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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil proses berpikir 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual dalam materi matematika 

dasar berdasarkan perbedaan gaya belajar dan gaya kognitif. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu mahasiswa kelas 

1A program studi pendidikan matematika FKIP UMS tahun 2014/2015 yang 

berjumlah 39 mahasiswa. Berdasarkan hasil angket gaya belajar dan gaya kognitif, 

dipilih 6 mahasiswa sebagai subjek dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data 

dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data dilakukan 

dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan gaya belajar 

visual, auditorial dan kinestetik menggunakan langkah-langkah Polya yang relatif 

sama. Sedangkan proses berpikir mahasiswa berdasarkan gaya kognitifnya, 

mahasiswa dengan kecenderungan gaya kognitif field independent terkesan lebih baik 

dibandingkan mahasiswa field dependent pada proses pemahaman soal dan lebih rinci 

serta logis dalam penyusunan strategi pemecahan masalah. 

Kata kunci: proses berpikir, gaya belajar, gaya kognitif 
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ASTRACT 

This study aimed to describe the profile of the process of thinking students in 

completing contextual problems in basic math materials based on different learning 

styles and cognitive styles. This research is qualitative descriptive. Source of data in 

this study are students of class 1A mathematics education courses FKIP UMS year 

2014/2015, amounting to 39 students. Based on the results of the questionnaire 

learning styles and cognitive styles, selected six students as subjects in research. 

Data collection technique used observation, questionnaires, interviews, and 

documentation. The validity of the data by using a triangulation of sources and 

methods. The data analysis techniques stages of data collection, data reduction, data 

presentation, and conclusion. The results of this study indicate that students with 

learning styles visual, auditory and kinesthetic using measures Polya relatively 

similar. While the thought processes of students based on their cognitive style, a 

student with a tendency to field independent cognitive styles look better than field-

dependent students on the process and a more detailed understanding of the 

preparation of the strategy and logical problem solving. 

Keywords: process of thinking, learning style, cognitive style 

PENDAHULUAN 

Banyak faktor yang mempengaruhi proses berpikir manusia, baik laki-laki 

maupun perempuan. Susanto (2008) mengatakan, bahwa proses berpikir seseorang 

dipengaruhi oleh karakteristik individu. Zhu (2007) berpendapat, bahwa wanita dan 

pria memiliki pola yang berbeda dalam pemecahan masalah matematika.  

Setiap individu pasti mempunyai keunikan cara dalam belajar, hal ini dapat kita 

sebut karakteristik individu dalam memperoleh informasi atau proses berpikir. Setiap 

individu tentu memiliki cara belajar masing-masing yang berbeda dengan individu 

lainnya, ini ditinjau dari rasa nyaman dalam belajar agar informasi dapat dengan 

mudah dipahami. Selain perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, faktor lain 

yang dirasa mempengaruhi proses berpikir seseorang adalah gaya belajar dengan 

modalitas indra manusia dan gaya kognitif terhadap lingkungan sekitar. 
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Chatib (2011: 100) berpendapat, bahwa gaya belajar merupakan cara 

bagaimana informasi dapat diterima dengan baik oleh siswa. Gunawan (2007: 139) 

mengkategorikan gaya belajar berdasarkan preferensi sensori menjadi tiga ranah, 

yaitu berdasarkan visual (penglihatan), auditorial (pendengaran), dan kinestetik 

(sentuhan dan gerakan). Rose dan Nicholl (dalam DePorter dkk, 2009: 165) 

mengatakan, bahwa setiap orang belajar dengan cara yang berbeda-beda dan semua 

cara sama baiknya. Setiap cara mempunyai kekuatan masing-masing. Rose juga 

menjelaskan, bahwa kita memiliki ketiga gaya belajar tersebut, tapi satu yang 

mendominasi.  

