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PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN GAYA KOGNITIF 

TERHADAP PEROLEHAN BELAJAR PROSEDUR STATISTIKA 

Rufi’i 
Teknologi Pembelajaran Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

 

ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil pengujian: (1) perbedaan 

perolehan belajar prosedur Statistika antara pebelajar yang belajar dengan strategi 

pembelajaran algo-heuristic dan konvensional, (2) perbedaan perolehan belajar 

prosedur Statistika antara pebelajar yang belajar dengan gaya kognitif field 

independence dan field dependence, (3) interaksi antara strategi pembelajaran dan 

gaya kognitif terhadap perolehan belajar prosedur Statistika. 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan desain non-equivalent control group 

dengan menerapkan desain faktorial 2x2 dalam rancangan eksperimennya. Subjek 

penelitian adalah pebelajar semester IV tahun akademik 2009/2010 Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jenjang S1 Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya yang terdiri enam kelas sebesar 217 orang. Subjek diambil secara acak, 

di mana yang diambil acak adalah kelas. Subjek penelitian ditetapkan dua kelas 

PGSD dengan jumlah 146 orang.  Hipotesis penelitian diuji dengan uji statistika 

Analysis of Variance (Anova). 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada perbedaan perolehan belajar 

prosedur Statistika antara pebelajar yang belajar dengan strategi pembelajaran 

Algo-heuristic dan konvensional (F=8,298; p=0,005), (2) ada perbedaan perolehan 

belajar prosedur Statistika antara pebelajar yang belajar dengan gaya kognitif field 

independence dan field dependence  (F=21,438; p=0,000), (3) tidak ada pengaruh 

interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya kognitif terhadap perolehan belajar 

prosedur Statistika (F=0,601; p=0,44). 

 

Kata Kunci: algo-heuristic, konvensional, gaya kognitif, perolehan belajar  
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THE INFLUENCE OF INSTRUCTIONAL STRATEGIES AND 

COGNITIVE STYLE ON THE ACQUISITION OF LEARNING 

PROCEDURES OF STATISTICS 

Rufi’i 

Instructional Technology PGRI Adi Buana University of Surabaya 

 

ABSTRACT 

 

 The purposes of the study were to examine the result of analysis (1) 

differences in the acquisition of learning procedures of statistics among learners 

who learn by instructional strategies algo-heuristic and conventional, (2) 

differences in the acquisition of learning procedures of statistics among learners 

who studied with field independence cognitive styles and field dependence, (3) 

the interaction between instructional strategies and cognitive styles on the 

acquisition of learning procedures of Statistics. 

 This research was carried out with the design of non-equivalent control 

group by applying a 2x2 factorial design in the design of experiments. Subjects  

were fourth semester undergraduate students of academic year 2009/2010, at 

Elementary Teacher Training Education Program Undergraduate level PGRI Adi 

Buana University of Surabaya which consists of two classes of 217 people. 

Subjects were taken at randomly, and the total member are 146 subjects. They, 

further more, were grouped into two classes according  to research design. The 

research hypothesis was tested by statistics Analysis of Variance (Anova). 

 Results showed that (1) there are differences in learning acquisition 

Statistical procedures between students who learn with the instructional strategy 

algo-heuristic and conventional (F=8.298; p=0.005), (2) there are differences in 

learning acquisition among students Statistical procedures that learning with 

cognitive style field independence and field dependence (F=21.438; p=0.00), (6) 

there is no interaction between instructional strategies and styles against the 

acquisition of cognitive learning Statistical procedures (F=0.601; p=0.44). 

 

Keywords: algo-heuristic, conventional, cognitive style, learning acquisition 

 



1 
 

Pendahuluan 

 Kendala dalam pembelajaran Statistika adalah (1) sumber-sumber 

pembelajaran yang tersedia kebanyakan bersifat sangat umum dan (2) belum 

tersedianya sumber-sumber pembelajaran Statistika yang sengaja dirancang secara 

sistematis dengan berpegang pada prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran. 

 Pembelajaran Statistika secara umum masih mengandalkan ceramah. 

Pembelajaran yang demikian biasanya kurang memperhatikan pebelajar secara 

individu. Setiap individu mempunyai perbedaan. Davies (1984) menyatakan 

perbedaan tersebut dapat dari: (1) kecakapan dan kemampuan, (2) pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap, (3) kepribadian dan gaya belajar, dan (4) umur dan 

pengalaman. Charles (1980) perbedaan yang ada pada individu adalah: (1) 

perkembangan intelektual, (2) kemampuan dalam menggunakan simbul atau 

bahasa, (3) latar belakang pengalaman, (4) gaya belajar, (5) kepribadian, dan (6) 

gambaran diri. 

