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IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING 

BERBANTU PETA KONSEP DITINJAU DARI KREATIFITAS SISWA 

KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 1 KARTASURA 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning berbantu peta konsep terhadap hasil belajar matematika, (2) pengaruh 

kreatifitas matematika siswa terhadap hasil belajar matematika, (3) adanya interaksi 

antara model pembelajaran Discovery Learning berbantu peta konsep dan kreatifitas 

matematika terhadap hasil belajar matematika siswa. Penelitian ini menggunakan 

desain eksperimen semu yaitu dengan anasilis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura. Sampel dalam penelitian ini dipilih degan teknik Cluster Random 

Sampling yang terdiri dari kelas VIII C dan VIII D. tekik pengumpulan data 

dilakukan dengan mengunakan metode tes hasil belajar, tes kreatifitas dan 

dokumentasi. Uji validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi 

Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) ada pengaruh model 

pembelajaran Discovery Learning berbantu peta konsep terhadap hasil belajar 

matematika, (2) ada pengaruh kreatifitas matematika siswa terhadap hasil belajar 

matematika, (3)  tidak ada interaksi antara model pembelajaran Discovery Learning 

berbantu peta konsep dengan kreatifitas matematika kategori tinggi, sedang, rendah  

terhadap hasil belajar matematika siswa 

Kata kunci : hasil belajar matematika, kemampuan kreatifitas, Discovery Learning 

 

Abstract 

This study aims to examine: (1) the effect of the Discovery Learning model of 

learning assisted with concept maps on mathematics learning outcomes, (2) the effect 

of students' mathematical creativity on mathematics learning outcomes, (3) the 

interaction between Discovery Learning models assisted with concept maps and 

mathematical creativity on student mathematics learning outcomes. This research 

uses quasi-experimental design that is with anasilis variance of two paths with 

unequal cells. The population in this study were all class VIII SMP Muhammadiyah 

1 Kartasura. The sample in this study was selected using the Random Sampling 

Cluster technique which consisted of classes VIII C and VIII D. The technique of 

data collection was carried out using the learning outcomes test, creativity test and 

documentation. The instrument validity test was performed using the Product 

Moment correlation formula and the reliability test was using the Cronbach Alpha 

formula. Based on the results of this study it can be concluded that: (1) there is an 

effect of the Discovery Learning model assisted with concept maps on mathematics 
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learning outcomes, (2) there is an effect of students' mathematical creativity on 

mathematics learning outcomes, (3) there is no interaction between the Discovery 

Learning models assisted learning concept maps with mathematical creativity in the 

high, medium, and low categories of student mathematics learning outcomes 

 

Keywords:  mathematics learning outcomes, creativity skills, Discovery Learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, artinya bahwa setiap manusia berhak mendapatkan 

pendidikan agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri yang 

sebagaimana mestinya. Secara umum pendidikan berarti suatu proses kehidupan 

dalam mengembangkan suatu jati diri dari setiap individu agar dapat 

melangsungkan kehidupannya dengan baik. Pendidikan dapat dilakukan dimana 

saja, pendidikan pertama bagi anak-anak adalah keluarga, selain itu pendidikan 

diperoleh anak melalui sekolah. Sekolah merupakan sebuah pendidikan formal 

dimana di sekolah terjadi proses belajar mengajar yang memiliki tujuan 

meningkatkan mutu pendidikan. Pada proses belajar mengajar dapat dikatakan 

berhasil jika siswa mampu memahami dan menguasai mata pelajaran yang di 

ajarkan.  

Matematika merupakan salah satu ilmu yang berperan penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Matematika dikenal sebagai ilmu dasar yang pada masa 

kini sudah dipersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat yang menuntut 

akan pembelajaran matematika. Matematika menjadi suatu mata pelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa, namun pada kenyataanya hasil belajar matematika 

masih relative rendah.  