Susanto (2008) mengatakan, gaya kognitif itu merupakan cara seseorang 

memproses, menyimpan maupun menggunakan informasi untuk menanggapi suatu 

masalah atau menanggapi berbagai jenis situasi lingkungannya. Witkin dkk (dalam 

Ghufron, 2012: 86) mengelompokkan gaya kognitif menjadi dua, yaitu field 

dependent (dipengaruhi oleh lingkungan) dan field independent (tidak dipengaruhi 

oleh lingkungan). Anderson dkk (2008) berpendapat, bahwa pemahaman gaya 

kognitif sangat penting untuk pemecahan masalah matematika, karena siswa dengan 

berbeda gaya kognitif mungkin mencoba untuk menggunakan strategi yang berbeda 

untuk memecahkan masalah yang sama. 

Dari permasalahan yang telah dijabarkan tentang pentingnya proses berpikir 

seseorang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap profil proses berpikir 

seseorang berdasarkan perbadaan gaya belajar dan gaya kognitif. Selanjutnya studi 

observasi pada mahasiswa kelas 1A Program Studi Pendidikan Matematika FKIP 

UMS tahun 2014/2015 dalam mata kuliah matematika dasar, pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual oleh dosen dan pemberian soal-soal 

berupa masalah kontekstual. Peneliti ingin melihat bagaimanakah proses berpikir 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual matematika dasar berdasarkan 

perbedaan gaya belajar dan gaya kognitif.   
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sutama (2012: 38) 

menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan 

untuk mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dalam bentuk naratif kualitatif. 

Data yang diperoleh berupa kata-kata, ucapan lisan dan perilaku subjek penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Subjek dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa kelas 1A Program Studi Pendidikan Matematika 

FKIP UMS semester gasal tahun 2014/2015 dalam mata kuliah matematika dasar 

yang berjumlah 39 mahasiswa.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) 

Observasi yang digunakan untuk menggambarkan proses pembelajaran di kelas yang 

berfungsi sebagai sumber data sebelum dan setelah penelitian, (2) Angket digunakan 

untuk mengetahui gaya belajar dan gaya kognitif mahasiswa, (3) Wawancara 

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang proses berpikir mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal-soal kontekstual matematika dasar, (4) Dokumentasi digunakan 

untuk mendukung data-data angket dan wawancara yang telah didapat sebelumnya. 

Keabsahan data dalam penelitian ini melalui triangulasi sumber dan metode. 

Triangulasi sumber artinya teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 

membandingkan dan mengolah kembali semua informasi yang berasal dari informan 

satu dan yang lainnya. Triangulasi metode yaitu dilakukan dengan menggunakan 

beberapa teknik penelitian secara berurutan untuk memperoleh informasi yaitu 

observasi, angket, wawancara dan dokumentasi.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data 

kualitatif Mathew dan Michael (dalam Patilima, 2005: 98) yang meliputi: (1) 

Pengumpulan data, merupakan proses memperoleh data-data di lapangan yang dicatat 

atau diterjemahkan dalam bentuk teks naratif kualitatif. (2) Reduksi data, merupakan 

proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar untuk meringkas, 
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mengkode atau mengarahkan data dalam bentuk catatan-catatan penting. (3) 

Penyajian data, disajikan dalam bentuk uraian teks naratif kualitatif. (4) Penarikan 

kesimpulan, yaitu upaya memaknai data yang telah disajikan dalam bentuk naratif 

kualitatif dengan cara mencermati pola keteraturan data, penjelasan, konfirmasi dan 

hubungan sebab-akibat.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil angket gaya belajar dan gaya kognitif, dipilih 6 mahasiswa 

sebagai subjek wawancara dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 1 Pemetaan Subjek Wawancara 

 Gaya Kognitif Field 

Dependent (FD) 

Gaya Kognitif Field 

Independent (FI) 

Gaya Belajar 

Visual (V) 
S1 (V/FD)  S2 (V/FI) 

Gaya Belajar 

Auditorial (A) 
S3 (A/FD) S4 (A/FI) 

Gaya Belajar 

Kinestetik (K) 
S5 (K/FD) S6 (K/FI) 

 

Berikut peneliti sajikan hasil penyelesaian beberapa mahasiswa. Gambar 1 

adalah jawaban yang salah dari mahasiswa S1 (V/FD) dan gambar 2 adalah jawaban 

yang benar dari mahasiswa S4 (A/FI). 

