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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya interaksi antara motivasi dan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran menggunakan model mind mapping pada mata pelajaran IPS. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian eksperimen factorial design. Populasi penelitian ini adalah kelas V SD se Kecamatan 

Sumowono. Sampel diambil dengan perpaduan antara area dan purposive sampling. Metode yang 

digunakan adalah tes, wawancara tidak terstruktur, observasi, skala sikap, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dengan uji validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, uji normalitas, uji 

homogenitas, uji paired sample t-test dan uji t  uji F. Hasil penelitian yaitu: (1) terdapat perbedaan 

motivasi belajar siswa (87,00 > 79,00), (2) terdapat perbedaan kreativitas siswa, (79,77 > 79,51), (3) 

model Mind Mapping lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa, hasil uji t 

menunjukkan taraf signifikansi < 0,05. Rata-rata skor post test pembelajaran dengan model mind mapping 

lebih tinggi (77,811 > 69,815) untuk motivasi tinggi dan (68,939 > 67,870) untuk motivasi rendah, dan 

(4) tidak terdapat interaksi antara motivasi dan kreativitas siswa. Uji F menunjukkan bahwa taraf 

signifikansi > 0,05. Simpulan dari hasil penelitian adalah model mind mapping efektif dalam 

meningkatkan kreativitas siswa.  

Kata Kunci: mind mapping, motivasi, kreativitas  

 

PENDAHULUAN 

IPS memiliki beberapa tujuan yaitu 

mengenalkan konsep-konsep yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya, mendidik anak untuk 

memiliki kemampuan dasar dalam berpikir 

logis dan kritis, memiliki rasa ingin tahu, 

mampu memecahkan masalah, terampil 

dalam kehidupan sosial, memiliki komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan, memiliki kemampuan 

berkomunikasi dan bekerjasama, serta 

berkompetensi dalam masyarakat yang 

majemuk di tingkat lokal, nasional, dan 

global (Hidayati, 2008: 1-19). IPS harus 

memungkinkan siswa aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuan secara holistik, bermakna, dan 

autentik (Rusman, 2012: 254). Hal tersebut 

sesuai dengan teori belajar bermakna David 

Ausubel. Belajar bermakna merupakan suatu 

proses dikaitkannya informasi baru pada 

konsep yang relevan yang terdapat dalam 

struktur kognitif seseorang (Dahar, 2010: 

137). Pembelajaran yang inovatif perlu 

diterapkan pada pembelajaran IPS. Sebagian 

besar materi pada mata pelajaran IPS yang 

bersifat hafalan menuntut guru untuk dapat 

menyampaikan materi kepada siswa dengan 

suasana yang menyenangkan, sehingga siswa 

antusias dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

Munandar (2004:17) juga berpendapat 

bahwa pembelajaran di sekolah harus 

mendukung kreativitas siswa demi 

menghadapi tantangan perubahan zaman. 

Kreativitas hendaknya meresap dalam seluruh 

kurikulum dan iklim kelas. Empat puluh 

menit waktu untuk mata pelajaran tersendiri 

sebagai mata pelajaran kreatif tidaklah cukup, 

sehingga sumber belajar serta proses 

pembelajaran seharusnya mendukung 

kreativitas siswa. 

Berdasarkan wawancara dengan guru 

kelas V di SD Negeri Sumowono 02, Jubelan 

02, Lanjan 01, Lanjan 02, Piyanggang 01 dan 

Piyanggang 02 Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang, diperoleh keterangan 

bahwa guru menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, dan diskusi dalam pembelajaran. 

Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari 

guru, kemudian mencatat materi apa yang 

telah dijelaskan, siswa menghafal, kemudian 

guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR). 

