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Abstrak - Penalaran logis merupakan penalaran yang sesuai dengan aturan-aturan 

logika. Sehingga kajian penalaran logis ini sesuai dengan materi logika matematika 

yang menghimpun aturan-aturan logika dalam memperoleh suatu konklusi informasi. 

Analisis tentang kemampuan penalaran logis ini dilakukan pada siswa yang memiliki 

gaya berpikir sekuensial abstrak, yaitu gaya berpikir yang relevan dengan aturan-

aturan logika. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 

mendeskripsikan kemampuan penalaran logis siswa yang memiliki gaya berpikir 

sekuensial abstrak dalam menyelesaikan masalah logika matematika. Subjek 

penelitiannya adalah siswa kelas XI di SMA Negeri I Tungkal Ulu. Adapun instrumen 

tes dalam penelitian ini yaitu paket soal uraian tentang logika matematika yang 

dikonstruksikan sesuai dengan indikator kemampuan penalaran logis. Hasil tes olah 

informasi rancangan Jhon Parks le Tellier yang digunakan dalam pengambilan data, 

didapat informasi tentang kelompok siswa yang mempunyai gaya berpikir sekuensial 

abstrak. Selanjutnya hasil analisis data disimpulkan bahwa siswa sekuensial abstrak 

pertama (SSA1) mempunyai kemampuan penalaran logis yang tinggi, siswa 

sekuensial abstrak kedua (SSA2) mempunyai kemampuan penalaran logis baik, dan 

siswa sekuensial abstrak (SSA3) mempunyai kemampuan penalaran kurang. 

Kata kunci:  Kemampuan Penalaran Logis, Masalah Logika Matematika, 

Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemampuan berpikir merupakan kegiatan penalaran yang reflkektif, kritis dan kreatif, yang 

berorientasi pada suatu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), 

aplikasi, analisis, menilai informasi yang terkumpul (sintesis) atau dihasilkan melalui pengamatan, 

pengalaman, refleksi, pentaakulan, atau komunikasi – sebagai landasan kepada satu keyakinan 

(kepercayaan) dan tindakan. Kemampuan berpikir adalah keyakinan berlandaskan tindakan yang cermat 

dan disengajakan dalam menerima, menolak, atau menangguhkan suatu keputusan-keputusan 

berhubungan dengan suatu dakwaan/claims [1]. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran yang 

sistematis, logis, dan kritis yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika. Matematika 

adalah bekal bagi peserta didik untuk berpikir logis, analitis, sistematis, kristis, dan kreatif.  

Kata logika atau logis sangat akrab dengan kita. Logika sering didefinisikan sebagai ilmu dan 

kecakapan menalar, berpikir dengan tepat.  [2]. Penalaran adalah kegiatan berpikir yang mempunyai 

karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran, dimana setiap jenis penalaran itu memiliki kriteria 

kebenarannya masing-masing. Kegiatan berpikir semacam ini disebut “berpikir logis”, yaitu menarik 

kesimpulan dari adanya suatu hubungan kausal itulah yang disebut sebagai penalaran [2]. 

Salah satu kemampuan penalaran adalah kemampuan penalaran logis. Menurut Galotti [2] 

penalaran logis adalah mentransformasikan informasi yang diberikan untuk memperoleh konklusi. 

Penalaran logis adalah penalaran yang sesuai dengan aturan-aturan logika. Karena itu penalaran logis 

sesuai dengan materi logika matematika yang memiliki korelasi dengan aturan-aturan logika dan 

memperoleh suatu konklusi dari suatu informasi. Logika matematika akan memberikan landasan tentang 

bagaimana cara mengambil kesimpulan yang benar dan salah. Logika matematika merupakan pokok 

bahasan yang sangat penting karena berhubungan dengan kemampuan berpikir secara logis. Berpikir 
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secara logis sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan sehati-hari karena merupakan pendukung 

keberhasilan suatu tindakan, misalnya dalam mengambil keputusan. 

Suatu proses kegiatan berpikir dalam menarik kesimpulan pengetahuan disebut “penalaran’’. 

