sebagai 

pendidik, media pembelajaran seperti 
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penggunaan media sosial youtube sangat 

berpengaruh bagi kreativitas siswa. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka pikir penelitian merupakan jalan 

pikiran dari peneliti dari awal atau pra penelitian 

sampai dengan akhir. Berikut adalah gambar 

kerangka berfikir. 

 

 

 

 

 Berdasarkan landasan teori dan telaah 

pustaka di atas, maka dapat dikembangkan kerangka 

berfikir dimana penggunaan media sosial youtube 

dalam pembelajaran bisa meningkatkan kreativitas 

siswa. 

 

Siswa lebih semangat 

dalam menerima 

pembelajaran dengan  

media sosial video/youtube 

 

Kreativitas 

siswa yang 

baik 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara 

yang masih perlu dibuktikan melalui suatu 

penelitian. Hipotesis terbentuk sebagai hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Untuk mengetahui 

gambaran jawaban yang bersifat sementara dari 

peneliti ini, maka diperlukan hipotesis. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak ada pengaruh signifikan antara 

penggunaan media sosial media (youtube) 

terhadap kreativitas siswa pada mata 

pelajaran seni budaya dan prakarya di SDN 

1 Nologaten Ponorogo. 

Ha :  Terdapat pengaruh signifikan antara 

penggunaan media sosial media (youtube) 

terhadap kreativitas siswa pada mata 
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pelajaran seni budaya dan prakarya di SDN 1 

Nologaten Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian expost 

facto, karena gejala yang diamati sudah ada secara 

wajar, dan tidak dilakukan melalui proses 

manipulasi. 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 2 

variabel, dimana variabel adalah obyek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu 

penelitian Variabel bebas (independent) yang 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Sedangkan variabel terikat (dependent) 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. 

62 
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Variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) adalah 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi atu 

variabel yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap suatu variabel. Dalam penelitian ini ada 

dua variabel independen, yaitu (X) Media sosial 

(youtube). 

2. Variabel terikat (dependent variable) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau variabel yang bisa 

berubah hanya karena pengaruh variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel (Y) dependennya 

adalah kreativitas siswa. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

  Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) 

unsur atau individu yang memiliki karakteristik 
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tertentu di dalam suatu penelitian.
28

 Populasi 

adalah wilayah generalisai yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
29

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SD Nologaten 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 28 

siswa, rinciannya di dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Distribusi Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa Laki-laki Perempuan 

1 V A 28 Siswa 13 15 

 

                                                 
28

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, (Ponorogo : STAIN Po 

PRESS, 2012), 41. 
29

 Sugiyono, Metode Peneletian Pendidikan : Pendekatan 

Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2006), 117 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajarinya semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu, peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi. Salanjutnya, untuk 

besarnya sampel, sebenarnya tidaklah ada suatu 

ketetapan secara mutlak berapa persen suatu 

sampel harus diambil dari suatu populasi. 

Suharsimi Arikunto berpendapat apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semuanya. Selanjutnya jika subjeknya besar, 

dapat diambil 0-15% atau 20-25% atau lebih.
30

 

Pada penelitian ini sampel yang di ambil adalah 

                                                 
30

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 120. 
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kelas V di SD Nologaten 1 Ponorogo, dengan 

jumlah 28 siswa.  

Adapun teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik Sampling Jenuh, yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, 

kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah 

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. 

C. Instrumen dan Pengumpulan Data  

 Dalam suatu penelitian, instrumen 

pengumpulan data menentukan kualitas data yang 

dikumpulkan dan kualitas data yang dikumpulkan ini 

menentukan kualitas penelitiannya. Instrumen 
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penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 

cermat, lengkap, sistematik sehingga hasilnya lebih 

mudah diolah.
31

 Adapun instrumen pengumpulan 

data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

Ibid.,118.  
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Tabel 3.2 

instrumen pengumpulan data 

Judul  

Penelitia

n 

Variabel 

Penelitia

n 

Indikator Subjek Teknik Nomor 

Angket 

Pengaruh 

Media 

social 

Youtube 

dan 

kreativita

s siswa 

pada 

mata 

pelajaran 

seni  

Variabel 

Independ

en (X): 

Media 

social 

(youtube

) 

X: 

1. Keguna

an 

media 

sosial 

youtube 

2. Manfaa

t Media 

Sosial 

Youtub

e 

Siswa 

SDN 

Nologa

ten 1 

Ponoro

go 

Angket  

1. 1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9, 10, 

2.11, 

12, 

13, 

14, 

15, 
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budaya 

dan 

prakarya 

(Sbdp) 

DiSDN 

Nologaet

n 1 

Ponorog

o 

16, 

17, 

18, 

19, 20 

Variabel 

Depende

n (Y): 

Kreativit

as Siswa 

Y: 

1. Kemam

puan 

berfikir 

lancar. 

2. Flexibel 

3. Orisinil 

4. Ketera

mpilan 

memper

inci 

5. Ketera

Siswa 

SDN 

Nologa

ten 1 

Ponoro

go 

Angket  

1. 1, 2. 

2. 3. 

3. 4. 

4. 5,6. 