Kegiatan tersebut dialami siswa setiap hari 

dalam kegiatan pembelajaran IPS di sekolah 

sehingga membuat siswa menjadi pasif dan 

mailto:kartika.yuni92@gmail.com1
mailto:ela.suryani16@gmail.com2


238 

 

merasa bosan. Motivasi siswa terhadap 

pelajaran IPS rendah. Rata-rata ketuntasan 

hasil nilai UTS II hanya 30,8% siswa. Selain 

itu, kreativitas siswa selama proses 

pembelajaran belum diukur. Guru belum 

menerapkan model pembelajaran yang 

mampu mengukur kreativitas siswa. 
Hasil wawancara dengan siswa juga 

menunjukkan bahwa motivasi siswa terhadap 

pelajaran IPS rendah. Motivasi siswa selama 

pembelajaran rendah karena siswa hanya 

duduk diam mendengarkan penjelasan dari 

guru. Siswa kurang semangat dalam 

pembelajaran karena guru melakukan 

pembelajaran yang monoton tanpa membuat 

siswa aktif. Dimyati & Mudjiono (2009: 97), 

mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi motivasi siswa, diantaranya 

upaya guru dalam mengelola kelas. Guru 

merupakan faktor penting terjadinya proses 

belajar mengajar. Pada kenyataan yang terjadi 

di lapangan, guru kurang memperhatikan 

kreativitas siswa selama proses pembelajaran. 

Siswa tidak memiliki hasrat keinginan untuk 

belajar IPS. Siswa juga cepat bosan pada 

tugas dan materi IPS yang sebagian besar 

berupa hafalan. Sebagian besar siswa juga 

tidak pernah mengerjakan PR IPS maupun 

tugas-tugas IPS yang diberikan guru. Hal 

tersebut membuat ketuntasan hasil belajar 

siswa rendah. 

Penerapan Mind Mapping merupakan 

strategi dalam meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap materi IPS. Menurut Buzan 

(2008: 4), “mind mapping adalah cara 

termudah untuk menempatkan informasi ke 

dalam otak dan mengambil kembali informasi 

keluar dari otak”. Mind Mapping adalah 

pembelajaran yang memudahkan siswa dalam 

memahami suatu materi dengan mencatat 

secara kreatif, efektif, serta menyenangkan 

bagi siswa karena selalu menggunakan 

komponen warna, garis lengkung, simbol, 

kata, dan gambar yang sesuai dengan 

rangkaian aturan dan cara kerja otak. Model 

pembelajaran mind mapping membuat 

kegiatan mencatat tidak membosankan dan 

bahkan menyenangkan karena siswa bebas 

berkreasi selama mencatat. Siswa juga boleh 

menggunakan warna dan menyisipkan 

gambar maupun simbol dalam catatannya 

BAHAN DAN  METODE  

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah eksperimen dengan jenis 

factorial design. Sampel penelitian adalah di 

6 SD, yaitu SDN Sumowono 02, SDN 

Jubelan 02, SDN Lanjan 01, SDN Lanjan 02, 

SDN Piyanggang 01 dan SDN Piyanggang 02 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

Pengambilan 6 sekolah ini diambil 

berdasarkan stratifikasi letak sekolah, baik 

sekolah yang dekat, sedang maupun jauh dari 

pusat kecamatan. Penulis ingin mengetahui 

motivasi dan kreativitas siswa pada sekolah 

yang letaknya dekat, sedang, dan jauh dari 

pusat kecamatan. Teknik pengambilan sampel 

ialah perpaduan antara area dan purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Kelas 

eksperimen 1 diberi perlakuan berupa 

pembelajaran dengan model Concept 

Mapping. Adapun kelas eksperimen 2 diberi 

perlakuan berupa pembelajaran dengan model 

Mind Mapping. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik tes berbentuk 

pilihan ganda dan teknik nontes berupa 

wawancara tidak terstruktur, lembar 

observasi, skala sikap dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah 

Uji prasyarat (validitas, reliabilitas) 

normalitas dan homogenitas), serta uji-t, uji 

F, dan uji paired sample t-test 

Hasil penghitungan uji normalitas data 

nilai tes kognitif sebelum dan sesudah 

pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 berdistribusi normal, 

dengan nilai signifikansi kelas eksperimen 1 

dan 2 sebesar 0,200. Angka signifikansi 

tersebut lebih dari taraf nyata 0,05 (0,200 > 

0,05). Hasil penghitungan uji homogenitas 

data ketiga sampel nilai tes kognitif sebelum 

pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan 2 

adalah homogen, dengan nilai signifikansi = 

0,903 untuk kelas eksperimen 1 dan 0,771 

untuk kelas eksperimen 2. Angka tersebut 

lebih dari 0,05 (0,903 > 0,05 dan 0,771 > 

0,05). Ketiga sampel nilai tes kognitif setelah 

pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan 2 

homogen, dengan nilai signifikansi = 0,214 

untuk kelas eksperimen 1 dan 0,983 untuk 

kelas eksperimen 2. Angka tersebut lebih dari 

0,05 (0,214 > 0,05 dan 0,983 > 0,05). 