 Untuk mengatasi kendala dalam pembelajaran konvensional tersebut maka 

perlu dikembangkan strategi pembelajaran algo-heurisitic yang memperhatikan 

perbedaan kemampuan pebelajar, mendukung pembelajaran perseorangan dan 

mandiri, dan yang dapat memudahkan belajar pebelajar. Landa (1987) 

menyatakan bahwa tujuan untuk dapat mengajarkan pada para pebelajar secara 

efektif tentang bagaimana cara menerapkan suatu pengetahuan dan memecahkan 

masalah yang sesuai.  

Kurang tertariknya pebelajar terhadap pembelajaran Statistika disebabkan 

oleh banyak aspek. Ketidaktertarikan pebelajar dapat disebabkan oleh bentuk 

pembelajarannya di kelas. Bentuk pembelajaran yang secara umum dipakai dalam 

pembelajaran Statistika adalah teknik ceramah dan latihan yang tidak terprogram. 

Sistem penyampaian pembelajaran seperti ini  disebut sistem pembelajaran 

konvensional. Sistem pembelajaran konvensional bukanlah hal yang salah, tetapi 

idealnya proses pembelajaran yang baik akan menempatkan dosen sebagai 

pengelola pembelajaran bukan sebagai pemberi informasi satu-satunya. Istilah 

algorithmic heuristic selanjutnya oleh Landa (1983) dinamakan algo-heuristic. 

 Proses penemuan ini sering bersifat komplek dan para pebelajar tidak 

diajarkan bagaimana cara menemukan algorithmic secara normal, hanya sebagian 
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dari mereka yang dapat  membuat suatu penemuan (problem solving) secara 

spontan. Mereka yang gagal menemukan keputusan itu mempunyai masalah 

dalam pembelajaran dan penyelesaian masalah dan menjadi gagal dalam mencapai 

apa yang diharapkan. Algorithmic dapat mengefektifkan bentuk proses pada para 

pebelajar dan mereka yang belum berpengalaman adalah penting untuk komposisi 

dan susunan dari proses ini karena komponen dan susunan adalah tidak teramati 

dan para pemecah masalah yang  sudah profesional sering tidak peka terhadapnya 

(Landa, 1987).  Selain faktor strategi pembelajaran algorithmic, ada sejumlah 

faktor yang juga mempengaruhi perolehan konsep dan prosedur Statistika. Salah 

satu faktor tersebut adalah kondisi pembelajaran. Reigeluth dan Merrill (1979) 

mengelompokkan variabel kondisi pembelajaran menjadi tiga kelompok, yaitu: 

(1) tujuan dan karakteristik bidang studi, (2) kendala dan karakteristik bidang 

studi, dan (3) karakteristik pebelajar. Karakteristik si-belajar adalah aspek-aspek 

atau kualitas perseorangan pebelajar, seperti bakat, minat, motivasi, orientasi 

tujuan, intelegensi, gaya kognitif, hasil belajar yang telah dimiliki, dan lain-lain.  

 Salah satu karakteristik pebelajar yang penting untuk diketahui dan 

diperhatikan oleh dosen adalah gaya kognitif. Gaya kognitif dideskripsikan 

sebagai cara bagaimana pebelajar mengolah informasi. Witkin (1976) menyatakan 

individu yang memiliki gaya kognitif  field independence cenderung melakukan 

analisis dan sintesis terhadap informasi yang dipelajari, sedangkan individu 

dengan gaya kognitif field dependence cenderung menerima informasi itu 

sebagaimana adanya.  Keefe (1987) mengemukakan bahwa gaya kognitif adalah 

bagian dari gaya belajar yang menggambarkan kebiasaan berperilaku relatif tetap 

dalam diri seseorang dalam menerima, memikirkan, memecahkan masalah 

maupun dalam menyimpan informasi. 

Suatu cara di mana hubungan dengan pengetahuan konseptual dapat 

meningkatkan penggunaan prosedur adalah dengan pengendalian pelaksana. 

Pengetahuan konseptual, jika dihubungkan dengan suatu prosedur, dapat 

memantau seleksinya dan menggunakan serta mengevaluasi kelayakan hasil 

prosedural. Berkenaan dengan seleksi, pengetahuan konseptual berguna (a) 

sebagai suatu pertolongan dalam pilihan prosedur yang sesuai (Gelman dan Meck, 

Piaget, 1978) dan (b) sebagai suatu pembatas yang mengecilkan hati seleksi 
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prosedur yang tak dapat diterima (Gelman, 1982; Gelman dan Meck; Greno, 

1980). Piaget (1978) menyatakan bahwa ketika pengetahuan konseptual setara 

dengan tindakan prosedural, konseptualisasi suatu tugas memungkinkan orang 

mengantisipasi akibat dari tindakan yang mungkin. Informasi ini dapat digunakan 

untuk memilih dan mengkoordinir prosedur yang tepat. 