5. 7,8,9,

10.  
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mpilan 

Menilai 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang 

berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Angket  

Angket adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya atau hal-hal yang ingin ia 

ketahui. Metode angket digunakan untuk 

memperoleh data mengenai pengaruh media 

sosial youtube terhadap kreativitas siswa.
32

 

                                                 
32

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitaif, 

Kualitatif, dan R&D, 199. 
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Pengumpulan data menggunakan angket 

yang mengacu pada skala likert dengan skor 

sebagai berikut:  

Selalu  : 4 

Sering   : 3 

Kadang-kadang  : 2 

Tidak Pernah  : 1 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data diartikan sebagai upaya 

mengolah data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat 

dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian. Dengan demikian teknis analisis 

data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan 

analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data 

tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik 
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atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, 

baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk 

membuat induksi, atau menarik kesimpulan tentang 

karakteristik populasi berdasarkan data yang 

diperoleh dari sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Uji Prasyarat 

1. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity 

yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurannya. Suatu alat ukur 

yang valid, tidak sekedar mampu 

mengungkapkan data dengan tepat akan 
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tetapi juga harus memberikan gambaran yang 

cermat mengenai data tersebut. 

Rumus yang digunakan untuk 

mengukur instrumen tes dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi product 

moment. Karena jumlah sampel yang 

digunakan yaitu 86 (lebih dari 30), maka 

digunakan rumus : 

     

      

 
       

        
 

Keterangan : 

    Angka indeks korelasi Product 

Moment 

        Jumlah hasil perkalian silang 

(Product Moment) antara 

frekuensi sel (f) dengan x
’
y

’ 
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Cx' = Nilai korelasi pada variabel X, 

    
    

 
 

     Nilai Korelasi pada Variabel Y, 

    
    

 
 

      Deviasi Standar nilai X dalam arti 

tiap nilai sebagai 1 unit (dimana 

i=1). 

      Deviasi Standar nilai Y dalam arti 

tiap nilai sebagai 1 unit (dimana 

i=1). 

   Jumlah Responden
33

 

Dari hasil perhitungan validitas item 

instrument dapat disimpulkan dalam table 

rekapitulasi di bawah ini. 

 

                                                 
33

 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2015),107. 
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Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel X (Media Sosial 

Youtube) 

No 

Item 

‘’r’’ hitung ‘’r’’ tabel Keterangan 

1 0,67214 0,396 Valid 

2 0,57706 0,396 Valid 

3 0,60355 0,396 Valid 

4 0,61358 0,396 Valid 

5 0,61101 0,396 Valid 

6 0,66102 0,396 Valid 

7 0,61875 0,396 Valid 

8 0,67956 0,396 Valid 
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9 0,75467 0,396 Valid 

10 0,6147 0,396 Valid 

11 0,74523 0,396 Valid 

12 0,56576 0,396 Valid 

13 0,71247 0,396 Valid 

14 0,80066 0,396 Valid 

15 0,63134 0,396 Valid 

16 0,59752 0,396 Valid 

17 0,72225 0,396 Valid 

18 0,70064 0,396 Valid 

19 0,67896 0,396 Valid 

20 0,71351 0,396 Valid 
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Dengan demikian instrumen yang valid 

dengan nomor item yang digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Y (Kreativitas 

Siswa) 

No 

Item 

‘’r’’ hitung ‘’r’’ tabel Keterangan 

1 0,659782 0,396 Valid 

2 0,778437 0,396 Valid 

3 0,773395 0,396 Valid 

4 0,775214 0,396 Valid 

5 0,690085 0,396 Valid 
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6 0,840383 0,396 Valid 

7 0,658898 0,396 Valid 

8 0,76971 0,396 Valid 

9 0,861324 0,396 Valid 

10 0,669913 0,396 Valid 

Dengan demikian instrumen yang valid 

dengan nomor item yang digunakan untuk 

penelitian sesungguhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10. 

2. Uji Realibilitas 

Reabilitas atau nama lainnya yaitu 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi, dan sebagainya memiliki 

arti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Maksudnya ialah apabila dalam 
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beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang 

relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah. 

Adapun cara menguji reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik belah dua dari Sperman 

Brown (Split half) berikut rumusnya: 

   
    
    

 

 Keterangan : 

 ri : reabilitas internal seluruh instrumen 

 rb : korelasi product moment antara belahan 

pertama dan kedua 

  Adapun secara terperinci hasil 

perhitungan relibilitas instrumen dapat 

dijelaskan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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a. Mengelompokkan item soal menjadi dua 

bagian yaitu kelompk item ganjil dan item 

genap.  

b. Mencari koefisien kolerasi dengan rumus 

product moment  antara belahan pertama 

(skor ganjil) dan belahan kedua (skor 

genap)  

c. Memasukkan nilai koefisien kolerasi ke 

dalam rumus Spearman Brown. 