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa baik kelas eksperimen 1 

maupun kelas eksperimen 2 terbukti 
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homogen, maka analisis parametrik dengan 

uji t dapat digunakan. 
 

HASIL DAN DISKUSI  

Data  hasil  penelitian  ini  berbentuk skor  

yang  diperoleh  dari  alat  ukur berupa  

lembar observasi motivasi siswa dan nilai 

kreativitas siswa. Hasil perolehan skor 

motivasi dan kreativitas siswa terdapat dalam 

tabel 1 berikut.  
Tabel 1 Rata-Rata Motivasi dan dan Kreativitas Siswa 

No Materi 
Kelas Eksperimen 1 Kelas Eksperimen 2 

Motivasi Kreativitas Motivasi Kreativitas 

1 
Perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan 
87,50 77,60 83 80,21 

2 Pertempuran di berbagai daerah 75,00 77,60 85.5 80,21 

3 Perjuangan diplomasi 82,50 81,25 86 81,51 

4 Pengakuan kedaulatan 78,00 81,25 83 81,51 

5 Tokoh-tokoh yang berperan  77,00 79,69 86 77,60 

6 Sikap menghargai peran tokoh 74,00 79,69 98.5 77,60 

Rata-Rata 79,00 79,51 87,00 79,77 

Rata-rata motivasi siswa pada kelas 

eksperimen 2 lebih tinggi daripada kelas 

eksperimen 1 yaitu 87,00 > 79,00. Hal ini 

berarti model mind mapping dapat 

memberikan pengaruh terhadap motivasi 

belajar IPS siswa yang nantinya akan 

meningkatkan kreativitas siswa. Dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model 

mind mapping siswa bersaing untuk 

menghasilkan karya yang terbaik. Persaingan, 

baik persaingan individu maupun persaingan 

kelompok dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Oleh karena itu, persaingan 

atau kompetisi dijadikan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong belajar siswa (Sardiman, 

2007: 92). 

Kesimpulan diperkuat oleh penelitian 

Komsatun (2015) yang menyatakan bahwa 

Model Mind Mapping mampu meningkatkan 

motivasi siswa dalam pelajaran IPS. Guru 

secara langsung juga berperan dalam 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Ketika 

membuat catatan di kelas eksperimen guru 

sesekali memberikan pujian terhadap hasil 

catatan siswa yang telah ringkas dan jelas 

memadukan kata, simbol, gambar, dan warna; 

sesuai dengan langkah-langkah pembuatan 

mind map; dan sesuai dengan materi yang 

telah dijelaskan. Sebaliknya di kelas 

eksperimen 1 guru hanya memberikan pujian 

kepada siswa dalam menghubungkan antar 

konsep dengan tepat saja. Hal ini sesuai 

dengan Sardiman (2007: 92) bahwa apabila 

ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas 

dengan baik, maka guru perlu memberikan 

pujian. Pujian ini merupakan bentuk 

reinforcement yang positif dan sebagai 

motivasi yang baik. Oleh karena itu, pujian 

dapat dijadikan sarana motivasi, namun guru 

harus memberikan pujian dengan tepat. 

Hasil penelitian juga diperkuat penelitian 

yang dilakukan oleh Supardi (2012). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh interaksi antara pendekatan 

pembelajaran matematika dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar siswa. 

Fenomena ini menunjukkan adanya pengaruh 

hubungan timbal balik antara pendekatan 

pembelajaran matematika dan motivasi 

belajar dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa SD. 

Rata-rata kreativitas siswa kelas 

eksperimen 2 sebesar 79,77, sedangkan pada 

kelas eksperimen 1 sebesar 79,51. Dari data 

terseut dapat disimpulkan bahwa dari segi 

proses pembelajaran baik motivasi maupun 

kreativitas siswa terutama pada model mind 

map ternyata lebih efektif pada pembelajaran 

IPS. Model mind map dapat memudahkan 

siswa dalam mempelajari materi yang terlalu 

banyak, juga menggali potensi kreativitas 

siswa. 