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki seorang siswa setelah dia 

menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2009 :22). Pada proses pembelajaran, 

hasil belajar merupakan suatu hal penting karena menjadi petunjuk guru untuk 

mnegetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar yang sudah 

dilakukan. Hasil belajar dapat diketahui melalui evaluasi untuk mengukur dan 

menilai apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari atas bimbingan dari 

guru sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. 
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Secara nasional,hasil belajar matematika cenderung belum sesuai 

harapan. Menurut (Kemendikbud 2018) rata-rata hasil ujian Nasional 

Matematika SMP/MTs tahun pelajaran 2016/2017 mencapai 54,54 sedangkan 

pada tahun pelajaran 2017/2018 hanya mencapai 51,84. Hal ini berarti nilai 

rata-rata hasil belajar matematika siswa SMP/MTs pada tahun 2018 mengalami 

penurunan sebesar 2,7. Sementara itu, SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 

memperoleh nilai rata-rata Ujian Nasional Matematika hanya 40,27 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa dapat berasal dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain minat belajar siswa, 

motivasi belajar siswa, kemampuan berfikir siswa, kreatfitas siswa dalam 

memecahkan masalah. Sedangkan faktor eksternal antara lain gaya mengajar 

guru yang monoton, fasilitas belajar yang di berikan sekolah, dan model 

pembelajaran. Selain itu penyebabnya berasal dari luar diri siswa yaitu model 

pembelajaran yang kurang menarik, fasilitas belajar dan sumber belajar yang 

kurang memadai serta suasana belajar yang kurang menarik. Pada kenyataannya 

proses belajar mengajar yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari guru 

lebih condong menjelaskan materi dengan menggunakan model pembelajaran 

secara langsung untuk mengajar siswanya, dikarenakan lebih praktis dalam hal 

perencanaan sampai pelaksanaan. Pada model pembelajaran langsung guru 

lebih sering menjelaskan materisedangkan siswa hanya mendengarkan dan 

mencatat apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya serta meniru guru saat 

menyelesaikan suatu masalah, yang mengakibatkan siswa menjadi pasif dalam 

menyelesaikan masalah dan merasa kesulitan jika dihadapkan dengan soal-soal 

yang berbeda dengan soal yang di ajarkan guru 

Selain itu salah satu masalah penting dalam pembelajaran matematika 

adalah kurangnya mengembangkan kemampuan kreatifitas siswa. Pada mata 

pelajaran matematika perlu diberikan pada siswa mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Berpikir kreatif yaitu suatu proses 

yang digunakan ketika kita memunculkan suatu ide baru. Ketika seseorang 

menerapkan berpikir kreatif dalam suatu praktek pemecahan masalah akan 
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menghasilkan banyak ide-ide dan berguna dalam menemukan penyelesaian. 

Kreatifitas adalah kemampuan (abilities) siswa yang berhubungan dengan suatu 

penguasaan kreatif mandiri(independent) matematika di bawah pengajaran 

matematika, formulasi mandiri masalah-masalahmatematis yang tidak rumit 

(uncomplicated), penemuan cara-cara dan sarana dari penyelesaian masalah, 

penemuan bukti-bukti teorema, pendeduksian mandiri rumus-rumus dan 

penemuan metode-metode asli penyelesaian masalah non standar. kemampuan 

berpikir kreatif memang penting karena kemampuan ini merupakan salah satu 

kemampuan yang dikehendaki dunia kerja. Pernyataan-pernyataan tersebut 

mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan yang 

penting untuk ditingkatkan  Rudyanto (2014). 

Upaya peningkatan hasil belajar siswa tersebut perlu dilakukan kegiatan 

pembelajaran yang efektif dalam membetuk siswa agar dapat belajar mandiri, 

salah satunya dengan model pembelajaran penemuan atau Discovery Learning. 

Model Discovery Learning menjadi salah satu model yang disarankan oleh 

Kemendikbud untuk diterapkan dalam pembelajaran. Model pembelajaran 

Discovery Learning adalah model belajar yang didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dengan materi belajar 

dalam bentuk final, tetapi diharapkan siswa dapat mengorganisasi sendiri proses 

belajarnya (Setiyawan and Indrowati 2016). Model pembelajaran Discovery 

Learning menuntut siswa agar mampu bersikap aktif dan kreatif dalam 

menemukan konsep yang diajarkan.  

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan 

keterampilan dan pemahaman siswa yaitu dengan menggunakan peta konsep. 