Sedangkan di dalam hukum penyimpulan, penalaran adalah proses berpikir, yang berdasarkan premis 

yang benar menarik konklusi yang benar pula. Dan ini dicapai kalau bentuk penalarannya sahih [3]. Gaya 

berpikir yang berkaitan dengan penalaran logis adalah gaya berikir sekuensial abstrak, Seseorang dengan 

gaya berpikir sekuensial abstrak dalam proses berpikir mereka cenderung logis, rasional, dan intelektual 

[4]. Dalam penelitian Naning yang berjudul “Model pembelajaran team assisted individualization 

berbasis assement for learning pada persamaan garis lurus ditinjau dari karakteristik cara berpikir” 

dikatakan bahwa siswa dengan gaya berpikir Sekuensial abstrak mempunyai hasil belajar yang lebih baik 

dibandingkan siswa yang mempunyai gaya berpikir sekuensial konkret, acak konkret, dan acak abstrak. 

Mengingat bahwa matematika itu hirarki dan abstrak, Dedy Setyawan juga mengatakan bahwa gaya 

berpikir sekuensial abstrak lebih unggul dalam pemebelajaran matematika, hal ini dikemukakan oleh 

Dedy Setyawan dalam penelitian nya yang berjudul “Eksplorasi Proses Konstruksi Penegetahuan 

Matematika Berdasarkan Gaya Berpikir”. Selain itu menurut fah yang penulis kutip dari penelitian [5] 

menjelaskan bahwa kemampuan penalaran logis perlu dikembangkan dalam pemebelajaran, karena 

menjadi strategi utama dalam pemecahan masalah untuk menemukan solusi sebagai penyelesaian suatu 

permasalahan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan seseorang yang memilki gaya berpikir sekuensial abstrak 

yang cenderung berpikir logis seharusnya mempunyai penalaran logis yang sangat baik, akan tetapi hal 

ini belum dapat dibuktikan secara pasti apakah seseorang yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak 

memiliki kemampuan penalaran logis yang sangat baik dalam menyelesaikan masalah logika matematika, 

oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian atau analisis yang mendalam tentang bagaimana kemampuan 

penalaran logis siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak dalam menyelesaikan masalah 

logika matematika. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; bagaimana kemampuan penalaran logis siswa yang 

memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak dalam menyelesaikan masalah logika matematika pada pokok 

bahasan Silogisme, Modus Ponens, Modus Tollens? Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitiannya adalah untuk mengetahui kemampuan penalaran logis siswa yang memiliki gaya berpikir 

sekuensial abstrak dalam menyelesaikan masalah logika matematika pada pokok bahasan Silogisme, 

Modus Ponens, Modus Tollens. Manfaat penelitian ini dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: 1) Manfaat 

bagi siswa : Memberikan informasi tentang penalaran logis dan gaya berpikir sekuensial abstrak; 

Membantu mengembangkan kebiasaan untuk berpikir secara jalas dan kritis, serta membatu berpikir 

linier, efisien tepat dan teratur; Dapat membangkitkan keinginan untuk melakukan usaha meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpikir logis. Manfaat bagi guru : Memberikan informasi menyelesaikan 

masalah yang digunakan untuk penalaran logis dalam logika matematika; Sebagai sumbangan informasi 

untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat untuk peneliti 

lain : Sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan siswa yang 

memiliki gaya belajar sekuensial abstrak; Menambah informasi kepada peneliti dalam memahami siswa 

dengan mengetahui gaya berfikir siswa; Menambah informasi tentang bagaimana cara mengetahui tingkat 

kemampuan penalaran logis siswa serta mengetahui hambatan atau kesalahan yang dialami oleh siswa 

dalam proses belajar. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasi 

objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian 

ini tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Penelitian deskriptif pada umumnya 

dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau 

subjek yang di teliti secara tepat [6]. Penelitian deskriptif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dan tidak berupa angka-angka. 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada siswa di SMA Negeri 1 Tungkal Ulu. Hal yang dideskripsikan 

dalam penelitian ini adalah kemampuan penalaran logis siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial 

abstrak dalam menyelesaikan soal logika matematika. Pendeskripsian ini ditelusuri melalui pengamatan 

langsung terhadap subjek penelitian dalam menyelesaikan soal matematika yaitu dengan mengamati 

langkah-langkah yang dikerjakan oleh subjek penelitian dalam menyelesaikan soal matematika. Selain 

itu, pendeskripsian ini juga dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur kepada subjek penelitian. 
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Wawancara ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kesalahan atau hambatan yang dialami siswa 

dengan gaya berpikir sekuensial abstrak dalam mengerjakan soal matematika. Maka penelitian ini 

dikategorikan penelitian kualitatif-deskriftif. 

