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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1)pengaruh model 
pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, (2)pengaruh aktivitas terhadap 
hasil belajar matematika, (3)efek interaksi antara model pembelajaran dan 
aktivitas siswa terhadap hasil belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VII semester II SMP Negeri 2 Mojolaban tahun ajaran 
2012/2013 sebanyak 8 kelas. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, 
yaitu siswa kelas VIIG sebagai kelas eksperimen yang dikenai mod el 
pembelajaran creative problem solving berbasis mind mapping dan kelas VIID 
sebagai kelas control yang dikenai model pembelajaran direct instruction. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, tes, dan angket. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak 
sama, yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dengan uji Lilliefors dan uji 
homogenitas dengan uji Barlett. Dari hasil ana lisis variansi dua jalan dengan sel 
tak sama dengan a = 5% diperoleh: (1)FA=60,0867 > Ftabel=4,00  sehingga ada 
pengaruh penggunaan model pembelajaran terhadap hasil belajar matematika, 
(2)FB=40,4667 > Ftabel=3,15 sehingga ada pengaruh tingkat aktivitas terhadap 
hasil belajar matematika, (3)FAB=0,9657 < Ftabel=3,15 sehingga tidak ada 
interaksi antara model pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap hasil 
belajar matematika. 

 
Kata kunci : creative problem solving, mind mapping, direct instruction, aktivitas, 
hasil-belajar. 
 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu disiplin ilmu merupakan pengetahuan yang 

sangat penting. Namun, sampai sekarang matematika masih saja memiliki citra 

kurang menyenangkan bagi banyak siswa persekolahan, hal tersebut tentu saja 
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menjadi bahan refleksi bagi semua pihak yang berkaitan, terutama bagi guru yang 

menyajikannya langsung di hadapan siswa. 

Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam belajar 

matematika  salah satunya adalah hasil belajar atau prestasi belajar yang diperoleh 

siswa. Pembelajaran matematika  jika dilihat dari hasil belajar siswa belum sesuai 

dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

adalah kurangnya aktivitas belajar siswa. Tingkat aktivitas belajar  khususnya 

aktivitas  belajar matematika, belum seperti yang diharapkan.  

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam 

interaksi belajar mengajar. Pada prinsipnya belajar adalah berbuat sehingga di 

dalam belajar diperlukan aktivitas. 

Pelajaran matematika sering dirasakan sulit oleh siswa, sehingga 

cenderung tidak mereka senangi, bahkan tidak sedikit siswa yang merasa bahwa 

pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling dibenci. Dengan anggapan 

seperti inilah siswa menjadi enggan untuk belajar matematika dan mengalami 

kesulitan belajar matematika sehingga hasil belajar siswa kurang maksimal. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat bisa menjadikan siswa itu aktif dalam 

pembelajaran dan tidak merasa bosan dengan pelajaran tersebut, sehingga siswa 

lebih mudah memahami materi dan hasil yang diperolehnya akan meningkat. 

Creative Problem Solving (CPS) adalah suatu model pembelajaran yang 

memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti 

dengan penguatan keterampilan(K.L.Pepkin,2004:1).  Mind Mapping menurut 

Martin(dalam Trianto, 2011), merupakan inovasi baru yang penting untuk 

membantu anak menghasilkan pembelajaran bermakna dalam kelas. 

Suatu pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa dapat memperoleh 

hasilnya sendiri. Pembelajaran creative dapat mendorong siswa untuk 

meningkatkan aktivitas da lam belajar. Dengan model pembelajaran problem 

solving siswa diberikan masalah oleh guru dan diminta untuk mencari solusi 

penyelesaiannya. Solusi penyelesaian dengan membuat mind mapping akan lebih 

mudah diingat oleh siswa.  
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Salah satu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

siswa dalam berpikir secara kritis dan kreatif dalam matematika adalah model 

pembelajaran matematika creative problem solving berbasis mind mapping. 