Menurut (Setiyawan and Indrowati 2016) peta konsep adalah alat atau cara 

yang dapat digunakan guru untuk mengetahui apa yang telah diketahui oleh 

siswa. Dengan menggunakan peta konsep diharapkan dapat membantu model 

pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan kreatifitas siswa 

tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas, maka alternativ yang dapat dilakukan yaitu 

penelitian implementasi yang bertujuan mengetahui pengaruh model 
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pembelajaran Discovery Learning berbantu peta konsep ditinjau dari kreatifitas 

siswa. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan desain quasi-experimental.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 

semester ganjil Tahun Ajaran 2019/2020. Dalam penelitian ini, teknik 

pemngambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling dengan 

sampel kelas VIII C sebanyak 32 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas VIII D 

sebanyak 34 siswa sebagai kelas eksperimen. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode tes hasil beajar, metode tes kreatifitas dan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kemampuan awal siswa berua 

nilai UAS siswa kelas VIII C dan VIII D SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. 

Data tersebut selanjutnya digunakan untuk uji keseimbangan. Metode tes 

digunakan untuk memperoleh data hasil belajar matematika siswa dan data 

kreatifitas matematika siswa, di mana instrument tes yang digunakan berupa soal 

pilihan ganda atau uraian.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji prasyarat dan uji 

hipotesis. Uji prasyarat meliputi uji normalitas yang menggunakan metode 

Liliefors dan uji homogenitas menggunakan metode Barlett. Selanjutnya, untuk 

melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Tindak lanjut dari analisis 

variansi yaitu melakukan uji komparasi ganda dengan menggunakan metode 

Scheffe. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Discovery Learning adalah salah satu model pembelajaran yang dimana 

siswa diberikan sebuah materi pembelajaran, kemudian diberikan acuan 

bagaimana materi tersebut dapat dijadikan sebuah jawaban atas pertanyaan atau 

masalah tang diberikan kepada peserta didik. Adapun langkah-langkah 

pembelajaran Discovery Learning : (1) stimulasi, dimana pada tahap ini guru 

mengkondisikan siswa untuk diberikan kesempatan agar membaca sejumlah 
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buku yang sebelumnya tidak diarahkan dulu pada jawaban-jawaban siswa yang 

belum lengkap, (2) problem statement, dimana pada tahap ini guru menjelaskan 

bahwa siswa harus mampu memecahkan masalah sebanyak mungkin yang 

diperoleh dari hasil bacaan-bacaan, (3) pengumpulan data, tahap ini guru 

mengkondisikan siswa untuk melakukan proses mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dan relevan sesuai dengan kebutuhan proses menjawab, (4) 

pengolahan data, guru mengarahkan siswa untuk merumuskan jawaban-jawaban 

atas pertanyaan pada tahap sebelumnya, (5) pembuktian, tahap ini guru 

membimbing siswa untuk maju kedepan untuk membuktikan jawaban-jawaban 

yang dirumuskan yang kemudian di bahas guru dengan seluruh siswa di kelas, 

(6) menyimpulkan, tahapan terakhir ini diharapkan siswa mampu menarik 

sebuah kesimpulan dari masalah-masalah yang dipecahkan di tahap-tahap 

sebelumnya bersama guru. 

Proses pembelajaran model pebelajaran Discovery Learning ini guru 

berperan sebagai fasilitator agar siswa belajar dan menemukan solusi dari suatu 

permasalahan yang diberikan dan diharapkan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maarif 2016) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan analogi matematika 

siswa yang menerima metode pebelajaran penemuan lebih baik daripada siswa 

yang menerima pembelajaran dengan metode ekspositori. 

Sebelum dilakukan perlakuan, dilakukan uji keseimbangan terhadap kelas 

yang menjadi kelas sampel pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang 

sama atau seimbang. Berdasarkan perhitungan pada uji keseimbangan diperoleh 

hasil yaitu | Thitung |  = |0,3784| <  Ttabel = 1,998. karena Thitung  < Ttabel maka H0 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai kemapuan awal yang seimbang sebelum diberikan 

perlakuan. 