 

B. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak. Pemilihan subjek 

penelitian ini berdasarkan hasil tes “olah informasi” yang dikembangkan oleh Jhon Parks Le Tellier yang 

akan menentukan siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak. 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain [7]. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah subjek dari mana data diperoleh [8]. Berdasarkan definisi tersebut yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Tungkal Ulu. Sumber data diambil 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan subjek sumber 

data dengan pertimbangan tertentu [9]. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

penalaran logis siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak dalam menyelesaikan masalah 

logika matematika, maka yang menjadi subjek penelitian adalah siswa dengan gaya berpikir sekuensial 

abstrak. 

 

C. Data Penelitian 

 Data dalam penelitian ini berupa: 1) Kemampuan penalaran logis siswa yang memiliki gaya berpikir 

sekuensial abstrak dalam menyelesaikan soal logika matematika yang diperoleh berdasarkan tes 

kemampuan penalaran logis berupa soal logika matematika, 2) Kesalahan atau hambatan siswa yang 

memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak dalam menyelesaikan soal logika matematika yang di peroleh 

berdasarkan hasil wawancara dengan siswa. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 Lincoln dan Guba dalam Satori dan Komariah [10] menjelaskan bahwa manusia sebagai instrument 

pengumpulan data memberikan keuntungan, dimana ia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat 

menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami seseuatu. Intrumen penelitian 

kualitatif adalah “human instrument” atau manusia sebagai informan maupun yang mencari data dan 

instrumen utama penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai ujung tombak pengumpul data 

(instrumen) [10]. Instrumen lainnya adalah tes olah informasi yang di kembangkan oleh Jhon Park Le 

Tellier untuk pemilihan subjek penelitian, lembar tugas menyelesaikan masalah matematika untuk 

mengungkapkan kemampuan penalaran logis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dan 

pedoman wawancara untuk mengetahui dimana letak kesalahan atau hambatan siswa dalam 

menyelesaikan soal uraian berdasarkan kemampuan penalaran logis. 

Jadi dapat disimpulakan bahwa instrumen utama dalam penelitian ini adalah peniliti itu sendiri, 

karena peniliti merupakan pengumpul data malalui pengamatan dan wawancara mendalam. Sedangkan 

instrumen pendukung dalam penelitian ini adalah tes olah informasi, tes kemampuan penalaran logis, dan 

pedoman wawancara. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes kemampuan penalaran logis pada 

siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak pada pokok bahasan logika matematika yang terdiri 

dari lima soal. Setelah itu, subjek di wawancara untuk melihat kesalahan atau hambatan dalam 

menyelesaikan masalah logika matematika. 

 Setelah siswa mengerjakan lembaran tes kemampuan penalaran logis, baru dilakukan wawancara. 

Tugas yang diberikan adalah lembar tes penalaran logis pada pokok bahasan logika matematika kemudian 

subjek diwawancara. Wawancara direkam secara audio dengan menggunakan handphone. Hasil 

pekerjaan tertulis dan hasil rekaman wawancara dengan handphone. Setelah data terkumpul, selanjutnya 

dilakukan pengecekan keabsahan data dengan tringulasi waktu yaitu menacari kesesuaian data yang 

bersumber dari hasil lembar tes kemampuan penalaran logis dan wawancara yang didapat dari 

pengumpulan data pertama dengan hasil lembar tes kemampuan penalaran logis dan wawancara yang 

diperoleh dari pengumpulan data yang berikutnya, pengulangan ini dilakukan sampai data valid dan bisa 

di analisis.   

 

F. Kredibilitas Data 
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 Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketemukan, tringulasi, menggunakan diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif dan member Check [9]. Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada 

penelitian ini uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan 

tringulasi waktu. 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah mealakukan 

analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, di peroleh 

data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data berdasarkan referensi [9] yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian 

data, (3) penarikan kesimpulan / verifikasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Tes Kemampuan Penalaran Logis 

Setelah mendapatkan siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak, siswa yang 

mempunyai gaya berpikir Sekuensial Abstrak diberikan tes yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

penalaran logis nya yang berbentuk soal uraian 

Tabel siswa yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak dalam menyelesaikan tes 

kemampuan penalarn logis yang diberikan dalam bentuk soal yang dirujuk pada teori [11]. 