Dalam model pembelajaran ini siswa diberikan permasalahan mengenai persegi 

dan persegi panjang. Siswa menyelesaikan masalah yang diberikan dengan 

mengidentifikasi unsur-unsur persegi dan persegi panjang tersebut, kemudian 

membuat mind mapping mengenai sifat-sifat persegi dan persegi panjang yaitu 

yang menjadi ide pokok diletakkan di atas atau di tengah lalu dihubungkan 

dengan konsep-konsep sekunder. Konsep-konsep yang didapat oleh siswa dari 

hasil penemuannya sendiri akan lebih bermakna dan pemahaman siswa terhadap 

konsep tersebut akan meningkat. Dengan pembelajaran yang bermakna dan 

mudah diingat menjadikan hasil belajar meningkat. 

Model pengajaran langsung (Direct Instruction) menurut Sofan Amri dan 

Iif Khoiru Ahmadi(2010), merupakan salah satu model pengajaran yang dirancang 

khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural 

(pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu)  dan pengetahuan deklaratif 

(pengetahuan tentang sesuatu) yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari 

selangkah demi selangkah. Dalam pembelajaran langsung diperlukan keterlibatan 

siswa, terutama melalui memperhatikan, mendengarkan dan resitas(tanya jawab). 

Ini berarti bahwa lingkungan belajar berorientasi pada tugas dan memberi harapan 

agar siswa mencapai hasil belajar dengan baik. 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji : (1) pengaruh 

model pembelajaran creative problem solving berbasis mind mapping dan direct 

instruction terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh aktivitas belajar  

terhadap hasil belajar matematika, (3) efek interaksi antara model pembelajaran 

dan aktivitas belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu untuk menemukan 

pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang sengaja 

dikontrol(Sutama,2012:53). Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Mojolaban 
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pada semester genap tahun ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Mojolaban yang terdiri dari 10 kelas. Sampel 

sebanyak dua kelas, kelas pertama sebagai kelas eksperimen dan kelas kedua 

sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel dengan cluster random 

sampling. Sebelum dikenai perlakuan kedua kelas diuji keseimbangan 

menggunakan uji t dengan data nilai raport semester ganjil.  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu model 

pembelajaran, aktivitas belajar siswa dan variabel terikat yaitu hasil belajar 

matematika. Penggunaan model pembelajaran CPS berbasis Mind Mapping untuk 

kelas eksperimen dan pembelajaran direct instruction untuk kelas kontrol. 

Sedangkan Aktivitas belajar siswa dilihat dari nilai angket aktivitas belajar siswa 

tentang bagaimana siswa mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

mengemukakan pendapat, mengerjakan tugas dan kerjasama antar siswa. Hasil 

belajar matematika adalah hasil yang dicapai siswa setelah malalui proses 

pembelajaran matematika dapat dilihat dari nilai tes hasil belajar matematika. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data antara lain : metode tes  

untuk memperoleh data hasil belajar , metode angket untuk mengetahui tingkat 

aktivitas belajar , dan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data nilai siswa.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji prasyarat 

analisis, uji hipotesis dan uji komparasi ganda. Uji prasyarat analisis terdiri dari 

uji normalitas dengan metode Liliefors dan uji homogenitas dengan metode 

Bartlett.  

Uji Hipotesis yang digunakan adalah anava dua jalan dengan sel tak sama. 

Anava dua jalan dengan sel tak sama bertujuan untuk menguji signifikansi 

perbedaan efek (pengaruh) 2 variabel bebas terhadap variabel terikat . Uji 

komparasi ganda sebagai tinda k lanjut dari analisis variansi. Uji lanjut pasca 

anava dua jalan dengan metode scheffe. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji keseimbangan terhadap data kemampuan awal 

matematika siswa, diperoleh thitung < ttabel  , hal ini berarti pada taraf signifikansi 
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5%, keputusan uji adalah Ho diterima. Dengan demikian diperoleh bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang seimbang sebelum 

perlakuan.  