Pada uji coba soal tes hasil belajar dengan menggunakan uji validitas yang 

tidak valid dari 25 soal ada 15 karena rxy ≤ rtabel. Pada uji coba soal kreatifitas 
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diperoleh kesimpulan bahwa dari 5 item soal yang diberikan terdapat 4 soal yang 

valid dan 1 soal tidak valid. Item soal yang valid diberikan untuk mengambil 

data dari sampel penelitian. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji 

normalitas dengan metode Liliefors dan uji homogenitas dengan metode Barlett.  

Berdasarkan perhitungan normalitas dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 

Lmaks/hitung < Ltabel sehingga kedua kelompok data model pembelajaran 

berdistribusi normal. Begitu juga untuk kedua kelompok tingkat kreatifitas 

belajar matematika juga berdistribusi normal karena Lmaks/hitung < Ltabel. 

Sedangkan uji prasyarat kedua uji homogenitas, menunjukkan hasil bahwa 

X
2

hitung < X
2

tabel maka H0 diterima, sehingga data analisis tersebut berasal dari 

populasi yang homogeny. 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan menggunakan 

analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama setelah melakukan uji normalitas 

dan homogenitas. Berikut ini merupakan hasil analisis variansi dua jalur dengan 

sel tak sama yang menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Rangkuman 

analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dapat dilihat pada table 1 

Tabel 1. Hasil Analisis Variansi Dua Jalur dengan Sel Tak Sama 

Sumber JK dK RK Fobs Fa Keputusan 

Strategi 

Pembelajaran 

(A) 

529.175 1 529.175 6.440 

4.001 

Ho Ditolak 

Minat 

Belajar (B) 
4382.432 2 2191.216 26.669 

3.150 
Ho Ditolak 

Interaksi 

(AB) 
385.5128 2 192.756 2.346 

3.150 

Ho 

Diterima 

Galat (G) 4929.673 60 82.161 
   

Total 10226.795 65         

 

Berdasarkantabel 1 dapat diinterpretasikan hasil dari analisis variansi dua jalan 

dengan sel tak sama sebagai berikut. 

Uji antar baris (A) hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

menunjukkan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

model pembelajaran Discovery Learning berbantu Peta Konsep terhadap hasil 

belajar matematika. 
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Uji antar kolom (B) hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

menunjukkan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

kemampuan kreatifitas matematika terhadap hasil belajar matematika. 

Uji antar interaksi (AB) hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak 

sama menunjukkan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

interaksi antara strategi pembelajaran Discovery Learning berbantu Peta Konsep 

dan  kemampuan kreatifitas matematika terhadap hasil belajar matematika 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat dua hipotesis yang 

dinyatakan ditolak yaitu pada hipotesis pertama dan kedua, maka hal ini perlu 

ditindak lanjuti untuk mengetahui model pembelajaran dan kreatifitas 

matematika mana yang memberikan pengaruh lebih baik terhadap hasil belajar. 

Hanya terdapat satu kategori pada hipotesis pertama, sehingga untuk melihat 

mana yang lebih baik cukup dengan melihat rerata marginalnya tanpa perlu 

melakukan uji lanjut. Adapun rangkuman rerata marginal dapat dilihat pada 

table 2 berikut ini. 

Kelas 

Kreatifitas 
 

Tinggi 

(b1) 

Sedang 

(b2) 

Rendah 

(b3) 
Total 

 
Rerata Marginal 

DS+PETA 

KONSEP 
77.444 68.105 62 207.549 (A1) 69.183 

Kontrol 78.714 58.333 52.1 189.147 (A2) 63.049 

Total 156.158 126.438 114.1 396.697 G 132.232 

 
(B1) (B2) (B3) 

   
RERATA 

MARGINAL 
78.079 63.219 57.05 

   

a. Hipotesis Pertama 

Dari uji lanjut analisis dua jalan sel tak sama diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran (Discovery 

Learning berbantu Peta Konsep dan Discovery Learning berbantu LKS) 

terhadap hasil belajar matematika siswa. Kelompok siswa yang diberi 

perlakuan dengan model pembelajaran Discovery Learning berbantu Peta 

Konsep memiliki nilai rerata marginal sebesar 69,183 sedangkan kelompok 

siswa yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran berbantu LKS 

memiliki nilai rerata marginal sebesar 63,049, sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa model pembelajaran Discovery Learning berbantu Peta Konsep 

memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran 

berbantu LKS terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan sistem 

koordinat. 

