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Abstrak, Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen semu yang bertujuan untuk 

mengetahui: (1)Perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang bergaya 

kognitif FI  diajar dengan pendekatan problem posing lebih baik dari prestasi belajar 

siswa diajar dengan pendekatan konvensional, (2)Perbedaan prestasi belajar matematika 

siswa antara siswa  bergaya kognitif FD yang diajar dengan pendekatan problem posing 

lebih baik dari prestasi belajar siswa  yang diajar dengan pendekatan konvensional, (3) 

Interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gaya kognitif terhadap prestasi belajar 

siswa. Instrumen yang digunakan adalah: (1) LOAG, (2) LOAS, (3) instrumen GEFT, dan 

(4) angket respon siswa. Populasiadalah SMP swasta terakreditasi B dan Sampelnya 

adalah siswa kelas VIIC MTs Muallimin Muhammadiyah Makassar sebagai kelas 

eksperimen yang diajar dengan pendekatan problem posing dan kelas VIIE SMP Nasional 

Makassar sebagai kelas kontrol yang diajar dengan pendekatan konvensional.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1)  Prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang 

bergaya kognitif FI yang diajar dengan pendekatan problem posing lebih baik dari prestasi 

belajar siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional, (2) Ada perbedaan prestasi 

belajar matematika siswa yang mempunyai gaya kognitif FD yang diajar dengan 

pendekatan problem posing dari prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan 

pendekatan konvensional, Dan (3) Tidak ada interaksi antara pendekatan problem posing 

dan gaya kognitif terhadap prestasi belajar matematika siswa.  

Kata Kunci: Problem posing, FI, FD, Interaksi, Respon, Prestasi, dan Aktifitas Siswa 

 
I. PENDAHULUAN 

 
Matematika sebagai ilmu dasar memegang peranan yang penting dalam pengembangan sains dan 

teknologi, karena matematika merupakan sarana berpikir untuk menumbuhkembangkan daya nalar, cara 

berpikir logis, sistematis dan kritis. Matematika merupakan salah satu matapelajaran yang diajarkan pada 

setiap jenis dan jenjang pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan,  mulai dari 

pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Salah satu dasar pertimbangannya adalah karena matematika 

berperan sebagai sarana penataan nalar siswa, yang berarti bahwa dalam matematika terdapat proses 

penggunaan aturan-aturan, membuat hubungan, memberi alasan, mengkomunikasikan ide matematika, 

memeriksa kebenaran hasil atau jawaban matematika yang diperoleh. Dengan mempelajari matematika, 

siswa diharapkan dapat berpikir secara logis, analitis, kritis, dan kreatif serta diharapkan mampu 

memecahkan segala masalah yang dihadapi, baik masalah yang berkaitan dengan pelajaran matematika, 

maupun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Hal ini sejalan dengan tujuan umum pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, yaitu: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efesien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika,                       

(3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

PM -31 

mailto:ucha.2610@gmail.com


                                                                                                           ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

212 
 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. (Soedjadi, 

1999:44). 

Pembelajaran matematika di sekolah selama ini pada umumnya menggunakan urutan sajian sebagai 

berikut: (1) diajarkan teori/definisi/teorema, (2) diberikan contoh-contoh, (3) diberikan latihan atau soal 

(Soedjadi, 2001:1). Pembelajaran semacam ini biasa disebut dengan pembelajaran konvensional. Pola 

pembelajaran semacam itu meyebabkan guru lebih mendominasi pembelajaran, sementara siswa hanya 

menjadi pendengar dan pencatat yang baik.  

Belajar merupakan suatu kegiatan kreatif. Belajar tidak berarti hanya menyerap tetapi juga 

mengkonstruk pengetahuan. Belajar matematika akan optimal jika siswa terlibat secara aktif dalam 

berbuat, oleh karena itu, perlu dipikirkan cara penyajian dan suasana pembelajaran matematika yang 

efektif dan memancing rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu (curiosity) merupakan sifat alamiah yang dimiliki 

manusia. Sifat ini sangat bermanfaat sebagai motivasi bagi seseorang untuk terus menambah pengetahuan 

yang dimilikinya.  