Tabel 1: Siswa mengerjakan soal KPL1 

No 
Indikator Penalaran 

Logis 

Butir Soal 

SSA 1 SSA2 SSA 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Mengumpulkan Fakta 2 2 2 2 - 2 2 0 2 - 2 0 0 2 - 

2 
Membangun dan 

Menetapkan Asumsi 
2 1 1 2 - 2 0 1 1 - 2 0 0 2 - 

3 
Menilai atau Menguji 

Asumsi 
3 - - 3 - 3 - - 3 - 3 - - 3 - 

4 
Menetapkan 

Generalisasi 
1 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 2 

5 
Membangun Argumen 

yang Mendukung 
1 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 2 

6 
Memeriksa atau Menguji 

Kebenaran Argumen 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 

7 Menetapkan Kesimpulan  3 2 3 3 5 3 2 2 3 6 2 0 0 3 5 

 7 3.6 5.3 7 3.3 7 2.4 4 7 4 5.9 0 0 7 3.3 

 87.3 81.3 54 

(Sumber : Modifikasi dari teori Wahidmurni) 

Setelah mengerjakann soal penalaran logis siswa yang mempunyai gaya berpikir sekuensial 

abstrak kita dapat melihat pada tabel 7 bahwa SSA1 mempunyai tingkat kemampuan penalaran logis yang 

tinggi dengan skor 87.3, SSA2 mempunyai tingkat penalaran logis yang baik dengan skor 81.3, dan SSA3 

mempunyai tingkat penalaran logis yang kurang dengan skor 54. 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi waktu, maka siswa yang memiliki gaya berpikir 

sekuensial abstrak diberikan soal yang kedua, hal ini bertujuan agar skor/hasil yang di peroleh valid. 

Tabel  2 : Siswa mengerjakan soal KPL2 
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No 
Indikator 

Penalaran Logis 

Butir Soal 

SSA1 SSA2 SSA3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
Mengumpulkan 

Fakta 
2 2 - 2 2 2 2 - 2 2 2 2 - 0 2 

2 

Membangun dan 

Menetapkan 

Asumsi 

1 2 - 2 1 0 2 - 2 1 1 2 - 0 1 

3 
Menilai atau 
Menguji Asumsi 

- 3 - 3 - - 3 - 3 - - 3 - 0 - 

4 
Menetapkan 
Generalisasi 

1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 1 

5 

Membangun 

Argumen yang 

Mendukung 

1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 

6 

Memeriksa atau 
Menguji 

Kebenaran 

Argumen 

1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 

7 
Menetapkan 

Kesimpulan  
2 2 4 3 2 0 2 5 3 3 2 2 4 0 2 

 4.8 6.5 3 7 5.3 1.2 6.5 3.7 7 6 3.6 6.5 2 0 4 

 88.6 81.3 53.7 

(Sumber : Modifikasi Wahirmurni) 

Dari tabel 7 dan tabel 8 terlihat bahwa SSA1 mendapatkan hasil yang  tinggi, tes kemampuan 

penalarn logis yang pertama SSA1 mendapatkan skor 87.3 dan hasil tes yang kedua mendapatkan skor 

88.6, SSA2 mempunyai tingkat penalaran logis yang baik, tes kemampuan penalarn logis yang pertama 

SSa2 mendapatkan skor 81.3 dan hasil tes yang kedua mendapatkan skor 81.3 dan SSA3 mempunyai 

tingkat penalaran logis yang kurang, tes kemampuan penalarn logis SSA3 mendapatkan skor 54 dan hasil 

tes yang kedua SSA3 mendapatkan skor 53.7. 

Dengan demikian hasil yang diperoleh valid dan dapat disimpulkan bahwa SSA1 mempunyai 

kemampuan penalarn logis yang tinggi, dan SSA2 mempunyai kemampuan penalaran logis yang baik, 

sedangkan SSA3 mempunyai kemampuan penalaran yang kurang. 