Setelah diperoleh angka koefisien 

reliabilitas, langkah selanjutnya adalah 

mengkonsultasikan atau membandingkan 

dengan angka kritik  atau batas minimal 

reliabilitas. Batas minimal reliabilitas sebuah 
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instrumen menurut Linn dan Kaplan adalah 

0,7.
34

 

Tabel 3.5 

Uji Reliabilitas Variabel Media Sosial Youtube 

NO X Y XY X² Y² 

1 12 11 132 144 121 

2 15 21 315 225 441 

3 18 14 252 324 196 

4 12 13 156 144 169 

5 35 35 1225 1225 1225 

6 23 29 667 529 841 

7 26 33 858 676 1089 

                                                 
34

Eko Putro, Penilaian Hasil Belajar Pembelajaran Di Sekolah, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 195-196.  
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8 15 20 300 225 400 

9 32 22 704 1024 484 

10 27 31 837 729 961 

11 24 31 744 576 961 

12 17 20 340 289 400 

13 17 23 391 289 529 

14 21 18 378 441 324 

15 17 22 374 289 484 

16 29 25 725 841 625 

17 34 32 1088 1156 1024 

18 27 29 783 729 841 

19 19 23 437 361 529 
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20 19 20 380 361 400 

21 26 28 728 676 784 

22 25 24 600 625 576 

23 22 24 528 484 576 

24 30 31 930 900 961 

25 10 10 100 100 100 

26 31 31 961 961 961 

27 28 26 728 784 676 

 611 646 15661 15107 16678 

 Langkah Pertama : 

rxy= 
         

                             
 

 = 
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= 
             

                               
 

= 
     

            
 

=
     

           
 

= 
     

          
 

= 0,83331892 (dibulatkan menjadi 0,83332) 

 Langkah Kedua : 

    
    

        

         

 

 = 
          

         
 

 = 
       

       
 

 = 0,909082975 (dibulatkan menjadi 0,9091) 
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Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas Variabel Kreativitas Siswa 

NO X Y XY X² Y² 

1 11 6 66 121 36 

2 11 8 88 121 64 

3 11 10 110 121 100 

4 6 7 42 36 49 

5 5 5 25 25 25 

6 19 18 342 361 324 

7 13 13 169 169 169 

8 13 13 169 169 169 

9 7 9 63 49 81 
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10 8 14 112 64 196 

11 15 13 195 225 169 

12 14 12 168 196 144 

13 7 6 42 49 36 

14 6 7 42 36 49 

15 13 14 182 169 196 

16 14 14 196 196 196 

17 12 11 132 144 121 

18 11 8 88 121 64 

19 10 10 100 100 100 

20 8 11 88 64 121 

21 11 13 143 121 169 
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22 13 12 156 169 144 

23 20 19 380 400 361 

24 5 6 30 25 36 

25 8 8 64 64 64 

26 17 16 272 289 256 

27 14 15 210 196 225 

 302 298 3674 3800 3664 

Langkah Pertama : 

rxy= 
         

                             
 

 = 
                   

                             
 

= 
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= 
    

            
 

=
    

          
 

= 
    

          
 

= 0,85670 

 Langkah Kedua : 

 
    

        

         

 

 = 
          

         
 

 = 
      

      
 

 = 0,92282 (dibulatkan menjadi 0,9228) 
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Tabel 3.7 

Rekapitulasi Uji Relibilitas Item Insrumen 

Penelitian Pengaruh Pergaulan Media Sosial 

Youtube terhadap Kreativitas Siswa 

 

Variabel ‘’r’’ hitung ‘’r’’ tabel Keterangan 

X 0,909 0,396 Reliabel 

Y 0,922 0,396 Reliabel 

Dari perhitungan reliabilitas tersebut dapat 

diketahui bahwa nilai reliabilitasinstrumen pada 

pengaruh media social youtube sebesar 0,909, dan 

nilai reliabilitas kreativitas siswa sebesar 0,922. 

Kemudian dikonsultasi dengan “r” tabel pada taraf 

signifikasi 5% adalah 0,396. Hasil konsultasi 

menunjukkan bahwa “r” hitung > dari “r” tabel. 

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa instrumen diatas 

adalah reliabel. 
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Untuk mengetahui kuat lemahnya tingkat 

atau derajat hubungan antaar variabel X, dan 

variabel Y, secara sederhana dapat diterangkan 

berdasarkan tabel nilai koefisien korelasi sebagai 

berikut:
35

 

Tabel 3.8 

Tabel Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Interprestasi 

Antara 0,800 sampai 

dengan 1,00 

Tinggi 

Antara 0,600 sampai 

dengan 0,800 

Cukup 

Antara 0,400 sampai 

dengan 0,600 

Agak rendah 

                                                 
35

 Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 276. 
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Antara 0,200 sampai 

dengan 0,400 

Rendah 

Antara 0,000 sampai 

dengan 0,200 

Sangat rendah 

3. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

Untuk memperinci data tentang media social 

youtube dan kreativitas siswa sekaligus menjawab 

rumusan masalah nomor 3 maka terlebih dahulu 

akan dihitung mean dan standar deviasinya. 

1. Terlebih dahulu membuat tabel distribusi 

frekuensi. 

2. Memasukan data kedalam rumus Mean. Adapun 

rumus Mean : Mx = 
   

 
dan My = 

   

 
 

 Keterangan:   

Mx atau My : Mean yang dicari 



101 

 

 

 

Fx atau  Fy : Jumlah dari perkalian 

midpoint dari masing-masing interval dengan 

frekuensinya 

N   : jumlah data 

3. Memasukan data kedalam rumus SD. Adapun 

rumus SD : 

         
 

 
  

    

 
 
 

dan     

     
 

 
  

    

 
 
 

 

Keterangan: 

SDx atau SDy : Deviasi Standar. 

