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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to describe the profile of the thought processes 
high school student in resolving about similarities and the function of the square 
by virtue of differences in learning style and the styles of cognitive. This research 
includes descriptive qualitative research. Research conducted in the MAN 2 
Boyolali research with a population of 23 students class x-ipa 1. The sample 6 
students determined based on the poll a style of learning and cognitive style. The 
study sample 6 students determined based on the results of learning style poll and 
cognitive style. The sample collection based on the difference in the style of 
learning and cognitive style as well as variations writing tests the answer. The 
techniques of collection data by poll, the test, interviews and documentation. Data 
analysis technique are used the reduction of data, presentation of data and 
conclusions. The results of research based on learning style obtained the result 
that all students with a style learned anything capable of planning the resolution 
of problems, but only a kinesthetic students and auditoria which is able to finish 
up right, while based on the style of cognitive obtained the result that, students 
field independent are better in resolve about solving the equation and function of 
squared than field dependent students. 
 
Keywords: Cognitive style, Learning style, The thought process  
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan profil proses berpikir siswa 
SMA dalam menyelesaikan soal persamaan dan fungsi kuadrat berdasarkan 
perbedaan gaya belajar dan gaya kognitif. Penelitian ini termasuk penelitian 
deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di MAN 2 Boyolali dengan populasi 
penelitian 23 siswa kelas X-Ipa 1. Sampel penelitian 6 siswa ditentukan 
berdasarkan hasil angket gaya belajar dan gaya kognitif. Pengambilan sampel 
berdasarkan perbedaan gaya belajar dan gaya kognitif serta variasi jawaban tes 
tulis. Teknik pengumpulan data dengan angket, tes, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan gaya belajar diperoleh hasil bahwa gaya 
belajar tidak begitu mempengaruhi siswa dalam memecahkan masalah 
matematika, sedangkan berdasarkan gaya kognitif diperoleh hasil bahwa, siswa 
field independent lebih baik dalam menyelesaikan pemecahan soal persamaan dan 
fungsi kuadrat daripada siswa field dependent. 

 
Kata kunci: Gaya belajar, Gaya kognitif, Proses berpikir 
 

PENDAHULUAN 

Proses berpikir sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di sekolah. Dengan 

berpikir manusia dapat memperoleh informasi, baik informasi yang telah ada di 

dalam memori mereka sejak lama, maupun informasi yang baru diperoleh. Dari 

proses berpikir manusia juga dapat mengemukakan berbagai ide-ide kreatif yang 

cemerlang sehingga dapat mengasah kemampuan otak. 

Kesenjangan pendidikan di Indonesia adalah sebagian besar siswa kurang 

belajar secara aktif yang berdampak pada hasil belajarnya kurang  mencapai 

tingkat kemampuan yang diinginkan (Tuti Rohaniati, 2013). Dengan kurangnya 

minat belajar secara aktif mengakibatkan siswa kurang berpikir dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Legato (Sri Yuliani, 2013) diperoleh hasil 

dimana adanya perbedaan hormon antara otak perempuan dan lelaki. Otak 

perempuan memiliki lebih banyak sel syaraf dibagian kiri otak    (left hemisphere) 

dimana pusat untuk berpikir ada di otak sisi kiri. Sehingga akan berbeda cara 

berpikir yang digunakan oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Dalam proses 

pembelajaran kebanyakan siswa perempuan lebih aktif dari pada siswa laki-laki 

sehingga guru harus mampu membangkitkan semangat siswa dalam proses 
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berpikir agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Polya (dalam Syaiful, 

2012 : 37) menguraikan secara rinci empat aspek pemecahan masalah yaitu: (1) 

memahami masalah, (2) merencanakan pemecahan atau mencari alternatif 

pemecahan, (3) melaksanakan rencana atau perhitungan, (4) memeriksa atau 

menguji kebenaran perhitungan atau penyelesaian. 

Gaya belajar adalah cara termudah bagi seseorang untuk belajar dan 

bagaimana cara mereka memahami suatu materi pelajaran. Menurut  Reid (dalam 

Ghufron, 2012 : 11) Gaya belajar merupakan cara yang sifatnya individu untuk 

memperoleh dan menyerap informasi dari lingkungannya, termasuk lingkungan 

belajar. Dalam proses belajar setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda 

untuk memahami materi pelajaran. Seperti yang diutarakan oleh Yunsirno (2010 : 

114) ada tiga tipe belajar yang dikenal (berdasarkan modalitas belajar) yaitu : 

Visual, Auditorial, dan Kinestetik. Tipe visual yang memegang peranan penting 

adalah mata/penglihatan, tipe auditorial mengandalkan telinga/ pendengarannya 

sedangkan tipe kinestetik belajar dengan cara menyentuh, melakukan  dan 

bergerak. Gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar, jika diberikan strategi 

yang sesuai dengan gaya belajarnya maka siswa akan dapat berkembang lebih 

baik.  