 

B. Hasil Wawancara Siswa 

Wawancara ini bertujuan untuk menentukan kesalahan atau hambatan yang di alami oleh siswa 

yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak dalam menyelesaikan soal. Dari hasil wawancara ini 

peneliti menemukan beberapa kesalahan atau hambatan yang di alami oleh siswa yang memiliki gaya 

berpikir sekuensial asbtrak dalam menyelesaikan soal, diantaranya adalah : 

1. Siswa sekeunsial abstrak tidak membaca soal secara cermat, sehingga terkadang tidak mendapatkan 

kesimpulan yang tidak benar. 

2. Kesalahan dalam memahami apa yang di inginkan soal dan kurang dalam mengidentifikasi fakta 

yang diketahui di dalam soal. 

3. Karna siswa sekuensial abstrak cenderung acak, sehingga dalam meneyelsaikan soal siswa sekuensial 

abstrak tidak mempertimbangkan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan soal dalam setiap 

langkah dalam menyelsaikan soal 

4. Siswa sekuensial abstrak cenderung tidak mengacu pada teori yang digunakan dalam membuat 

kesimpulan akhir. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Hasil tes olah informasi yang dirancang oleh Jhon Parks le Tellier di dapat tiga orang siswa yang 

mempunyai gaya berpikir sekuensial abstrak. Hasil tes kemampuan penalaran logis siswa sekuansial 

adalah SSA1 mendapatkan hasil yang  tinggi, tes kemampuan penalarn logis yang pertama SSA1 

mendapatkan skor 87.3 dan hasil tes yang kedua mendapatkan skor 88.6, SSA2 mempunyai tingkat 

penalaran logis yang baik, tes kemampuan penalarn logis yang pertama SSa2 mendapatkan skor 81.3 dan 

hasil tes yang kedua mendapatkan skor 81.3 dan SSA3 mempunyai tingkat penalaran logis yang kurang, 

tes kemampuan penalarn logis SSA3 mendapatkan skor 54 dan hasil tes yang kedua SSA3 mendapatkan 

skor 53.7. Dengan demikian hasil yang diperoleh valid dan dapat disimpulkan bahwa SSA1 mempunyai 

kemampuan penalarn logis yang tinggi, dan SSA2 mempunyai kemampuan penalaran logis yang baik, 

sedangkan SSA3 mempunyai kemampuan penalaran yang kurang. 

Kesalahan atau hambatan siswa sekeunsial abstrak diantaranya adalah siswa sekuensial abstrak 

tidak membaca soal secara cermat, sehingga terkadang tidak mendapatkan kesimpulan yang tidak benar, 

Kesalahan dalam memahami apa yang di inginkan soal dan kurang dalam mengidentifikasi fakta yang 

diketahui di dalam soal, Karna siswa sekuensial abstrak cenderung acak sehingga dalam meneyelsaikan 

soal siswa sekuensial abstrak tidak mempertimbangkan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan soal 

dalam setiap langkah dalam menyelsaikan soal. Siswa sekuensial abstrak cenderung tidak mengacu pada 

teori yang digunakan dalam membuat kesimpulan akhir. 

 

B. Saran 

Sebagai seorang pendidik alangkah baik nya jika memahami gaya berpikir siswa dalam 

mengolah informasi, karna sebenarnya tidak ada siswa yang bodoh, hanya saja gaya berpikir mereka yang 

berbeda-beda dalam mengolah informasi yang diperoleh dan kita cenderung hanya mengajar dan 

mengevaluasi siswa dengan satu gaya berpikir, sehingga hasil yang di dapat pun tidak sesuai yang di 

inginkan. Jika pendidik bisa memahami gaya berpikir siswa maka proses belajar mengajar berlangsung 

efektif dan hasil yang diperoleh sesuai yang diharapkan. 

Kiat-kiat untuk siswa sekuensial abstrak adalah : 

1. Analisis orang-orang yang berhubungan dengan anda, memahami gaya berpikir orang lain dan 

membuat mereka memahami diri kita. 

2. Perbanyak rujukan, pastikan untuk membaca segala sesuatu yang di dapat agar mendapatkan semua 

fakta yang di inginkan untuk membuat sebuah kesimpulan yang benar 

3. Upayakan keteraturan, pacu diri untuk menuju kondisi-kondisi yang teratur, buat lah rencana dalam 

setiap langkah dan pertimbangkan setiap langkah yang di kerjakan 

4. Latih diri anda berpikir, ubah masalah anda menjadi situasi teoritis dan pecahkanlah dengan cara itu. 
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