∑fx’² atau ∑fy’²: Jumlah hasil perkalian antara 

frekuensi masing-masing interval dengan x’² 

atau y’². 

∑fx’ atau ∑fy’: Jumlah hasil perkalian antara 

masing-masing 
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interval dengan x’atau 

y’. 

N: Jumlah data
36

 

4. Setelah perhitungan mean dan standar 

deviasinya ditemukan hasilnya, lalu 

membuat tabel pengkategorian baik, 

kurang dan cukup. Dengan rumus :  

 Mx + 1 SDx = kreativitas siswa itu 

baik 

 Mx – 1 SDx = kreativitas siswa itu 

kurang 

 Mx – 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = 

kreativitas siswa itu cukup 

b. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

                                                 
36

Ibid., 93. 
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Pengujian berdistribusi normal 

bertujuan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh berdistribusi normal atau 

mendekati normal, karena data yang baik 

adalah data yang menyerupai ditribusi 

normal. Jika distribusi sampel adalah 

normal, maka dapat dikatakan sampel 

yang diambil mewakili populasi. Uji 

nomalitas dapat dilakukan dengan 

berbagai cara salah satunya adalah uji 

Lillifors. Berikut rumus uji Lillifors: 

 M x = 
   

 
 

 SDx =   
   

 
   

   

 
 
 

 

 Z = 
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2. Uji Linieritas  

Tujuan dilakukan uji linieritas 

adalah untk mengetahui apakah antara 

variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas 

(X) mempunyai hubungan linier. Jika 

tidak linier berarti tidak dapat 

dilanjutkan. Dalam uji ini peneliti 

menggunakan SPSS. 

c. Uji Hipotesis 

1. Statistik Deskriptif 

1) Regresi Linier Sederhana 

Setelah melakukan uji 

normalitas dan uji linieritas, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis datamenggunakan regresi 

linier sederhana dengan rumus 

sebagai berikut:   
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a. Menghitung konstanta dan 

koefisien arah regresi. 

    Konstanta regresi yaitu : 

a = 
                

           
 

b. Koefisien arah regresi yaitu : 

b = 
           

           
 

c. Menghitung jumlah kuadrat setiap 

sumber varian : 

1) JKreg(a)= 
     

 
 

2) JKreg(b│a) = b [    

   .   ] 

3) JKres= ƩY
2
 – JKreg(a) – 

JKreg(b│a) 
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d. Menghitung nilai drajad 

kebebasan (dk) setiap sumber 

varian : 

1) dkreg(a) = 1 

2) dk3reg(b│a) = k = 1 

3) dkres(a) = n – k – 1 

e. Menghitung Rerata Jumlah 

Kuadrat atau varian dari sumber 

varian yang diperlukan : 

1) RJKreg(a)  = 
        

 
 

2) RJKreg(b│a) 
= 
  

        

 
 

3) RJKres = 
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f. Menghitung nilai Fhtung 

Fb 
= 

   
        

      
 

g. Menentukan nilai Ftabel 

        Untuk ɑ =  

                  dk1 = 1 dan dk2 =  

  maka diperoleh nilai Ftabel =  

h. Hipotesis yang diuji 

 H0  : ß = 0 

 H1 : ß ǂ 0  

i. Kritera pengujian 

         Terima H0 , Jika Fh < Ft dan  

                    Tolak H0 , jika Fh > Ft  

j. Pengujian hipotesis 

 Kesimpulan adakah pengaruh 

yang signifikan, F hitung harus 

lebih besar dari F tabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Profil Sekolah SDN Nologaten 1 Ponorogo 

1. Nama Sekolah :  SD Negeri 1 Nologaten 

Kecamatan :  Ponorogo  

Kabupaten :  Ponorogo 

Propinsi :  Jawa Timur 

2. Kepala Sekolah 

Nama Lengkap:  MUJIADI,S.Pd., M.Pd. 

Pendidikan :  S-2 

Jurusan :  DIKJASORKES 

3. Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah 

1) Tujuan Pendidikan Dasar 

Tujuan pendidikan dasar adalah 

meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 
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serta keterampilan untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

3) Visi Sekolah 

“Agamis, berilmu, berakhlak mulia dan 

cinta lingkungan” 

4) Misi Sekolah 

a) Mengembangkan kultur sekolah yang 

berdasarkan IMTAQ untuk menguasai 

IPTEK. 

b) Melaksanakan pembelajaran yang 

kontekstual dan bernuansa PAIKEM. 

c) Mengembangkan potensi peserta didik 

dan pendidik sehingga menjadi 

sekolah unggul yang diminati oleh 

masyarakat. 
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d) Mengembangkan lingkungan sekolah 

yang sehat dan berwawasan 

lingkungan. 

5) Tujuan Sekolah 

a) Siswa rajin beribadah. 

b) Siswa hafal Juz Amma. 

c) Siswa memiliki sikap berakhlakul 

karimah. 

d) Siswa memiliki sikap karakter 

yang berkepribadian. 

e) Siswa berprestasi dalam bidang 

bakat dan minat yang dimiliki. 

f) Siswa memiliki ketrampilan dalam 

pelajaran. 

g) Siswa memiliki nilai hasil belajar 

diatas Kriteria Ketuntasan 

Minimal. 
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h) Siswa memiliki pribadi yang cinta 

terhadap lingkungan. 

i) Banyak prestasi sekolah yang 

diraih. 

j) Sekolah yang terjiwai Islami. 

k) Sekolah yang unggul dalam 

berbagai bidang. 