Peningkatan kreativitas siswa didukung 

pendapat dari Buzan (2008:25), yang 

menyatakan bahwa keefektifan dan 

kreativitas model Mind Map buatannya 

sangat membantu kita untuk: mengingat, 

berkonsentrasi, mencatat, memahami, 

memilah informasi dan gagasan, menjadi 
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kretif, menggunakan imajinasi, tetap tenang, 

tetap berminat, dan mengendalikan. 

Hasil uji paired sample t-test 

menunjukkan bahwa t hitung adalah -15.394 

pada mind map dan -11.458 untuk concept 

map serta signifikansi sebesar 0.000. T tabel 

dapat dilihat pada tabel statistic 0,05 : 2 = 

0,025 (uji 2 sisi) dengan df = 59, hasil 

diperoleh untuk t tabel sebesar -2.001. maka, 

-𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< -𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu (-15.394 < -2.001 dan -

11.458 < -2.001) dan taraf signifikansi < 0,05 

yaitu 0,00 < 0,05, maka 𝐻𝑎 diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan nilai sebelum pembelajaran dan 

sesudah pembelajaran. Dari rata-rata dapat 

diketahui bahwa rata-rata nilai sesudah 

pembelajaran lebih tinggi daripada sebelum 

pembelajaran. Hal ini berarti bahwa model 

mind map lebih efektif daripada concept map. 

Selanjutnya untuk membuktikan hipotesis 

maka dilanjutkan dengan uji t. Ringkasan uji 

paired sample t-test terlihat dalam tabel 2 

berikut 

 

 

Tabel 2 Ringkasan Uji Paired Sample t-test 

Kelas Perlakuan t df Signifikansi 
Rata-

rata 
Terendah Tertinggi 

Eks 2 
Sebelum 

Setelah 

-

15.394 
59 .000 52.50 

77.60 

-28.363 -21.837 

Eks 1 
Sebelum 

Setelah 

-

11.458 
59 .000 52.50 

75.15 

-26.606 -18.694 

        

Hasil uji t menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai pembelajaran kelas dengan model mind 

mapping lebih tinggi daripada rata-rata nilai 

pembelajaran kelas dengan model concept 

mapping bagi siswa yang minatnya tinggi 

terhadap pelajaran IPS (78,811 > 69,815). 

Rata-rata nilai pembelajaran kelas dengan 

model mind mapping juga lebih tinggi 

daripada rata-rata nilai pembelajaran kelas 

dengan model concept mapping bagi siswa 

yang minatnya rendah terhadap pelajaran IPS 

(68,939 > 67,870). Dengan kata lain, model 

mind mapping lebih efektif daripada model 

concept mapping pada siswa yang 

motivasinya tinggi dan rendah terhadap 

pelajaran IPS. Jumlah sampel adalah 120 

siswa maka ttabel adalah 1,658. Maka 

berdasarkan tabel di atas, 𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 

(41,947 > 1,658, 47,272 > 1,658, 58,570 > 

1,658, 46,529 > 1,658) dan taraf signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,00 < 0,05, maka 𝐻𝑎 diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model 

Mind Mapping lebih efektif daripada model 

Concept Mapping terhadap kreativitas siswa. 

Ringkasan uji-t dapat dilihat dalam tabel 3 

berikut 

 

Tabel 3 Ringkasan Uji-t 

Model t df Sig. Rata-rata Min Maks 

Eks 1 Tinggi 41.974 26 .000 69.815 66.40 73.23 

Eks 1 Rendah 47.272 32 .000 67.870 65.97 71.91 

Eks 2 Tinggi 58.570 36 .000 78.811 76.08 81.54 

Eks 2 Rendah 46.529 22 .000 68.939 64.84 70.89 

 

Rata-rata ketuntasan belajar kelas 

eksperimen 2 adalah 77,6, dengan rata-rata 

ketuntasan klasikal mencapai 81,66%. Pada 

kelas eksperimen 1 rata-rata skor tes kognitif 

sesudah pembelajaran yaitu sebesar 75,15, 

dengan rata-rata ketuntasan klasikal hanya 

mencapai 73,3%. Presentase ketuntasan 

belajar kelas eksperimen 2 lebih tinggi dari 

kelas eksperimen 1 (81,66 > 73,3). Hal ini 

menunjukkan bahwa model Mind Mapping 

Tony Buzan lebih efektif daripada model 

Concept Mapping. Dari hasil Uji t, uji paired 

sample t-test dan ketuntasan dapat diambil 

kesimpulan bahwa Model Mind Mapping 

Tony Buzan lebih efektif daripada Model 

Concept Mapping dalam meningkatkan 

motivasi dan kreativitas siswa. 