Penggunaan model pembelajaran yang berbeda terhadap dua kelompok 

kelas, model pembelajaran CPS berbasis Mind Mapping untuk kelas eksperimen 

dan pembelajaran direct instruction untuk kelas control. Langkah-langkah 

penerapan pembelajaran matematika creative problem solving berbasis mind 

mapping yaitu guru memberikan suatu permasalahan tentang bagaimana unsur-

unsur persegi dan persegipanjang, siswa mengklarifikasi masalah, kemudian 

mengungkapkan gagasan dengan membuat mind mapping, selanjutnya dievaluasi.  

Sedangkan, fase model pembelajaran direct instruction  yaitu guru mengawali 

pengajaran dengan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, serta mempersiapkan 

siswa untuk menerima penjelasan guru. Selanjutnya diikuti oleh presentasi materi 

unsur persegi  yang diajarkan atau demonstrasi tentang cara persegi menempati 

bingkainya. Kemudian memberikan latihan terbimbing dan pemberian umpan 

balik dengan tanya jawab serta memberikan kesempatan latihan mandiri.  

Intrumen dalam penelitian meliputi tes obyektif hasil belajar matematika 

pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang dan angket aktivitas belajar 

siswa, yang sebelumnya diujicobakan di kelas tryout yaitu kelas VII E kemudian 

hasil uji coba tes dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian item-item yang 

valid digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

Untuk keperluan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan 

homogenitas populasi terhadap data hasil belajar siswa. Uji normalitas setiap 

sampel diperoleh Lhitung  < Ltabel, hal ini berarti pada taraf signifikansi 5%, 

keputusan uji adalah Ho diterima artinya semua sampel berasal dari pupolasi yang 

berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas variansi populasi, diperoleh setiap 

pasang sampel mempunyai nilai X2
hitung  <  X2

tabel, hal ini berarti pada taraf 

signifikansi 5% , keputusan uji adalah Ho diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa populasi mempunyai variansi yang sama (homogen).  
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Berikut ini disajikan rangkuman deskripsi data hasil belajar matematika 

siswa berdasarkan kategori model pembelajaran yaitu Creative Problem Solving 

(CPS) berbasis Mind Mapping dan Direct Instruction ditinjau dari Aktivitas  

belajar tinggi, sedang dan rendah.  

 Tabel Rata-Rata Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kontrol 
Ditinjau Dari Aktivitas Belajar Siswa 

Model Pembelajaran 
Aktivitas  Rerata 

Tinggi Sedang Rendah Marginal  
CPS berbasis Mind Mapping 74,60 69,08 61,50 68,44 

Direct Instruction 66,63 57,15 49,36 56,84 
Rerata Marginal 71,06 62,88 55,14   

 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan pengaruh antara masing-masing kategori model pembelajaran dan 

aktivitas belajar serta  interaksinya terhadap hasil belajar matematika. Berikut 

disajikan tabel rangkuman hasil perhitungan analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama. 

Tabel Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber JK Db RK Fhitung Ftabel Keputusan 

Model Pembelajaran (A) 1781,81 1 1781,81 60,087 4,00 Ho Ditolak 
Tingkat Aktivitas (B) 2399,99 2 1200,00 40,467 3,15 Ho Ditolak 

Interaksi (AB) 57,27 2 28,64 0,966 3,15 Ho Diterima  
Galat (G)  1719,93 58 29,65     

Total (T) 5959,00 63      
 

Berdasarkan Tabel hasil uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

1. Hipotesis Pertama  

Dari hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf 

signifikasi 5% diperoleh FA = 60,0867 dan Ftabel = 4,00. Karena FA > Ftabel 

maka Ho ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

dikenai model pembelajaran CPS berbasis Mind mapping  dengan siswa 

yang dikenai model pembelajaran direct instruction pada pokok bahasan 
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persegi dan persegi panjang. Pada kelas eksperimen diperoleh rata -rata 

nilai hasil belajar matematika sebesar 68,44, sedangkan pada kelas kontrol 

diperoleh rata -rata nilai hasil belajar matematika sebesar 56,84. Ini berarti 

bahwa hasil belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran 

CPS berbasis Mind mapping lebih tinggi dibandingkan hasil belajar 

matematika siswa yang dikenai model pembelajaran direct instruction. 