6) Kondisi guru 

a) Profil guru dan karyawan 

Profil guru dan karyawan di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo sebagai berikut: 

No 

Status 

Kepegawaian 

Kepala Guru Karyawan Jumlah 

1 PNS 1 9  10 

2 Bantu  2 4 6 
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Jumlah 1 11 4 16 

 

b) Jabatan Guru 

Jabatan guru di SDN 1 Nologaten Ponorogo sebagai 

berikut: 

No

. 

Guru Kelas 

Guru 

Agama 

Guru 

Olahraga 

Jumlah 

1 9 1 1 13 

 

c) Latar Belakang Pendidikan 

Latar belakang Pendidikan guru di SDN 1 

Nologaten Ponorogo   sebagaiberikut: 

S3 S2 S1 D3 D2 D1 SLTA Lainnya Jumlah 

- 1 15 - - - - - 16 
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d) Potensi Sekolah yang diharapkan mendukung program 

Sekolah 

1) Sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang 

cukup untuk mengembangkan potensi siswa. 

2) Dukungan masyarakat, komite, dan instansi terkait 

sangat baik untuk kemajuan sekolah. 

B. Deskripsi Data Tentang Media Sosial Youtube 

dan Kreativitas Siswa Pada Mata Pelajaran 

(SbDP) di SDN Nologaten 1 Ponorogo 

1. Media Sosial youtube di SDN Nologaten 1 

Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai media 

social youtube, peneliti menggunakan metode 

angket. Dalam penelitian ini yang dijadikan 

objek penelitian adalah siswa SDN Nologaten 1 

Ponorogo yaitu kelas VA sejumlah 28 siswa. 
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Adapun hasil angket siswa kelas V SDN 

Nologaten 1 Ponorogo sebagai berikut: 

Dalam analisis ini untuk memperoleh 

jawaban tentang bagaimana pengaruh media 

social siswa kelas V  SDN Nologaten 1 

Ponorogo maka peneliti menggunakan rumus 

Mean dan Standard Deviasi. Dapat di lihat tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Skor Jawaban Angket Media Sosial Youtube Kelas V 

SDN Nologaten 1 Ponorogo 

No X₁ f fX₁ x=X-MX₁ x₁² fx₁² 

1 79 2 158 
5.46428
6 

29.8584
2 59.71684 

2 78 1 78 
4.46428
6 

19.9298
5 19.92985 

3 77 2 154 
3.46428
6 

12.0012
8 24.00255 

4 76 3 228 
2.46428
6 

6.07270
4 18.21811 

5 75 5 375 
1.46428
6 

2.14413
3 10.72066 
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6 74 4 296 
0.46428
6 

0.21556
1 0.862245 

7 73 2 146 -0.53571 0.28699 0.57398 

8 72 1 72 -1.53571 
2.35841
8 2.358418 

9 71 1 71 -2.53571 
6.42984
7 6.429847 

10 70 4 280 -3.53571 
12.5012
8 50.0051 

11 69 1 69 -4.53571 20.5727 20.5727 

12 66 2 132 -7.53571 
56.7869
9 113.574 

    28 2059   
169.158
2 326.9643 

 

Dari data skor tersebut kemudian dicari mean 

dan standar deviasi dengan langkah sebagai berikut : 

a. Mencari Mean 

Mx1 = 
    

 
 = 

    

  
 = 73,5 

b. Mencari Standar Deviasi 

SDx1  
=  
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=  

        

  
 

 =               

 = 3,4172059389 

 Dari hasil di atas dapat diketahui Mean = 

73,5 dan Standart Deviasi = 3,417. Untuk 

menentukan media sosial youtube baik, cukup dan 

kurang, dibuat pengelompokan dengan 

menggunakan rumus :
37

 

MX + 1.SDX = 73,5 + 3,4 

 = 77 

MX – 1.SDX = 73,5–3,4 

 = 70 

                                                 
37

Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2012), 175.  
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 

77 keatas dikategorikan media sosial youtube kelas V 

rendah, sedangkan skor 70-77 dikategorikan media 

sosial youtube kelas V tinggi dan skor kurang dari 70 

dikategorikan media sosial youtube kelas V termasuk 

sedang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang media 

sosial youtube kelas V dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Kategori Media Sosial Youtube 

No Skor Frekuensi Presentase Kategori 

1 ≥77 3 10,7 Rendah 

2 70-77 22 78,6 Tinggi 

3 ≤70 3 10,7 Sedang 

Jumlah 28 100%  

  



118 

 

 

 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan kategori 

skor media sosial youtube tersebut dijelaskan bahwa 

hasil skor lebih dari 77 ada 3 responden dengan 

prosentase 10,7% yang termasuk dalam kategori 

rendah. Hasil skor antara 70-77 ada 22 responden 

dengan prosentase 78,6% yang termasuk dalam 

kategori tinggi. Sedangkan hasil skor kurang dari 70 

ada 3 responden dengan prosentase 10,7% yang 

termasuk dalam kategori sedang. Sehingga variabel 

media social youtubetermasuk dalam kategori tinggi 

dengan prosentase 78,6% dengan frekuensi 22.  