Peningkatan motivasi dan kreativitas 

siswa didukung penelitian yang dilakukan 

Davies (2011). Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa pembuatan peta: peta pikiran, peta 

konsep dan peta argumen, dan telah 

memberikan pembenaran pendidikan untuk 

mereka gunakan. Penggunaan alat ini dapat 

memberikan pengajaran baru dan alat belajar 

bagi para siswa dan guru yang akan 

memperkaya dan memberikan arah baru 

dalam pendidikan di masa depan. 

Untuk mengetahui interaksi ada tidaknya 

interaksi antara motivasi dan hasil belajar, 

dilakukan uji F menggunakan regresi dengan 

variabel moderating. Berikut adalah hasil 

perolehan uji F menggunakan regresi dengan 

variabel moderating yang dilakukan terhadap 

data nilai siswa dengan perlakuan model mind 

mapping dan concept mapping terhadap 

pelajaran IPS. Ringkasan uji-F terlihat dalam 

tabel 4 berikut. 

 
Tabel 4 Ringkasan Uji F 

Model R kuadrat Df t F Sig. 

Eksperimen 1 

 

X1 

X3 

Moderat1 

0,411 

 

3  

 

0,411 

-0,086 

0,215 

14,728 0,000 

 

0,683 

0,932 

0,831 

Ekspeimen 2 

 

X2 

X3 

Moderat2 

0,403 3  

 

0,541 

-0,071 

0,116 

14,272 0,000 

 

0,591 

0,944 

0,908 

 
Tabel 4 menginformasikan bahwa nilai 

R2 sebesar 0,411 untuk model concept 

mapping dan 0,403 untuk model mind 

mapping. Uji Anova atau F test menghasilkan 

nilai F hitung sebesar 14,728 untuk model 

concept mapping dan 14,272 untuk model 

mind mapping dengan tingkat signifikansi 

sama yaitu 0,000. Karena probabilitas 

signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka 

model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi Y atau dapat dikatakan bahwa 

X1, X3, dan moderat1 secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Y serta X2, X3, dan 

moderat2 secara bersama-samajuga  

berpengaruh terhadap Y. Tabel 5 juga 

menunjukkan uji signifikansi parameter 

individual (uji t statistik).  

Model concept mapping, variabel X1 

memberikan nilai koefisiensi sebesar 0,411 

dengan tingkat signifikansi 0,683 (>0,05). 

Variabel X3 memberikan nilai koefisiensi 

sebesar -0,086 dengan tingkat signifikansi 

0,932 (>0,05). Variabel moderat1 

memberikan nilai koefisiensi sebesar 0,215 

dengan tingkat signifikansi 0,831 (>0,05). 

Variabel moderat1 yang merupakan interaksi 

antara X1 dan X3 ternyata tidak signifikan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

X3 bukan merupakan variabel moderating.  

Model mind mapping juga menunjukkan 

hal yang sama. Variabel X2 memberikan nilai 

koefisiensi sebesar 0,541 dengan tingkat 

signifikansi 0,591 (>0,05). Variabel X3 

memberikan nilai koefisiensi sebesar -0,071 

dengan tingkat signifikansi 0,944 (>0,05). 

Variabel moderat1 memberikan nilai 

koefisiensi sebesar 0,116 dengan tingkat 

signifikansi 0,908 (>0,05). Variabel moderat2 

yang merupakan interaksi antara X2 dan X3 

ternyata tidak signifikan, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X3 bukan 

merupakan variabel moderating. 

Hasil penelitian didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Keles (2012). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan pemetaan pikiran membantu 

guru meningkatkan pengajaran mereka, 

perencanaan dan pelajaran mengevaluasi dan 

membuat kuliah lebih menghibur. Teknik-

teknik dapat disarankan untuk 

memperpanjang dengan menganalisis 

hubungannya dengan variabel yang berbeda 

seperti pelajaran yang berbeda dan peserta. 