Profil pengaruh model pembelajaran Discovery Learning berbantu 

Peta Konsep dan Discovery Learning berbantu LKS ditinjau dari kreatifitas 

matematika siswa terhadap hasil belajar matematika siswa dilihat pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1. Profil Pengaruh Model pembelajaran dan Kreatifitas Matematika 

Hal tersebut didukung dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Pada 

proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning 

berbasis peta konsep menuntun siswa untuk memahami suatu materi dan 

dituntut untuk menemukan konsep-konsep yang saling berhubungan dari 

materi kemudian menginterpretasikan kedalam bentuk peta konsep. 

Sehingga siswa kemampuan kreatifitas siswa meningkat. Selain itu, siswa 

juga akan lebih bersemangat dalam belajar dikarenakan materi yang 

diringkas tidak hanya dalam bentuk tulisan melainkan dalam bentuk peta 

konsep. 

Selama pembelajaran berlangsung siswa lebih cenderung 

memperhatikan materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Ketika siswa 

mengalami kebingungan dalam menangkap materi, siswa secara langsung 
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mengajukan pertanyaan tanpa diminta untuk bertanya terlebih dahulu, 

sehingga mengakibatkan siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Ketika siswa dihadapkan dengan sebuah permasalahan 

matematika, dengan sigap siswa dapat menyelesaikannya. Yang 

mengakibatkan siswa sangat bersemangat dalam menyelesaikan beberapa 

permsalahan yang diberikan guru dengan pea konsep. Dengan demikian, 

pembelajaran berbantu peta konsep sangatlah mendorong siswa untuk 

lebih aktif dan giat dalam belajar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Olarewaju dan 

Awofala (2011) yang menyatakan bahwa penerapan peta konsep sangat 

berpengaruh dan sangat efektif secara signifikan pada hasil belajar 

matematika siswa dan dapat meningkatkan penguasaan materi.  Selain itu, 

hasil penelitian Kelen (2015) yang menyatakan bahwa penerapan peta 

konsep dalam pembelajaran matematika dapat mengurangi kepasifan siswa 

dan mendorong minat belajar serta partisipasi siswa dalam pembelajaran 

yang bermakna, dan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Discovery Learning berbasis peta konsep lebih baik dari pada model 

pembelajaran Discovery Learning berbasis Lks terhadap hasil belajar 

matematika. 

b. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh bahwa nilai FB  = 

26,669 > Ftabel  = 3,1504, Maka H0 ditolak, artimya terdapat pengaruh 

kemampuan kreatifitas matematika terhadap hasil belajar matematika, 

karena terdapat tiga kategori kemampuan kreatifitas , maka perlu dilakukan 

uji komparasi rerata antar kolom diketahui bahwa siswa yang memiliki 

kemampuan kreatifitas tinggi memiliki hasil belajar matematika yang lebih 

baik dibandingkan siswa dengan kemampuan kreatifitas sedang dan rendah. 

Siswa yang memiliki kemampuan kreatifitas sedang memiliki hasil belajar 

matematika yang lebih baik dibandingkan siswa dengan kemampuan 

kreatifitas rendah. 
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Hal tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan bahwa 

setiap siswa memiliki kemampuan kreatifitas yang berbeda-beda. Dimana  

peserta didik dengan kreatifitas matematika siswa tinggi dapat memahami 

materi yang diajarkan. Sedangkan peserta didik yang kreatifitas matematika 

sedang mempunyai membutuhkan waktu yang lama untuk memahami 

materi yang diajarkan, sedangkan peserta didik yang kreatifitas matematika 

siswa rendah cenderung lama untuk memahmai materi yang diajarkan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Rudyanto (2014) menyatakan bahwa 