2. Deskripsi Data tentang Kreativitas Siswa Kelas 

V di SDN Nologaten 1 Ponorogo Ponorogo  

Deskripsi data dalam pembahasan ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran data 

tentang kreativitas siswa kelas V SDN Nologaten 

1  Ponorogo. Data ini diperoleh dari angket yang 
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disebarkan kepada siswa kelas V SDN Nologaten 

Ponorogo yang berjumlah 28 siswa. Adapun 

hasil angket siswa kelas V SDN Nologaten 1 

Ponorogo sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Kreativitas Siswa Kelas V 

SDN Nologaten 1  Ponorogo 

No X₁ f fX₁ x=X-MX₁ x₁² fx₁² 

1 39 6 234 
2.96428
6 8.78699 52.72194 

2 38 7 266 
1.96428
6 

3.85841
8 27.00893 

3 37 4 148 
0.96428
6 

0.92984
7 3.719388 

4 36 1 36 
-
0.03571 

0.00127
6 0.001276 

5 35 1 35 
-
1.03571 

1.07270
4 1.072704 

6 34 2 68 
-
2.03571 

4.14413
3 8.288265 

7 33 1 33 
-
3.03571 

9.21556
1 9.215561 

8 32 3 96 
-
4.03571 

16.2869
9 48.86097 

9 31 3 93 - 25.3584 76.07526 
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5.03571 2 

  
31
5 28 

100
9   

69.6543
4 226.9643 

 

Dari data skor tersebut kemudian dicari mean 

dan standar deviasi dengan langkah sebagai berikut : 

a. Mencari Mean 

Mx1 = 
    

 
 = 

    

  
 =    

b. Mencari Standar Deviasi 

SDx1  
=  

     

 
 
 

 
=  

        

  
 

 =              

 = 2,847 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean = 36 

dan Standart Deviasi =2,8. Untuk menentukan 
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kreativitas siswa baik, cukup dan kurang, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus :
38

 

MX + 1.SDX = 36 + 2,8 

 = 38,8 

 = 39 (dibulatkan) 

MX – 1.SDX = 36 – 2,8 

 = 33,2 

  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor 

39 keatas dikategorikan kreativitas siswa kelas V 

rendah, sedangkan skor 33-39 dikategorikan 

kreativitas siswa kelas V tinggi dan skor kurang dari 6 

dikategorikan kreativitas siswa kelas V termasuk 

                                                 
38

Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2012), 175.  



122 

 

 

 

sedang. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

kreativitas kelas V dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Kategori Kreativitas Siswa 

 

No Skor Frekuensi Presentase Kategori 

1 ≥39 0 0,00 Rendah 

2 33-39 20 78,57 Tinggi 

3 ≤33 6 21,43 Sedang 

Jumlah 28 100%  

 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan kategori 

skor kreativitas siswa tersebut dijelaskan bahwa hasil 

skor lebih dari 39 ada 0 responden dengan 

prosentase 0,00% yang termasuk dalam kategori 

kurang kreatif. Hasil skor antara 33-39 ada 202 

responden dengan prosentase 78,57% yang termasuk 
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dalam kategori sangat kreatif. Sedangkan hasil skor 

kurang dari 33 ada 6 responden dengan prosentase 

21,43% yang termasuk dalam kategori kreatif. 

Sehingga variabel kreativitas siswa termasuk dalam 

kategori tinggi dengan prosentase 78,57% dengan 

frekuensi 22.  

C. Analisis Data ( Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data dari variabel yang di teliti normal 

atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang 

kenormalan data. Uji normalitas ini lakukan 

menggunakan rumus Kolmogorov Smimov. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.5 

Uji Normalitas Variabel Media Sosial Youtube 

Data  Perhitungan Uji Normalitas Media Sosial Youtube 

dengan Rumus Kolmogorov-Sminorv 

X f fkb f/n fkb/n Z P ≤ Z a₂ a₁ 

79 2 28 0,071428571 1 1,57 0,9515 0,0485 0,022928571 

78 1 27 0,035714286 0,964285714 1,29 0,9251 0,039185714 

-

0,003471429 

77 2 26 0,071428571 0,928571429 1,00 0,9082 0,020371429 0,051057143 

76 3 25 0,107142857 0,892857143 0,71 0,8888 0,004057143 0,103085714 

75 5 24 0,178571429 0,857142857 0,43 0,8665 -0,009357143 0 

74 4 22 0,142857143 0,785714286 0,14 0,7794 0,006314286 0,136542857 

73 2 19 0,071428571 0,678571429 -0,14 0,9515 -0,272928571 0,344357143 

72 1 18 0,035714286 0,642857143 -0,43 0,9394 -0,296542857 0,332257143 

71 1 17 0,035714286 0,607142857 -0,71 0,9251 -0,317957143 0,353671429 

70 4 14 0,142857143 0,5 -1,00 0,5398 -0,0398 0 

69 1 13 0,035714286 0,464285714 -1,29 0,496 -0,031714286 0,067428571 

66 2 12 0,071428571 0,428571429 -2,14 0,4522 -0,023628571 0,095057143 

 
28 

        

Apabila tingkat kesalahan 5%, maka dengan 

jumlah n=28 diperoleh            dari tabel = 2,048. 