Metode Penelitian 

 Rancangan Penelitian ini menggunakan quasi experimental design atau 

rancangan eksperimen semu (Tuckman, 1999), karena penunjukkan subjek secara 

random sebagai kelompok eksperimen dan kelompok pembanding tidak mungkin 

dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada pebelajar yang telah ditetapkan dalam 

kelas tertentu yang tidak dapat dipisah.  

 Quasi experimental design digunakan untuk menguji pengaruh utama dan 

pengaruh interaksi strategi pembelajaran algo-heuristic (AG) lawan strategi 

pembelajaran konvensional (KV) dan gaya kognitif field independence (FI) lawan 

gaya kognitif field dependence (FD), terhadap perolehan belajar prosedural 

Statistika (PBP). Penelitian ini dirancang menurut versi nonequivalent control 

group design dengan teknik pengukuran dua faktor. Desain eksperimen 

menggunakan desain nonequivalent control group (Tuckman, 1999: 175, 

Campbell and Stanley, 1963).  

 Penelitian ini melibatkan satu variabel bebas, masing-masing memiliki dua 

dimensi. Perlakuan strategi pembelajaran yaitu, strategi pembelajaran AG dan 

KV. Variabel moderator adalah gaya kognitif yaitu, FI dan FD. Variabel 

moderator diteliti pengaruhnya terhadap PBP. Ada dua variabel bebas yang 

menjadi perlakuan yang diteliti pengaruhnya terhadap dua variabel terikat. Desain 

eksperimen menggunakan desain faktorial 2x2 sebagai bentuk pemberian 

perlakuan. 

 Desain eksperimen menggunakan desain nonequivalent control group 

(Tuckman, 1999). Faktor kolom adalah perlakuan strategi pembelajaran AG 

dibandingkan dengan strategi pembelajaran KV. Faktor baris adalah gaya kognitif 

FI dibandingkan  dengan gaya kognitif  FD.  
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  STRATEGI PEMBELAJARAN 

  AG KV 

GAYA KOGNITIF 

FI 
Y111, Y112,… 

Y11n 

Y121, Y122,… 

Y12n 

FD 
Y1211, Y212,… 

Y21n  

Y221, Y222,… 

Y22n 

Gambar 1 Desain eksperimen faktorial 2x2 

  

  Keterangan: AG: Strategi Pembelajaran Algo-heuristic 

   KV: Strategi Pembelajaran Konvensional    

   FI : Field Independence 

   FD : Field Dependence 

   Y : Perolehan Belajar Prosedural Statistika  

   n : Subjek ke-n  

Prosedur eksperimen yang disusun bertolak dari desain faktorial 2x2 disajikan 

dalam Gambar 2. 

O1 X1 Y1 O2 

O3 X2 Y1 O4 

Gambar 2 Prosedur eksperimen faktorial 2x2 

   (diadaptasi dari Tuckman, 1999: 175) 

 Keterangan: O1, 3 = pengamatan hasil tes masuk 

   O2, 4  = pengamatan hasil posttest  

   X1 = strategi pembelajaran algo-heuristic  

   X2 = strategi pembelajaran konvensional 

   Y1 = gaya kognitif  field dependence  

   Y2 = gaya kognitif  field independence  

    = kelompok utuh  

 

 Gambar 2. menunjukkan prosedur eksperimen untuk desain faktorial 2x2. 

Simbol O dengan indeks 1, 3 dalam gambar adalah pengamatan hasil tes masuk  

PBP. Simbol O dengan indeks 2, 4 adalah pengamatan perolehan belajar prosedur 

statistika. Simbol Y adalah gaya kognitif dengan Y1 adalah gaya kognitif FD dan 

Y2 adalah gaya kognitif FI, sedangkan simbol X adalah strategi pembelajaran  

dengan X1 adalah strategi pembelajaran algo-heuristic dan X2 adalah strategi 

pembelajaran konvensional. 