 Hasil tersebut didukung di lapangan bahwa kelas yang dikenai 

model pembelajaran CPS berbasis Mind mapping terlihat lebih mudah 

untuk mengingat materi yang diajarkan. Dengan pembelajaran CPS 

berbasis Mind Mapping dapat memotivasi siswa untuk aktif serta melatih 

siswa untuk menemukan penyelesaian masalah dan menemukan konsep 

dari materi yang dibuat mind mapping. Hasil yang diperolehnya sendiri 

akan lebih bermakna, serta materi lebih mudah diingat. Selama proses 

pembelajaran siswa terlihat berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru. Dengan menggunakan alat peraga, 

siswa tertarik untuk memperagakan di depan kelas dan siswa juga 

termotivasi untuk saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan guru.  

 Sedangkan siswa yang dikenai model pembelajaran direct 

instruction  sulit untuk mengingat materi yang disampaikan karena 

pemberian materi maupun masalah secara langsung dan konsep tidak 

mereka dapatkan sendiri. Kesulitan itu terjadi terutama pada siswa – siswa 

yang merasa kalau matematika itu sulit. Siswa cenderung sudah merasa 

tidak bisa untuk menyelesaikan masalah, padahal belum mereka coba. Hal 

tersebut menyebabkan siswa cenderung pasif dalam kegiatan di kelas dan 

tidak memperhatikan penjelasan dari guru.  

 Kondisi tersebut didukung oleh pendapat Hay,dkk ( High Educ: 

2011 ), belajar dengan membuat Mind Mapping dari apa yang telah 

dipelajari dapat menghasilkan peningkatan pembelajaran. Selain itu, Craik 

dan Lockhart  menyatakan bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

merupakan faktor penting dalam belajar. Ketika siswa terlibat, 
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pembelajaran menjadi bermakna, mereka membentuk representasi 

pengetahuan abadi dalam memori.  

Kedua pendapat tersebut mendukung hasil penelitian dan kondisi di 

lapangan bahwa dengan model pembelajaran matematika CPS berbasis 

Mind Mapping memberikan pembela jaran yang bermakna, siswa akan 

lebih mudah memahami materi dan menjadi lebih mudah untuk mengingat 

materi yang telah diajarkan sebelumnya.  

Berdasarkan hasil analisis dan beberapa teori di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

dikenai model pembelajaran CPS berbasis Mind Mapping dan siswa yang 

dikenai model pembelajaran direct instruction. Model pembelajaran CPS 

berbasis Mind Mapping lebih bermakna serta dapat memberikan 

kemudahan kepada siswa untuk memahami da n mengingat materi yang 

telah diberikan.  

2. Hipotesis Kedua 

Dari hasil Anava dua jalan sel tak sama dengan taraf signifikasi 5% 

diperoleh FB = 40,4667 dan Ftabel = 3,15. Karena FB >  Ftabel  maka Ho 

ditolak, artinya ada perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau dari 

aktivitas belajar siswa. Adapun perbedaan tingkat aktivitas siswa tinggi, 

sedang, dan rendah menyebabkan perbedaan tingkat pemahaman materi 

pelajaran matematika yang diberikan. Karena Ho ditolak maka perlu 

dilakukan uji lanjut atau uji komparasi ganda. Uji komparasi ganda 

dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rerata hasil belajar 

antara siswa yang memiliki aktivitas tinggi, sedang dan rendah.  