Penelitian gaya belajar model Witkin, Oltman, Raskin dan Karp pada 

tahun 1971, menghasilkan dua tipe gaya belajar yang ada pada individu yaitu gaya 

belajar field dependent dan gaya belajar field independent (dalam Ghufron, 2012 : 

86). Gaya kognitif field independent memiliki kemampuan menganalisis untuk 

memisahkan objek dari lingkungan sekitar, sehingga persepsinya tidak 

terpengaruh bila lingkungan mengalami perubahan, sedangkan field dependent 

cenderung berpikir global memandang objek sebagai satu kesatuan dengan 

lingkungannya, sehingga perespsinya mudah terpengaruh oleh perubahan 

ligkungan. 

Dalam belajar matematika setiap siswa mempunyai cara tersendiri untuk 

memahami pelajaran. Dalam materi persamaan dan fungsi kuadrat biasanya soal 

disajikan dalam bentuk soal cerita, sehingga dalam penyelesaiannya siswa 

memerlukan proses berpikir untuk menentukan hasilnya. Dalam materi persamaan 
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dan fungsi kuadrat siswa juga dapat menerapkan berbagai macam gaya belajar dan 

gaya kognitif dalam menyelesaikan soal, sesuai dengan kemampuan mereka 

masing-masing. 

Berdasarkan uraian diatas perlu penelitian lebih lanjut yaitu guna 

mendiskripsikan proses berpikir siswa SMA yang ditinjau dari perbedaan gaya 

belajar dan gaya kognitif dalam menyelesaikan soal persamaan dan fungsi 

kuadrat. Selain itu peneliti ingin melihat bagaimana proses berpikir siswa SMA 

dalam menyelesaikan soal persamaan dan fungsi kuadrat berdasarkan perbedaan 

gaya belajar dan gaya kognitif. Setelah diketahui cara berpikirnya diharapkan guru 

mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran yang tepat sehingga mampu 

merangsang siswa untuk berpikir dengan maksimal.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan di MAN 2 Boyolali kelas X-Ipa 1 pada bulan 

November 2014 – Februari 2015. Dalam penelitian ini diberikan sebanyak 6 siswa 

sebagai subjek penelitian. Subjek ditentukan berdasarkan hasil angket dan 

keunikan jawaban tes. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif.  

Teknik pengumpulan datanya terdiri dari angket, tes, wawancara dan 

dokumentasi. Sutama (2012 : 94) mengatakan angket (kuesioner) adalah 

instrumen penelitian yang berisi serangkaian pernyataan yang akan dijawab oleh 

responden mengenai kondisi kehidupan, keyakinan atau sikap mereka. Pemberian 

angket digunakan untuk mengetahui gaya belajar dan gaya kognitif yang 

digunakan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal khususnya matematika. 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa 

kelas X-Ipa 1 MAN 2 Boyolali dalam materi persamaan dan fungsi kuadrat, sesuai 

dengan gaya masing-masing siswa. Sutama (2012 : 93) Wawancara digunakan 

untuk mengetahui proses berpikir siswa dalam menyelesaikan soal persamaan dan 

fungsi kuadrat.  Sugiyono (2010 : 329) Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
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monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik 

analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu agar 

lebih mudah dalam menganalisis data, maka data yang ada dianalisis 

menggunakan triangulasi data yang terdiri dari tiga aktivitas yaitu, reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman 

(dalam Sugiyono, 2010 : 337) melakukan tiga aktivitas dalam analisis data yaitu, 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan kesimpulan 

(drawing/verification). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil angket dan tes dianalisis dan dikelompokkan sesuai dengan gaya 

belajar dan gaya kognitif dari masing-masing siswa. Kemudian dipilih subjek 

berdasarkan hasil angket dan tes, diperoleh 6 subjek yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

Tabel 1 
Subjek Wawancara Berdasarkan Gaya Belajar dan Gaya Kognitif 

 
                            Gaya Kognitif 
Gaya Belajar   

Field Dependent Field Independent 

Visual  S1 (V/FD) S1 (V/FI) 

Auditorial  S3 (A/FD) S3 (A/FI) 

Kinestetik  S5 (K/FD) S5 (K/FI) 

 

Untuk mengetahui proses berpikir siswa, peneliti memberikan beberapa 

permasalahan, karena gaya belajar tidak begitu berpengaruh terhadap proses 

berpikir siswa jadi hanya disajikan salah satu permasalahan beserta 

penyelesaiannya. Gambar 1 adalah jawaban yang benar dari siswa auditorial FI 

dan Gambar 2 adalah jawaban yang salah dari siswa visual FD. 