Gambar 1 Jawaban Salah Gambar 2 Jawaban Benar  
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  Hasil wawancara dengan S1 (V/FD) adalah sebagai berikut:  

P : Bagaimana cara saudara agar mudah dalam memahami? 

S1 : Untuk cara pemahamannya itu, pertama kita baca yang pokok-

pokoknya saja seperti diketahui banyaknya roti dan lain-lain, yang 

ditanyakan kan berapa lama waktunya, jadi kita berfokus pada 

jumlah banyak waktunya yang dibutuhkan oleh Alfin dan Tony. 

P : Bagaimana proses saudara dalam menyelesaikan soal? 

S1 : Pertama ditulis apa yang diketahui apa, terus apa yang ditanyakan, 

yang ditanya itu waktu yang dibutuhkan Alfin. Misalkan Alfin adalah 

x dan Tony adalah y. Lalu kita masukkan permisalan itu ke hal yang 

diketahui, seperti Alfin + Tony = 12, berarti x + y = 12 (persamaan1). 

Trus untuk y sendiri 7 jam lebih dari x, kalau kita pindah ruas jadinya 

–x + y = 7 (persamaan2). Terus kita eliminasi persamaan 2 tersebut, 

setelah itu kita substitusi, nanti kita akan ketemu jawabannya. 

  Hasil wawancara dengan S4 (A/FI) adalah sebagai berikut: 

 P : Bagaimana proses saudara dalam memahami soal? 

 S4: Pertama kali sih pasti baca soalnya dulu ya, terus ini kita tulis apa sih 

yang diketahui, kayak misalkan Alfin dan Tony secara bersama dan 

seterusnya sampai selesai. Terus, tulis lagi apa yang ditanyakan kan 

mas, setelah itu langkah selanjutnya itu kita tulis variabel pengganti, 

kalau misalkan waktu yang dibutuhkan Alfin dan Tony itukan 

kepanjangan jadi perlu variabel penyingkat, ini aku tulis tab kayak 

gitu. Trus, untuk waktu yang dibutuhkan Tony sendiri sih, pakainya 

tb. Abis itu, udah tinggal kerjain aja. 

P : Bagaimana cara saudara dalam menyelesaikan soal? 

S4 : Inikan hubungannya sama v, banyaknya roti misalkan saja n gitu ya, 

  
 

 
 nah dari sinikan bisa kita ketahui v itu sebanding dengan 

 

 
, 

terus misalkan disini kita tulis 
 

   
 

 

  
 

 

  
. Jadi intinya kaya gitu 

aja, trus kita masukin tadi tb nya kan waktu Tony kan, 7 jam lebih 

lama dari waktu Alfin. Ya udah berarti kita masukin 
 

   
 

 

  
 

 

  
, 

sampai selanjunya ketemu. Nilai ta itu 21 atau ta itu -4, tapi kalau 

waktu negatif (-) itukan gak mungkin juga kan mas? Makanya kita 

ambil nilai yang positif, makanya ditemukan waktu yang dibutuhkan 

Alfin untuk membuat 1260 roti adalah 21 jam. 
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Tahapan standar operasional pemecahan masalah sebagaimana diungkapkan 

oleh Polya (dalam Retna, 2013) meliputi empat langkah pokok yang harus dilakukan 

yaitu: Memahami masalah (Understanding the problem), Membuat rencana 

penyelesaian (devising a plan), Melaksanakan rencana penyelesaian (carrying out the 

plan), dan Memeriksa kembali, mengecek hasilnya (looking back). 

1. Dalam memahami soal: 

Mahasiswa FD (S1, S3 dan S5) terlepas dari apapun gaya belajarnya,  

terkesan kurang bisa memahami inti soal, karena hanya menangkap sepotong-

sepotong informasi yang diketahui. Kesalahan lain terlihat dalam membuat 

permisalan yang salah, sehingga model matematika yang dihasilkan juga tidak 

bermakna sesuai inti soal.  