          = 2,048/   

= 2,048/√28 
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= 2,048/5,291 

= 0,3870 

Terima Ho jika a₁ maksimum ≤      sebesar 0,3870 

Tolak Ho jika a₁ maksimum ≥       sebesar 0,3870 

Karena hasil hitung maksimal nilai a₁ adalah 

0,3870, dimana angka tersebut lebih kecil dari r 

tabel,dengan demikian terima Ho yang berarti 

distribusi data adalah normal. 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Variabel Kreativitas Siswa 

Data  Perhitungan Uji Normalitas Kreativitas Siswa dengan 

Rumus Kolmogorov-Sminorv 

 

X f fkb f/n fkb/n Z P ≤ Z a₂ a₁ 

39 6 28 0,214285714 1 1.03 0.9693 0.0307 0.18358571 

38 7 23 0,25 0,821428571 0.69 0.8485 

-

0.027071429 0.27707143 

37 4 22 0,142857143 0,785714286 0.34 0.8051 
-
0.019385714 0.16224286 

36 1 21 0,035714286 0,75 0.00 0.9545 -0.2045 0.24021429 

35 1 20 0,035714286 0,714285714 

-

0.34 0.6985 0.015785714 0.01992857 

34 2 18 0,071428571 0,642857143 
-
0.69 0.6368 0.006057143 0.06537143 

33 1 17 0,035714286 0,607142857 

-

1.03 0.504 0.103142857 

-

0.06742857 

32 3 14 0,107142857 0,5 
-
1.38 0.4364 0.0636 0.04354286 

31 3 11 0,107142857 0,392857143 

-

1.72 0.3707 0.022157143 0.08498571 
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28 

         

 Apabila tingkat kesalahan 5%, maka dengan 

jumlah n=28 diperoleh            dari tabel = 

2,048. 

          = 2,048/   

= 2,048/√28 

= 2,048/5,291 

= 0,3870 

Terima Ho jika a₁ maksimum ≤      sebesar 0,3870 

Tolak Ho jika a₁ maksimum ≥       sebesar 0,3870 

Karena hasil hitung maksimal nilai a₁ adalah 

0,3870, dimana angka tersebut lebih kecil dari r 

tabel,dengan demikian terima Ho yang berarti 

distribusi data adalah normal. 

2. Uji Linieritas 
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Uji linieritas bertujuan untuk mencari 

apakah antara dua variabel memiliki hubungan 

yang linier atau tidak. Jika data tidak linier, maka 

analisis regresi tidak bisa dilakukan. Untuk 

memastikan adanya hubungan linieritas tersebut 

perlu diadakan uji linearitas. 

Uji linieritas dilakukan dengan uji SPSS, 

aturannya H0 harus diterima atau P > 0,05. Adapun 

perhitungan menggunakan aplikasi SPSS dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 
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Tabel Uji Linieritas X dan Y 

Uji Linieritas Data 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

kreativitas 
siswa * 
media 
sosial 
youtube 

Between Groups (Combined) 
109.298 11 9.936 

1.35
1 

.284 

Linearity 
42.921 1 42.921 

5.83
6 

.028 

Deviation 
from 
Linearity 

66.376 10 6.638 .903 .552 

Within Groups 117.667 16 7.354   

Total 226.964 27    

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova di atas 

diperoleh nilai F Hitung 0,903 sedangkan F tabel 

dengan angka df dari tabel di atas diketahui df 10.16 

pada tabel distribusi F untuk tingkat signifikasi 0,05 

adalah 2,49. Karena F hitung lebih kecil 0,903 dari F 

tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan linier secara signifikasi antar variabel 

media sosial youtube dan kreativitas siswa. 
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Berdasarkan uji pra syarat di atas bahwa antar 

variabel yang diteliti sudah linier, maka dari itu 

regresi linier dalam penelitian ini dapat dilanjutkan. 

3. Uji Regresi Linier Sederhana 

Dalam analisis ini untuk memperoleh 

jawaban tentang apakah ada pengaruh antara media 

sosial youtube terhadap kreativitas siswa maka 

peneliti menggunakan teknik perhitungan regresi 

linier sederhana sebagai berikut : 

Untuk menganalisis data ini maka dengan 

menggunakan beberapa langkah-langkah : 

a. Membuat Tabel Perhitungan  
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Tabel 4.8 

Tabel Perhitungan Regresi Linier Sederhana Pengaruh 

Media Sosial Youtube Terhadap Kreativitas Siswa Di 

SDN Nologaten 1 Ponorogo 

Responden X Y XY X² Y² 

1 78 33 2574 6084 1089 

2 73 39 2847 5329 1521 

3 66 31 2046 4356 961 

4 75 39 2925 5625 1521 

5 75 38 2850 5625 1444 

6 75 38 2850 5625 1444 

7 69 38 2622 4761 1444 

8 74 38 2812 5476 1444 
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9 75 37 2775 5625 1369 

10 70 32 2240 4900 1024 

11 71 32 2272 5041 1024 

12 66 36 2376 4356 1296 

13 70 31 2170 4900 961 

14 77 37 2849 5929 1369 

15 70 31 2170 4900 961 

16 76 32 2432 5776 1024 

17 74 37 2738 5476 1369 

18 75 38 2850 5625 1444 

19 77 38 2926 5929 1444 

20 79 39 3081 6241 1521 
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21 76 39 2964 5776 1521 

22 73 34 2482 5329 1156 

23 76 39 2964 5776 1521 

24 72 35 2520 5184 1225 

25 74 34 2516 5476 1156 

26 74 38 2812 5476 1444 

27 70 39 2730 4900 1521 

28 79 37 2923 6241 1369 

jumlah 2059 1009 74316 151737 36587 

 

a. Menghitung konstanta dan koefisien arah 

regresi. 