 



Ali dan Beni dapat menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama

hari. Jika Ali seorang diri dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 6 hari lebih 

cepat dibandingkan jika B

dibutuhkan Beni untuk me

 

Hasil wawancara dengan 

Peneliti : Kalau yang nomer 3
S4 : Diketahui jika mereka mengerjakan bersama

membutuhkan waktu 4 hari, tapi jika dikerjakan sendiri waktu 
Ali lebih cepat 6 hari dari pada Beni, Lalu saya masukkan ke 
rumus. Diperoleh dua penyelesaian x sama deng
sama dengan 2.

Peneliti : Lalu yang digunakan yang mana?
S4 : Yang x sama dengan 12.
Peneliti : Kenapa yang digunakan x sama dengan 12, kenapa bukan yang 

2 saja?
S4 : Kan disitu diketa

jadi kalau 2 dikurangi 6 hasilnya nanti negatif.
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Ali dan Beni dapat menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama

hari. Jika Ali seorang diri dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 6 hari lebih 

cepat dibandingkan jika Beni menyelesaikan seorang diri. Berapa hari yang 

dibutuhkan Beni untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut seorang diri?

 
Gambar 1 Jawaban Benar 

Hasil wawancara dengan siswa jawaban benar, sebagai berikut :

Kalau yang nomer 3 bagaimana caranya, coba dijelaskan
Diketahui jika mereka mengerjakan bersama
membutuhkan waktu 4 hari, tapi jika dikerjakan sendiri waktu 
Ali lebih cepat 6 hari dari pada Beni, Lalu saya masukkan ke 
rumus. Diperoleh dua penyelesaian x sama deng
sama dengan 2. 
Lalu yang digunakan yang mana? 
Yang x sama dengan 12. 
Kenapa yang digunakan x sama dengan 12, kenapa bukan yang 
2 saja? 
Kan disitu diketahui waktu yang digunakan Ali lebih cepat 6 hari, 
jadi kalau 2 dikurangi 6 hasilnya nanti negatif. 

 

Ali dan Beni dapat menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama selama 4 

hari. Jika Ali seorang diri dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 6 hari lebih 

Berapa hari yang 

nyelesaikan pekerjaan tersebut seorang diri? 

sebagai berikut : 

bagaimana caranya, coba dijelaskan. 
Diketahui jika mereka mengerjakan bersama-sama 
membutuhkan waktu 4 hari, tapi jika dikerjakan sendiri waktu 
Ali lebih cepat 6 hari dari pada Beni, Lalu saya masukkan ke 
rumus. Diperoleh dua penyelesaian x sama dengan 12 dan x 

Kenapa yang digunakan x sama dengan 12, kenapa bukan yang 

hui waktu yang digunakan Ali lebih cepat 6 hari, 



Hasil wawancara dengan 

Peneliti : Untuk soal yang nomer 3, bagaimana cara menyelesaikannya?
S1 : Saya baca soalnya berulang

yamg penting dari soal.
Peneliti : Lalu langkah selanjutnya apa?
S1 : Selanjutnya saya menentukan rumusnya, kemudian saya hitung 

dan ketemu hasilnya 10 hari
Peneliti : Menurut kamu jawabanmu ini sudah benar belum?
S1 : Tidak tau, sepertinya sudah benar.
Peneliti : Coba kamu lihat disitu, awalnya negatif 14x, lalu dibawahnya 

menjadi negatif 14, seharusnyakan masih tetap negatif 14x. jadi 
jawaban kamu belum tepat ya.

 

Memahami masalah

Subjek melakukan 

Siswa visual memahami soal dengan cara menggambarkannya tanpa 

menambahkan penjelasan singkat.

singkat mereka tetap mampu menyelesaikan pe

dalam perhitungan sehingga hasil akhirnya juga tidak sesuai. 
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Gambar 2 Jawaban Salah 

Hasil wawancara dengan siswa jawaban salah, sebagai berikut :

Untuk soal yang nomer 3, bagaimana cara menyelesaikannya?
Saya baca soalnya berulang-ulang kemudian saya tandai apa saja 
yamg penting dari soal. 
Lalu langkah selanjutnya apa? 
Selanjutnya saya menentukan rumusnya, kemudian saya hitung 
dan ketemu hasilnya 10 hari 
Menurut kamu jawabanmu ini sudah benar belum? 
Tidak tau, sepertinya sudah benar. 
Coba kamu lihat disitu, awalnya negatif 14x, lalu dibawahnya 
menjadi negatif 14, seharusnyakan masih tetap negatif 14x. jadi 
jawaban kamu belum tepat ya. 