 Variabel-variabel dalam penelitian ini melibatkan satu variabel bebas, satu 

variabel moderator dan dua variabel terikat yang terdiri dari: (1) variabel bebas 

adalah variabel yang dimanipulasi dan diuji pengaruhnya terhadap variabel terikat 

yaitu: strategi pembelajaran algo-heuristic (AG) dan strategi pembelajaran 

konvensional (KV); (2) variabel moderator adalah variabel yang diukur, dipilih 

untuk menemukan apakah ia ikut mengubah hubungan variabel bebas terhadap 
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variabel terikat, yaitu: gaya kognitif field independence (FI) dan gaya kognitif 

field dependence (FD); (3) variabel terikat adalah variabel yang diamati dan 

diukur untuk menemukan pengaruh dari varibel bebas, yaitu: perolehan belajar 

prosedur Statistika (PBP). Disamping itu terdapat variabel kontrol yang tidak 

dimanipulasi tetapi diduga dapat mempengaruhi validitas internal eksperimen 

yang diupayakan konstan.  

 Hubungan yang menyatakan pengaruh variabel bebas  strategi 

pembelajaran dan gaya kognitif terhadap perolehan belajar prosedur Statistika 

adalah sebagai berikut: 

Strategi Pembelajaran
1. Algo-heuristik (AG)
2. Konvensional (KV)

Perolehan Belajar 
Prosedur Statistika (PBP)

Gaya Kognitif
1. Field Dependence (FD)
2. Field Independence (FI)

 

Gambar 3 Hubungan antara variabel-variabel penelitian 

Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah pebelajar semester IV tahun akademik 

2009/2010 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jenjang S1 

dan Program Studi Kebidanan Jenjang D-III Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya. Subjek penelitian terdiri 6 kelas sebesar 217 orang. Pebelajar PGSD 

sebanyak 3 kelas sejumlah 123 orang dan pebelajar Kebidanan sebanyak 3 kelas 

sejumlah 94 orang.  Jumlah  subjek  penelitian PGSD sejumlah 81 orang dan 

Kebidanan sejumlah 83 orang disajikan pada Tabel 1 berikut ini.  

Tabel 1 Subjek Penelitian 

Populasi Jumlah Sampel Jumlah 

PGSD Kelas A 

PGSD Kelas B 

PGSD Kelas C 

Kebidanan Kelas A 

Kebidanan Kelas B 

Kebidanan Kelas C 

40 

41 

42 

41 

42 

11 

PGSD Kelas A 

PGSD Kelas B 

 

Kebidanan Kelas A 

Kebidanan Kelas B 

 

40 

41 

 

41 

42 

Total 217  164 
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 Sampel awal pebelajar yang terpilih dalam penelitian berjumlah 164 orang. 

Hasil sortir dan tabulasi data menunjukkan bahwa pebelajar yang memiliki data 

lengkap untuk semua variabel penelitian sebanyak  146 orang. Pebelajar PGSD 

sebanyak 2 kelas sejumlah 70 orang dan pebelajar Kebidanan sebanyak 2 kelas 

sejumlah 76 orang.   

Alasan yang mendasari  pemilihan subjek penelitian adalah (1) Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jenjang S1 dan Program Studi 

Kebidanan Jenjang D-III Universitas PGRI Adi Buana Surabaya merupakan 

program studi yang relatif baru, sehingga membutuhkan penelitian-penelitian 

untuk menemukan strategi pembelajaran yang efektif, (2) kelas yang ada disusun 

secara acak, tanpa melihat kemampuan pebelajar, asal-usul sekolah dan 

daerahnya, serta (3) permasalahan matakuliah statistika diajar oleh tim pengampu 

matakuliah statistika, dimana peneliti merupakan salah seorang tim pengampu 

matakuliah statistika. 

 Sampel penelitian diambil secara acak menurut gugus bertahap dengan 

menggunakan teknik cluster random sampling (Ardhana, 1987; Cohen, 2005; 

Salkind, 2006; Schumacher, 2006; Setyosari, 2007). Sampel diambil secara acak, 

dimana yang diambil acak adalah kelas. Sampel penelitian didapat empat kelas 

terdiri dari dua kelas PGSD dan dua kelas Kebidanan.  

Perlakuan Penelitian 

 Perlakuan dalam eksperimen ini berbentuk desain pembelajaran yang 

menerapkan strategi pembelajaran algo-heuristic terdiri dari delapan langkah 

pembelajaran yang diadaptasi dari Landa, (1999), yaitu (1) pendahuluan, (2) 

penemuan konsep, (3) penemuan mandiri terhadap sistem operasional mental 

untuk penerapan konsep, (4) merumuskan metode yang ditemukan, (5) latihan 

praktek, (6) pengambilan gagasan, (7) proses otomatisasi dan (8) penilaian. Proses 

perancangan pembelajaran dilakukan dengan menyusun prosedur pembelajaran 

yang menerapkan strategi pembelajaran. Terdapat dua kelompok perlakuan, yaitu: 

satu kelompok diajar dengan strategi pembelajaran algo-heuristic dan kelompok 

lain diajar dengan strategi pembelajaran konvensional. Sintaks pembelajaran, 

skenario pembelajaran, dan lembar kerja pebelajar pada masing-masing kelompok 
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berbeda. Setiap kelompok menggunakan alokasi waktu dan sebaran materi 

matakuliah sama dalam pembelajaran. 