Sedangkan mahasiswa FI (S2, S4 dan S6) terlepas dari apapun gaya 

belajarnya, terkesan lebih bisa memahami soal, bila dibandingkan dengan 

rekan mereka yang dominan gaya kognitif FD. Mahasiswa FI lebih jelas 

dalam menuliskan informasi yang diketahui, artinya dapat memahami soal 

dengan baik.  

2. Dalam menyusun strategi pemecahan masalah dan menjalankannya: 

Mahasiswa FD (S1, S3 dan S5) terlepas dari apapun gaya belajarnya, 

terlalu praktis dan sederhana dalam menentukan strategi penyelesaian 

masalah. Padahal dengan masalah kontekstual dengan level sedang dan sulit 

tersebut, perlu adanya kombinasi lebih dari satu rumus dan persamaan yang 

dipakai. De Lange (dalam Zulkardi, 2006)  juga menyatakan bahwa soal 

dengan tingkat level sedang dan sulit memerlukan suatu strategi yang 

kompleks seperti kombinasi, integrasi, koneksi, matematisasi, reasoning, 

generalisasi, modeling untuk dapat menyelesaikannya.  

Sedangkan mahasiswa FI (S2, S4 dan S6) terlepas dari apapun gaya 

belajarnya, dengan penulisan informasi yang diketahui benar dalam tahapan 

memahami, dapat memudahkan mereka dalam membuat permisalan dan 
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permodelan matematika yang tepat dan jelas serta bisa menuntun mereka 

untuk menentukan rumus dan persamaan yang tepat. 

3. Dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian: 

Kebanyakkan mahasiswa dalam menyelesaikan soal tidak mengikuti 

langkah-langkah Polya dalam melakukan pengecekkan kembali hasil 

penyelesaian soal apakah sudah benar atau belum. Dengan alasan waktu 

pengerjaan soal yang terbatas dan soal-soal yang sulit, sehingga banyak dari 

mereka yang menyerah dengan hasil akhir jawaban yang terkesan dipaksakan 

dan tidak logis.  

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

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap subjek FD dan FI pada 

langkah memahami masalah, yaitu subjek FI lebih baik dalam memahami masalah 

bila dibandingan dengan subjek FD. Pada langkah menyusun strategi penyelesaikan 

masalah, subjek FD tidak memahami penggunaan konsep dengan benar. Ngilawajan 

juga menyatakan bahwa pada langkah melaksanakan strategi penyelesaian masalah, 

subjek FD cenderung tidak konsisten dengan strategi yang dipilihnya. Pada tahap 

pengecekkan kembali hasil jawaban, subjek FI memanggil kembali informasi yang 

ditunjukkan melalui pengulangan salah satu langkah yang telah dilalui. Susanto 

(2008) juga menyatakan bahwa mahasiswa dengan gaya kognitif FD dalam menerima 

informasi, ia tidak dapat merinci apa yang ada dalam soal, meskipun ia dapat 

menyelesaikannya. Usodo (2011) dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa 

subjek dengan gaya kognitif FD ada kecenderungan memandang permasalahan secara 

menyeluruh atau tidak dapat menganalisa dengan pola bagian-bagian berbeda. 

KESIMPULAN 

Secara umum, proses berpikir mahasiswa dengan gaya belajar visual, auditorial 

dan kinestetik menggunakan langkah-langkah Polya yang relatif sama. Artinya, tidak 

terdapat pola yang membedakan satu dan yang lainnya. Sedangkan proses berpikir 
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mahasiswa berdasarkan gaya kognitifnya, FI terkesan lebih baik dibandingkan FD 

pada proses pemahaman soal dan lebih rinci serta logis dalam penyusunan strategi 

pemecahan masalah.  

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, perbedaan gaya belajar dan gaya kognitif 

seseorang mempengaruhi proses pemahaman seseorang terhadap suatu informasi, 

perlu adanya strategi pembelajaran yang cocok untuk membuat nyaman perbedaan 

tersebut dalam pembelajaran. Artinya keunikan masing-masing gaya belajar dan gaya 

kognitif menuntut adanya strategi pembelajaran yang sesuai agar pemahaman 

menjadi optimal.  
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