Memahami masalah 

ubjek melakukan cara yang berbeda-beda dalam memahami masalah.

Siswa visual memahami soal dengan cara menggambarkannya tanpa 

menambahkan penjelasan singkat. Meskipun tidak menambahkan penjelasan 

singkat mereka tetap mampu menyelesaikan permasalahan, tetapi mereka salah 

dalam perhitungan sehingga hasil akhirnya juga tidak sesuai.   

sebagai berikut : 

Untuk soal yang nomer 3, bagaimana cara menyelesaikannya? 
ulang kemudian saya tandai apa saja 

Selanjutnya saya menentukan rumusnya, kemudian saya hitung 

 

Coba kamu lihat disitu, awalnya negatif 14x, lalu dibawahnya 
menjadi negatif 14, seharusnyakan masih tetap negatif 14x. jadi 

lam memahami masalah. 

Siswa visual memahami soal dengan cara menggambarkannya tanpa 

Meskipun tidak menambahkan penjelasan 

rmasalahan, tetapi mereka salah 
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Sedangkan siswa auditorial FI dan kinestetik FI mampu menyatakan apa 

saja yang diketahui dari soal serta mampu  menggambarkannya, serta mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan tepat. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Teti Widiyanti (2011) yang 

menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang 

mempunyai gaya belajar kinestetik lebih tinggi daripada siswa yang memiliki 

gaya belajar visual dan auditorial. 

 

Merencanakan dan melaksanakan proses penyelesaian masalah  

Siswa dengan gaya kognitif field dependent tanpa mempedulikan gaya 

belajarnya dalam merencanakan dan pelaksanaan penyelesaian masalah mereka 

melakukan proses berpikir dengan cukup baik. Mereka juga mampu 

merencanakan langkah penyelesaian bahkan mereka mampu menyelesaikannya 

tetapi dalam penyelesaiannya mengalami kesalahan, sehingga mengakibatkan 

kesalahan pada hasil akhir. 

Sedangkan siswa dengan gaya kognitif field independent dengan gaya 

belajar auditorial dan kinestetik dalam merencanakan dan pelaksanaan 

penyelesaian masalah menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan tepat, 

sehingga diperoleh hasil akhir yang tepat pula. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Haryani(2012), yang menyimpulkan bahwa pada tahap melaksanakan 

rencana pemecahan masalah, subjek FI dapat melaksanakan pemecahan sesuai 

rencana.  

 

Memeriksa kembali pemecahan masalah 

Siswa visual FD pada permasalahan pertama memeriksa kembali dengan 

cara mensubtitusikan nilai x yang diperoleh kedalam soal, sehingga diketahui 

bahwa yang memenuhi syarat adalah x yang bernilai 4. Untuk permasalahan 

kedua ia tidak memeriksa kembali, sehingga ia tidak mengetahui kalau 

jawabannya salah. Sedangkan untuk permasalahan yang ketiga  ia tidak 
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melakukan pemeriksaan kembali, karena waktunya sudah habis.Sedangkan siswa 

visual FI hanya memeriksa langkah-langkahnya saja. 

Siswa auditorial FD pada permasalahan pertama memeriksa kembali 

jawaban dengan mensubtitusikan salah satu nilai x kedalam soal. Permasalahan 

dua dan tiga hanya memeriksa langkah-langkahnya saja. Siswa auditorial FI pada 

permasalahan kesatu dan kedua memeriksa langkah-langkahnya saja. Sementara 

untuk permasalahan ketiga mengecek ulang dengan cara mensubtitusikan ulang. 

Siswa kinestetik FD tidak melakukan pemeriksaan karena sudah sangat 

yakin dengan jawabannya. Siswa kinestetik FI melakukan pemeriksaan terhadap 

semua permasalahan, sehingga ia berhasil menyelesikan permasalahan pertama 

dan ketiga dengan tepat.  

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa untuk 

memeriksa jawaban dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara 

mensubtitusikan hasil akhir kedalam soal, memeriksa langkah demi langkah 

penyelesaian.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ngilawajan (2013) yang 

menyimpulkan bahwa pada tahap pengecekkan kembali hasil jawaban, subjek FI 

memanggil kembali informasi yang ditunjukkan melalui pengulangan salah satu 

langkah yang dilalui. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses berpikir 

siswa SMA  berdasarkan gaya belajar diperoleh hasil bahwa gaya belajar tidak 

begitu mempengaruhi siswa dalam memecahkan soal persamaan dan fungsi 

kuadrat, sedangkan proses berpikir siswa SMA berdasarkan gaya kognitif 

diperoleh hasil bahwa, siswa field independent lebih baik dalam menyelesaikan 

pemecahan soal persamaan dan fungsi kuadrat daripada siswa field dependent. 
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