1) Konstanta regresi yaitu: 
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a = 
                

           
 

= 
                             

                    
 

=9,40 

2) Koefisien arah regresi yaitu: 

b = 
           

           
 

= 
                        

                    
 

= 0,36 

3) Menghitung jumlah kuadrat setiap 

sumber varian: 

JKreg(a)= 
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 = 
       

  
 

 = 36360,03 

JKreg(b│a) = b [     
      

 
] 

 = 0,36 [74361-
            

  
] 

 = 0,36 [74316-74197,53] 

= 42,63 

JKres= ƩY
2
 – JKreg(a) – JKreg(b│a) 

= 36587 – 36360,03–42,63 

=1184,34 
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4) Menghitung nilai derajat kebebasan (dk) 

setiap sumber varian: 

dkreg(a) = 1 

dk3reg(b│a) = k = 1 

dkres(a) = n – k – 1 

 =28 – 1- 1 

 =26 

5) Menghitung rerata jumlah kuadrat atau 

varian dari sumber varian yang 

diperlukan: 

RJKreg(a)  = 
        

 
 

 
= 
        

 
 

 = 36360,03 
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RJKreg(b│a) 
= 
  

        

 
 

 
= 
     

 
 

 = 42,63 

RJKres = 
     

   
 

 
= 
      

    
 

 = 7,09 

6) Menghitung nilai Fhtung 

Fb 
= 

   
        

      
 

 = 
     

    
 

 = 6,01 
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7) Menentukan nilai Ftabel 

Untuk ɑ = 0,05 

dk1 = 1 dan dk2 = 26 

maka diperoleh nilai Ftabel = 4,22 

8) Hipotesis yang diuji 

H0  : ß = 0 

H1 : ß ǂ 0  

9) Kritera pengujian 

Terima H0 , Jika Fh < Ft dan  

Tolak H0 , jika Fh > Ft  

10) Pengujian hipotesis 

 Ternyata Fh < Ft (6,01> 4,22) 

sehingga H0 di tolak, dan disimpulkan 

terdapat pengaruh yang signifikan media 

sosial youtube (X) terhadap kreativitas 

siswa (Y). 
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11) Penghitungan koefisien determinasi 

(  ) 

 r   =
            

                        
 

     

=
                      

                                        
 

       = 0,43 x 0,43 

       = 18,4% 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi 

linier sederhana tentang Media sosial youtube 

terhadap kreativitas siswa diperoleh Fhitung (6,01) > 

Ftabel (4,22) sehingga Ho ditolak. Hal itu berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara media sosial 

youtube terhadap kreativitas siswa di SDN 

Nologaten 1 Ponorogo. Besar koefisien determinasi 

(R
2
) adalah 18,4%, artinya media sosial youtube (X) 



139 

 

 

 

berpengaruh sebesar 18,4% terhadap kreativitas 

siswa (Y) di SDN Nologaten 1 Ponorogo dan 81,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian deskripsi data serta 

analisis data dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan sebagi berikut: 

1. Media Sosial Youtube Siswa dapat 

dikatakan baik. Hal ini diperoleh dari hasil 

angket siswa dengan rincian 78,6 % 

dengan frekuensi 22 dari 28 responden 

dalam kategori baik. 

2. Kreativitas Siswa di SDN Nologaten 1 

Ponorogo dapat dikatakan baik. Hal ini 

diperoleh dari hasil angket siswa dengan 

rincian 78,57 % dengan frekuensi 22 dari 

28 responden dalam kategori baik. 



 

 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

media sosial youtube terhadap kreativitas 

siswa di SDNNologaten 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019. Besar pengaruhnya 

adalah 18,4%. 

B. Saran 

Darihasil analisis datapembahasan 

mengenai pengaruh media sosial youtube 

terhadap kreativitas siswa pada mata pelajaran 

(SbDP)  di SDN Nologaten 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019, maka saran-saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, sebagai masukan agar dapat 

mengoptimalkan kreativitasnya dalam 

segala macam pelajaran. 

2. Bagi guru, sebagai saran dan masukan agar 

dapat meningkatkan penggunaan media 



 

 

atau strategi dalam pembelajaran, sesuai 

dengan kebutuhan siswa sehingga dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam 

menerima materi tersebut. 

3. Bagi dunia penelitian, penelitian ini masih 

terbatas pada variabel media sosial 

youtube, disarankan peneliti selanjutnya di 

dalam ruang lingkup pendidikan, tidak 

hanya media sosial youtube siswa sebagi 

tolak ukur untuk kreativitas siswa 

melainkan factor-faktor yang lain juga. 
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