berdasarkan analisis terjadi peningkatan kemampuan berpikir kreatif yang 

dilakukan untuk subyek dengan criteria tinggi, sedang, dan rendah 

mengalami peningkatan yang signifikan pada aspek fluency dan flexibility 

yang artinya siswa menyelesaikan masalah mengalami peningkatan. Selain 

itu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syolendra and Laksono (2019) 

menyatakan bahwa model pembelajaran Discovery Learning merupakan 

model pembelajaran yang lebih baik dalam mempengaruhi kemampuan dan 

kreatifitas siswa yang terintegritas. Selanjutnya menurut Olarewaju and 

Awofala (2011) menyimpulkan bahwa penerapan peta konsep sangat 

berpengaruh secara signifikan pada hasil belajar matematika siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) siswa yang memiliki 

kemampuan kreatifitas tinggi memiliki hasil belajar matematika yang lebih 

baik dibandingkan siswa dengan kemampuan kreatifitas sedang, (2) siswa 

yang memiliki kemampuan kreatifitas tinggi memiliki hasil belajar 

matematika yang lebih baik dibandingkan siswa dengan kemampuan 

kreatifitas rendah, (3) siswa yang memiliki kemampuan kreatifitas sedang 

memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik dibandingkan siswa 

dengan kemampuan kreatifitas sedang dan rendah. 

c. Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama untuk 

sumber variansi interaksi antara model pembelajaran dan kreatifitas 

matematika siswa diperoleh nilai FAB  = 2,346 > Ftabel  = 3,1504, Maka H0 

diterima, artimya tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran 
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Discovery Learning berbantu Peta Konsep dan  kemampuan kreatifitas 

matematika terhadap hasil belajar matematika. 

Ada dan tidaknya interaksi antara model pembelajaran Discovery 

Learning berbantu peta konsep dan Discovery Learning berbantu Lks 

dengan kemampuan kreatifitas terhadap hasil belajar matematika siswa 

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Faktor intern seperti 

keaktifan, minat, motivasi dan lainnya yang tidak diteliti oleh peneliti. 

Peneliti tidak dapat menjangkau faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi 

hasil belajar matematika siswa, karena ketrbatasan waktu penelitian, 

sehingga tidak dapat memperolehhasil interaksi antara model pembelajaran 

dan kemampuan kreatifitas terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh chasanah 

(2017) bahwa tidak ada iteraksi model pembelajaran terhadap kreatifitas 

matematika siswa. Model pembelajaran dan kemampuan kreatifitas 

merupakan dua hal yang berbeda sehingga tidak dapat diperoleh hasil yang 

signifikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpukan bahwa tidak ada 

interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan kreatifitas 

terhadap hasil belajar matematika siswa. 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan bahwa : (1) Ada pengaruh 

model pembelajaran Discovery Learning berbantu peta konsep terhadap hasil 

belajar matematika. Pada model pembelajaran Discovery Learning berbantu peta 

konsep memiliki rata-rata hasil belajar metamtika yang lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata hasil belajar matematika yang diperoleh dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning berbantu Lks. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning 

berbantu peta konsep lebih baik daripada model pembelajaran Discovery 

Learning berbantu Lks. (2) Ada pengaruh kemampuan kreatifitas terhadap hasil 

belajar matematika. Hasil belajar matematika siswa dengan kemampuan 

kreatifitas tinggi memiliki rerata yang paling tinggi dibandingkan dengan hasil 
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belajar matematika siswa dengan kemampuan kreatifitas sedang dan rendah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan 

kemampuan kreatifitas tinggi lebih baik dibandingkan hasil belajar matematika 

siswa dengan kemampuan kreatifitas sedang dan rendah. (3) tidak terdapat 

interaksi antara strategi pembelajaran Discovery Learning berbantu peta konsep 

dan kreatifitas matematika siswa terhadap hasil belajar matematika. Penyebab 

tidak adanya interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan kreatifitas 

terhadap hasil belajar matematika salah satunya adalah faktor internal yang 

berasal dari dalam diri siswa. Sehingga peneliti tidak dapat memperoleh hasil 

interaksi antara model pembelajaran dengan kemampuan kreatifitas terhadap 

hasil belajar matematika. 
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