Kelompok studi penelitian itu terdiri dari 24 

SD guru pengalaman periode dalam 

pekerjaan mereka antara dua dan 21 yang 

terdaftar dalam "Kursus Konsultai Mengajar 

Berpikir Sains". Pada tahap pelaksanaan 
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penelitian, para guru terutama diinstruksikan 

tentang penerapan teknik pemetaan pikiran. 

Dalam wawancara terbuka enam pertanyaan 

diminta untuk guru tentang pikiran pemetaan 

dan penggunaan teknik ini di kelas. 

Wawancara dianalisis menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

Model mind mapping sangat efektif 

dalam proses pembelajaran. Dengan model 

mind mapping, siswa belajar secara langsung 

melalui percobaan dengan menggunakan alat 

percobaan, selain itu ketepatan hasil dan 

kebersihan juga dinilai oleh guru. Sedangkan 

pada kelas dengan model concept mapping, 

tidak ada kegiatan yang menunjang 

kreativitas siswa, sehingga kemampuan aspek 

psikomotor siswa kurang berkembang secara 

optimal.  Berdasarkan penjelasan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotor siswa 

pada kelas yang menggunakan model mind 

mapping lebih optimal daripada kelas yang 

menggunakan model concept mapping. 

 

KESIMPULAN  

Simpulan berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan mengenai keefektifan model 

Concept Mapping dan Mind Mapping Tony 

Buzan terhadap motivasi dan hasil belajar IPS 

adalah sebagai berikut. 

Pertama, terdapat perbedaan motivasi 

siswa, antara siswa yang mendapat perlakuan 

dengan model Concept Mapping dan Mind 

Mapping Tony Buzan. Hal ini dibuktikan 

dengan rata-rata motivasi belajar siswa 

dengan model mind mapping lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata motivasi belajar siswa 

dengan model concept mapping (87,00 > 

79,00). 

Kedua, terdapat perbedaan hasil belajar 

IPS, antara siswa yang mendapat perlakuan 

dengan penerapan model Concept Mapping 

dan Mind Mapping Tony Buzan. Hal ini 

dibuktikan dengan perbedaan rata-rata hasil 

belajar kognitif siswa yang mendapat 

perlakuan model mind mapping lebih tinggi 

dibandingkan concept mapping (77,60 > 

75,15). Rata-rata kreativitas ssiwa dengan 

mind mapping juga lebih besar daripada 

concept mapping (79,77 > 79,51). Hasil uji 

paired sample t-test menunjukkan bahwa -

𝑡h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< -𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu (-15.394 < -2.001 dan -

11.458 < -2.001) dan taraf signifikansi < 0,05 

yaitu 0,00 < 0,05, maka 𝐻𝑎 diterima.  

Ketiga, model Mind Mapping Tony 

Buzan lebih efektif dalam meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar IPS jika 

dibandingkan dengan model Concept 

Mapping. Hal ini dibuktikan dengan uji t 

yang menunjukkan bahwa taraf signifikansi < 

0,05 yaitu 0,00 < 0,05, maka 𝐻𝑎 diterima. 

Model mind mapping terbukti lebih efektif 

daripada model concept mapping pada 

pembelajaran IPS untuk siswa yang memiliki 

motivasi tinggi dan rendah terhadap pelajaran 

IPS. Hal ini juga dibuktikan dari rata-rata 

skor post test pembelajaran dengan model 

mind mapping yang lebih tinggi daripada 

rata-rata skor pembelajaran dengan model 

concept mapping (77,811 > 69,815) untuk 

motivasi tinggi dan (68,939 > 67,870) untuk 

motivasi rendah.  

Keempat, tidak terdapat interaksi antara 

motivasi dengan kreativitas siswa dalam 

model pembelajaran concept mapping dan 

mind mapping. Hasil uji F yang menunjukkan 

bahwa baik model concept mapping maupun 

mind mapping dengan motivasi secara 

bersama-sama mempengaruhi hasil belajar. 

Akan tetapi, hasil uji signifikansi parameter 

individual (uji t statistik), taraf signifikansi 

lebih dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa 

motivasi bukan merupakan variabel 

moderator. 
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