Perbedaan prosedur pembelajaran dengan strategi pembelajaran algo-heuristic dan 

konvensional sebagai berikut: 

Tabel 2 Prosedur Pembelajaran Algo-heuristic dan Konvensional 

Langkah 

Pembelajaran 

Algo-heuristic 

Kegiatan Pembelajaran  

Algo-heuristic 

Langkah 

Pembelajaran 

Konvensional 

Kegiatan Pembelajaran 

Konvensional 

1. Pendahuluan  Dosen menyampaikan 

langkah pembelajaran 

secara umum, kompetensi 

yang harus dikuasai 

pebelajar, petunjuk 

perkuliahan yang 

dibutuhkan. 

1. Pendahuluan  Dosen menyampaikan 

kompetensi yang harus 

dikuasai pebelajar, 

langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran, apersepsi, 

mengarahkan perhatian 

pebelajar. 

 Pebelajar memperhatikan 

dan mendengarkan 

informasi dosen. 

2. Penemuan 

konsep 

 

 Penemuan secara mandiri 

oleh para pebelajar 

mengenai konsep sebuah 

analisis. 

2. Penyajian 

materi 
 Dosen menyampaikan 

materi dengan ceramah 

dan tanya jawab, 

kemudian dilanjutkan 

dengan  

  Menyebutkan macam-

macam analisis. 

 Membentuk kerangka 

pembatasan/definisi yang 

benar, secara logis 

terhadap konsep yang 

dimaksud. 

 demonstrasi atau metode 

lainnya untuk 

memperjelas materi yang 

disajikan. 

 Pebelajar mendengarkan 

penjelasan dosen, 

mencatat materi yang 

dianggap penting, dan 

menanyakan materi yang 

kurang jelas atau belum 

dipahami. 

3. Penemuan 

mandiri 

terhadap 

sistem 

operasional 

mental 

untuk 

penerapan 

konsep 

 Membawa para pebelajar 

untuk menemukan dan 

secara sadar mengetahui 

sistem dari operasional 

mental yang terlibat dalam 

penerapan konsep belajar, 

dan definisinya terhadap 

tugas mengidentifikasi  

obyek sebagai bagian 

ataupun bukan dari 

matakuliah statistika. 

3. Latihan 

Terbimbing    

 

 Dosen memberikan 

lembar kerja pebelajar 

(LKM) sebagai bahan 

latihan kepada pebelajar 

secara individu maupun 

kelompok. 

 Pebelajar mengerjakan 

LKM. 

 Dosen memantau 

pebelajar dalam 

mengerjakan LKM.  

  Dosen meminta pada para 

pebelajar yang seharus-nya 

pebelajar lakukan dalam 

benak pebelajar dengan 

tujuan untuk menentukan 

berdasar pada definisi. 

  Dosen dan pebelajar 

membahas hasil 

mengerjakan LKM 

secara klasikal. 

4. Merumuskan 

metode yang 
 Jika para pebelajar 

merumuskan/ menyususun 

4. Penutup  Dosen merangkum 

materi pembelajaran. 
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ditemukan 

 

metode itu dengan benar, 

lanjutkan pada tujuan 

pembelajaran selanjutnya, 

jika tidak, maka kemudian 

jelaskan pada pebelajar, 

mengenai bagaimana cara 

merumuskan suatu metode 

tentang tindakan dengan 

tujuan untuk 

mengenali/mengetahui.  

 Dalam contoh yang 

digunakan, para pebelajar 

harus memeriksa hasilnya.  

 Para pebelajar menyusun 

(dengan bantuan dosen, jika 

diperlukan).  

 Dosen menuliskan metode 

yang tersusun itu  

 Pebelajar melakukan 

pengecekan dan 

mencatat rangkuman 

materi pembelajaran. 

5.Latihan 

praktek 

(algoritma) pada papan tulis 

atau memperaga-kannya 

dengan media lain 

(disiapkan sebelumnya). 

 Dosen mengatakan pada 

para pebelajar bahwa tugas 

saat ini adalah untuk 

berlatih menerapkan 

metode yang telah tersusun 

tersebut untuk mengenali 

analisis.  