Tabel  Rangkuman Analisis Uji Komparasi Antar Kolom 

Ho Fhitung (q-1)F 0,05;2;58  Keputusan Uji  ? G? ? ? ? G? ?   23,5883 6,3 Ho Ditolak ? G? ? ? ? G? ?    82,7622 6,3 Ho Ditolak ? G? ? ? ? G? ?    23,0399 6,3 Ho Ditolak 
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Hasil uji komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara siswa yang mempunyai aktivitas tinggi dengan siswa aktivitas 

sedang, aktivitas tinggi dengan aktivitas rendah, serta aktivitas sedang 

dengan aktivitas rendah. S iswa yang mempunyai aktivitas tinggi 

mempunyai hasil belajar yang lebih baik daripada aktivitas  sedang, siswa 

yang mempunyai aktivitas tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih baik 

daripada aktivitas rendah, serta siswa yang mempunyai aktivitas sedang 

mempunyai hasil belajar yang lebih baik daripada aktivitas rendah.  

Kondisi ini didukung di lapangan bahwa aktivitas antara siswa 

yang satu dengan yang lain berbeda. Aktivitas siswa dibedakan ke dalam 

tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Siswa dengan tingkat 

aktivitas tinggi terlihat aktif dalam proses pembelajaran dan antusias 

dalam proses pembelajaran. Mereka lebih serius saat menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan guru serta bertanya terkait materi yang 

belum mereka pahami. Sedangkan siswa dengan aktivitas rendah kurang 

serius dalam mengerjakan tugas, cenderung pasif dalam proses 

pembelajaran, lebih sering bercanda dengan teman sebangku mereka, serta 

tidak mau bertanya terkait dengan materi yang belum dipahami. 

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Pieget yang 

menerangkan bahwa seorang anak itu berfikir sepanjang ia berbuat 

(Sardiman,2011:100). Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berfikir. Pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat. Itulah sebabnya aktivitas merupakan 

asas yang paling penting di dalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas 

belajar dapat menumbuh kembangkan pemahaman dan berfikir kritis. 

Dengan aktivitas belajar yang optimal akan menghasilkan prestasi yang 

baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Berdasarkan analisis dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan tingkat aktivitas mempengaruhi hasil belajar mereka. Aktivitas 
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yang tinggi memberikan hasil belajar yang baik dan aktivitas yang kurang 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar mereka.  

3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan taraf 

signifikasi 5% diperoleh FAB = 0,9657 dan Ftabel = 3,15. Karena FAB < Ftabel 

maka Ho diterima, artinya tidak ada interaksi antara model pembelajaran 

dan aktivitas terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut mengandung arti 

bahwa perbedaan hasil belajar dari masing-masing model pembelajaran 

memberikan efek yang sama pada masing-masing kategori aktivitas dan 

perbedaan masing-masing kategori aktivitas konsisten pada masing-

masing model pembelajaran. Tidak adanya interaksi antara model 

pembelajaran dengan aktivitas  juga dapat dilihat dari Gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 
kontrol ditinjau dari aktivitas belajar siswa 

 
Dalam gambar tersebut, grafik rata -rata prestasi belajar siswa kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol tidak berpotongan, dengan demikian 

terbukti bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan 

aktivitas belajar siswa. 

 

SIMPULAN   

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, 

dengan mengacu pada hipotesis a = 5% yang telah dirumuskan dapat 

disimpulkan: (1)Ada pengaruh model pembelajaran Creative Problem Solving 
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berbasis Mind Mapping dan Direct Instruction terhadap hasil belajar matematika. 

Model pembelajaran Creative Problem Solving  berbasis Mind Mapping 

memberikan efek hasil belajar yang lebih baik dari pada model pembelajaran 

Direct Instruction. (2)Ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar 

matematika. Aktivitas yang tinggi memberikan hasil belajar yang baik dan 

sebaliknya semakin rendah aktivitas membe rikan hasil belajar yang rendah, 

(3)Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan aktivitas belajar 

terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang.  
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