 Dosen menunjukkan kepada 

pebelajar bermacam-macam 

analisis dan meminta 

pebelajar untuk menentukan 

analisis. 

 Dosen menjelaskan bahwa 

mereka seharusya 

menggunakan metode ini 

dalam cara setahap-demi 

setahap; lihat pada instruksi 

yang pertama dan lakukan 

apa yang dikatakannya, 

kemudian lihat instruksi ke 

2 dan lakukan apa yang 

dikatakan, dst. Dalam 

contoh peneliti, dengan 

mengikuti metode ini para 

pebelajar dengan mudah 

mengidentifikasi analisis. 

5. Tugas Mandiri 

 
 Dosen memberikan 

tugas yang harus 

dikerjakan secara 

mandiri. 

 Pebelajar mencatat tugas 

yang dikerjakan mandiri 

di rumah. 

 Dosen melakukan 

pengecekan dengan 

memberikan umpan 

balik pada pertemuan 

berikutnya.  

6. Pengambilan 

gagasan  
 Dosen mengatakan pada 

para pebelajar bahwa 

pebelajar tampaknya tidak 

lebih lama lagi memerlukan 

instruksi pada papan tulis 

dan tampaknya dapat untuk 

meletakkan kembali oleh 

instruksi yang pebelajar 

buat sendiri.  
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  Dosen mengatakan pada 

para pebelajar bahwa anda 

sekarang akan menghapus 

perintah-perintah/ instruksi-

instruksi pada papan tulis 

dan menunjukkan beberapa  

  

 analisis yang lain. 

 Pebelajar  seharusnya 

menentukan yang mana dari 

analisis itu yang  

merupakan analisis dengan 

memberikan pada diri 

pebelajar sendiri instruksi-

instruksi pebelajar seperti 

apa yang seharusnya 

dilakukan, juga bahkan oleh 

instruksi- instruksi berikut 

pada papan tulis.  

 Para pebelajar dengan 

mudah menampilkan semua 

tindakan-tindakan mental 

yang penting dengan 

memberikan pada diri 

pebelajar sendiri dengan 

instruksi-instruksi pebelajar 

sendiri. 

  

7. Proses 

otomatisasi  
 Dosen mengatakan pada 

para pebelajar bahwa 

pebelajar tidak tampak 

untuk memerlukan instruksi 

yang lebih jauh, bahkan 

instruksi dari diri sendiri, 

karena pebelajar sekarang 

mengetahui apa yang 

dilakukan untuk mengenali 

analisis. 

 Dosen menunjukkan pada 

pebelajar rangkaian analisis 

terakhir diantara analisis itu, 

dimana pebelajar harus 

temukan  

analisis yang benar.  

 Dosen meminta  pada 

pebelajar untuk menemukan 

analisis yang benar. 

 Pebelajar dengan mudah 

menampilkan tugas-tugas 

itu dan menemukan analisis 

secara cepat. 

  

8. Penilaian  Penilaian dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana 

pebelajar menguasai materi 

yang telah dipelajari. 

6. Penilaian  Pebelajar mengerjakan 

soal secara individu yang 

diberikan oleh Dosen.  

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua jenis, yaitu (1) instrumen untuk mengukur gaya kognitif dan (2) instrumen 
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untuk mengukur perolehan belajar. Kedua instrumen tersebut berupa tes. 

Pemilihan suatu tes sebagai instrumen dalam penelitian perlu dijelaskan dasar 

pertimbangannya (Ardhana, 1983).  

 Instrumen yang pertama adalah Group Embedded Figures Test (GEFT) 

untuk mengukur gaya kognitif. GEFT yang digunakan dalam penelitian ini 

dikembangkan oleh Witkin, et.al (1976). Pertimbangan menggunakan GEFT 

dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) tes ini dilengkapi latihan pada bagian 

awalnya, sehingga pebelajar dapat mengerjakan tes ini dengan jelas karena telah 

dilatih sebelumnya, (2) waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tes ini cukup 

singkat (sembilan belas menit), dan (3) tes ini mudah diadministrasikan, tidak 

memerlukan keterampilan dan keahlian khusus, dan (4) tes ini valid dan reliabel 

karena sudah mengalami sejumlah pengujian. 

Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pebelajar menemukan 

sebuah bentuk sederhana yang tersembunyi dalam suatu pola yang kompleks. Tes 

yang berbentuk gambar ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pertama 

mencakup tujuh buah gambar, bagian kedua dan ketiga masing-masing terdiri dari 

sembilan gambar. Bagian pertama untuk latihan, sehingga hasilnya tidak 

diperhitungkan sebagai gaya kognititf. Alokasi waktu untuk mengerjakan bagian 

pertama adalah dua menit. Bagian kedua dan ketiga merupakan tes gaya kognitif 

yang sesungguhnya, dimana waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan kedua 

bagian tersebut masing-masing sembilan setengah menit. Jawaban yang benar 

diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0, sehingga skor maksimal adalah 18.  

 Untuk menentukan kelompok mahasiswa yang mempunyai gaya kognitif 

Field Dependence dan gaya kognitif Field Independence digunakan kategori yang 

dirumuskan oleh Sahertian (2007). Skor 0 sampai 9 dikategorikan sebagai 

kelompok Field Dependence, skor 10 sampai dengan 18 dikategorikan sebagai 

kelompok Field Independence. 

 Jenis instrumen kedua adalah instrumen untuk mengukur variabel 

dependen sebagai akibat langsung perlakuan. Instrumen ini berupa tes prestasi 

belajar. Instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar adalah tes 

uraian atau essay. Tes yang dikembangkan dalam dua perangkat yaitu: tes 

perolehan belajar prosedur statistika (PBP).   
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 Tes uraian prosedur Statistika terdiri dari empat soal dan yang harus 

dijawab pebelajar tiga soal. Skor masing-masing soal adalah lima, sehingga skor 

maksimal ideal tes prosedur Statistika adalah 15. Perolehan belajar prosedur 

Statistika setiap pebelajar dihitung dengan cara membagi jumlah skor yang 

diperoleh dengan 15 dan dikalikan 100. 

Hasil perhitungan untuk menguji Ho-1 disajikan dalam Tabel. Hasil  

pengujian Ho-1 menunjukkan nilai F sebesar 8,298 probabilitasnya sebesar 

0,005<0,05 sehingga Ho-1 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian Ho-1 tersebut 

dapat dinyatakan bahwa ada perbedaan perolehan belajar prosedur Statistika 

antara pebelajar yang belajar dengan strategi pembelajaran algo-heuristic dan 

strategi pembelajaran konvensional. 

Hasil pengujian Ho-2 menunjukkan nilai F sebesar 21,438 dengan 

probabilitasnya sebesar 0,00<0,05 sehingga Ho-2 ditolak. Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa Ho-2 ditolak yang mengandung arti bahwa ada perbedaan 

perolehan belajar prosedur Statistika antara pebelajar yang belajar dengan gaya 

kognitif field independence dan field dependence. 

Hasil pengujian Ho-3 disajikan kolom sumber variasi dan variabel terikat 

baris interaksi STRATEGI * GAYAKOG untuk variabel terikat perolehan belajar 

prosedur Statistika dalam Tabel, menunjukan bahwa nilai F sebesar 0,601 dan 

probabilitasnya sebesar 0,440>0,05 sehingga Ho-3 diterima. Hasil pengujian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya 

kognitif terhadap perolehan belajar prosedur Statistika.  

 

Gambar 4  Grafik Pengaruh Interaktif Antara Strategi Pembelajaran dan Gaya Kognitif 

Terhadap Skor Rata-rata Perolehan Belajar Prosedur Statistika 
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Pembahasan 

Pengaruh Strategi Pembelajaran Terhadap Perolehan Belajar Prosedur 

Statistika 

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa ada perbedaan perolehan 

belajar prosedur Statistika antara pebelajar yang belajar dengan strategi 

pembelajaran algo-heuristic dan strategi pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran konvensional dilaksanakan dengan pemberian contoh soal, 

kemudian contoh soal tersebut ditiru oleh siswa untuk menyelesaikan latihan soal-

soal. Cara pembelajaran seperti ini akan mendorong pebelajar memecahkan 

masalah secara stereotipe. Pembelajaran konvensional mengakibatkan nalar tidak 

berjalan secara optimal. Kesulitan muncul ketika bentuk soal statistika diubah 

sedikit dari contoh diberikan dosen. Pebelajar menjadi bingung dalam 

menyelesaikan jawabannya. Hembree dan Marsh (1994) yang menyatakan bahwa 

prosedur algorithmik dengan menetapkan aturan dan prosedur pemecahan 

masalah dapat menuntun pebelajar menemukan solusi. Kemmelmeier (2010), 

menemukan dua penelitian menguji hubungan antara otoritarianisme, gaya 

kognitif dan pengolahan heuristik. Kozhevnikov (2007) menunjukkan bahwa gaya 

kognitif individu merupakan heuristik yang digunakan untuk memproses 

informasi tentang lingkungan mereka. Heuristik ini dapat diidentifikasi pada 

beberapa tingkat pengolahan informasi, dari persepsi untuk metakognitif, dan 

mereka dapat dikelompokkan berdasarkan jenis fungsi regulasi yang mereka 

mengerahkan pada proses mulai dari data otomatis pengkodean untuk alokasi 

eksekutif sadar sumber daya kognitif.  

Pengaruh Gaya Kognitif terhadap Perolehan Belajar Prosedur Statistika 

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa ada perbedaan perolehan 

belajar prosedur Statistika antara pebelajar yang belajar dengan gaya kognitif field 

independence dan field dependence. Jones (dalam Hall, 2000) menyatakan 

pebelajar bergaya kognitif FI memiliki karakteristik (1) mudah memahami bahan-

bahan yang tidak terstrutur, (2) cenderung memiliki tujuan dan reinforcement 

sendiri, (3) lebih mampu memecahkan masalah tanpa dibimbing, (4) memerlukan 

bantuan untuk memahami ilmu pengetahuan sosial, (5) dapat menganalisis suatu 

situasi dan menyusunnya kembali, dan (6) kurang terpengaruh oleh kritik. Witkin 
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(dalam Mahmud, 1989), pebelajar bergaya kognitif FD memiliki karakteristik (1) 

sukar memahami bahan-bahan pelajaran yang tidak terstruktur, (2) cenderung 

menerima materi pelajaran yang telah tersusun rapi dan tidak mampu 

menyusunnya kembali, (3) perlu diajari cara memecahkan masalah, (4) 

mempunyai ingatan yang baik untuk informasi sosial, (5) perlu diajar cara 

menggunakan alat-alat bantu ingatan, dan (6) lebih mudah terpengaruh oleh kritik. 

Ling dan Salvendy (2009) menunjukkan bahwa subjek FI diproduksi evaluasi 

hasil dengan ketelitian lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan subyek 

FD. Ketika menilai pengalaman mereka sendiri evaluasi, mata pelajaran FI merasa 

lebih mudah untuk menemukan masalah usability dari subyek FD. Lamba (2006) 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perolehan hasil belajar fisika antara 

pebelajar SMA yang memiliki gaya kognitif Field Dependent dengan pebelajar 

SMA yang memiliki gaya kognitif Field Independence. 

Pengaruh Interaksi antara Strategi Pembelajaran dan Gaya Kognitif 

Terhadap Perolehan Belajar Prosedur Statistika 

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa tidak ada interaksi antara 

strategi pembelajaran dan gaya kognitif terhadap perolehan belajar prosedur 

Statistika. Gaya kognitif tidak mempengaruhi hubungan strategi pembelajaran 

terhadap perolehan belajar prosedur statistika. Tidak signifikannya perbedaan skor 

pemahaman konsep mungkin disebabkan oleh peningkatan pemahaman konsep 

gaya kognitif FD belum memadai untuk transfer, yang oleh Degeng (1989) 

dinyatakan sebagai tingkat kemampuan belum siap pakai. Karakteristik proses 

kognitif menyebabkan tidak adanya kaitan langsung dengan perolehan belajar 

prosedur statistika.  

Ghozali (2008) mengemukan bahwa pengaruh interaksi adalah pengaruh 

bersama dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Berkaitan dengan 

pengaruh interaksi, Hair, dkk (2010) mengemukakan interaksi dapat terjadi 

apabila variabel-variabel bebas tidak membawa akibat-akibat secara terpisah dan 

sendiri-sendiri. Sebaliknya interaksi dapat pula tidak terjadi jika lebih dari satu 

variabel bebas membawa akibat-akibat terpisah yang signifikan.  
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Penutup 

Simpulan (1) Perolehan belajar prosedur Statistika pebelajar antara yang 

diberikan perlakuan strategi pembelajaran algo-heuristic dan strategi 

pembelajaran konvensional menunjukkan adanya perbedaan; (2) Perolehan belajar 

prosedur Statistika antara pebelajar yang belajar dengan gaya kognitif field 

independence dan gaya kognitif field dependence menunjukkan adanya 

perbedaan; (3) Strategi pembelajaran berbeda dan gaya kognitif  tidak 

menunjukkan adanya pengaruh interaksi terhadap perolehan belajar prosedur 

Statistika. 

Saran bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan substansi penelitian ini, 

temuan penelitian ini memberikan masukan untuk merancang penelitian yang 

akan dilakukan, dan dapat mengembangkan dan menggali lebih dalam lagi aspek-

aspek yang berkaitan dengan strategi pembelajaran algo-heuristic yang belum 

terjangkau dalam penelitian ini. Terbuka kemungkinan strategi pembelajaran yang 

sama dapat dilakukan dengan materikuliah yang berbeda, sehingga akan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil penelitian. 
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