Pada anak usia balita sifat ini terlihat sangat jelas, mereka selalu ingin meraih benda-benda di 

sekitarnya. Benda-benda itu diamati dengan cara dipandangi, diputar-putar, dimasukkan ke mulut, atau 

dilemparkan kemudian berusaha diraih kembali. Anak yang sudah dapat berbicara akan terus mengajukan 

pertanyaan kepada orang dewasa. Akan tetapi seringkali orang dewasa tidak mengacuhkan pertanyaan 

anak, bahkan menganggap anak lancang sehingga membuat anak takut bertanya. Hal ini juga terjadi di 

sekolah. Menurut Arikunto (1990:81), anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar biasanya dipandang 

“merepotkan” guru, karena selalu mengajukan pertanyaan yang menyebabkan: 

1. Waktu untuk melakukan sesuatu atau untuk melanjutkan pelajaran tersita 

2. Guru merasa takut tidak mampu menjawab pertanyaan itu sehingga dapat menurunkan martabat 

guru tersebut. 

Akibatnya dalam mengikuti pembelajaran, anak enggan atau malas bertanya, meskipun belum 

mengerti materi yang diberikan. Rasa ingin tahu siswa semakin menurun dan berdampak pada rendahnya 

motivasi belajar.  

Agar siswa termotivasi untuk belajar secara mandiri dan sepanjang hayat, maka rasa ingin tahu siswa 

perlu dibangkitkan dan dikembangkan. Pendekatan problem posing dalam pembelajaran dapat melatih 

siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang berkaitan dengan materi yang 

dipelajari. 

Menurut Moses (1993:187), ketika siswa diminta menjawab pertanyaan atau soal yang diajukan oleh 

guru, akan ditemukan tingkat kecemasan yang tinggi dalam diri siswa. Ini disebabkan siswa merasa takut 

salah atau menganggap idenya tidak cukup bagus. Dalam pembelajaran yang menerapkan problem 

posing, siswa dituntun untuk mengajukan masalah atau pertanyaan yang sesuai dengan minat mereka dan 

memikirkan cara penyelesaiannya, sehingga perasaan tersebut dapat direduksi. Selain itu, menurut 

Hamzah (2002) perhatian dan komunikasi matematika siswa yang diajar menggunakan pendekatan 

problem posing akan lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan menggunakan 

pembelajaran biasa. 

Belajar merupakan suatu kegiatan kreatif. Belajar tidak berarti hanya menyerap tetapi juga 

mengkonstruk pengetahuan. Belajar matematika akan optimal jika siswa terlibat secara aktif dalam 

membuat, bukan hanya strategi penyelesaian, tetapi juga masalah yang membutuhkan strategi tersebut 

(Moses,1993:188). Einstein dan Insfeld (dalam Upu,2003:37) menegaskan 

The formulation of a problem is often more essential than its solution, which may be merely a 

matter of mathematical or experimental skills. “To raise new questions, new possibilities, to 

regard old questions from a new angle, require creative imagination and marks real advance in 

science”. 
 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (dalam Silver,1996:293) menganjurkan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki dan membuat pertanyaan berdasarkan suatu situasi. 

NCTM Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics (dalam Silver,1996:294)  

menegaskan bahwa 
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Students should also have some experience recognizing and formulating their own problems, an 

activity which is at the heart of doing mathematics. 
 

Dalam Professional Standards for Teaching Mathematics (dalam Silver,1996:294) disarankan 

Students should be given opportunities to formulate problems from given situations and create 

new problems by modifying the conditions of a given problem. 

Menurut Upu (2003:10) problem posing dapat dilakukan secara individual atau klasikal (classical), 

berpasangan (in pairs), atau secara berkelompok (groups). Masalah atau soal yang diajukan oleh siswa 

secara individual tidak memuat intervensi siswa lain. Soal diajukan tanpa terlebih dahulu ditanggapi oleh 

siswa lain. Hal ini dapat mengakibatkan soal kurang berkembang atau kandungan informasinya kurang 

lengkap. Soal yang diajukan secara berpasangan dapat lebih berbobot dibandingkan dengan soal yang 

diajukan secara individual, dengan syarat terjadi kolaborasi di antara kedua siswa yang berpasangan 

tersebut. Jika soal dirumuskan oleh sebuah kelompok kecil (tim), maka kualitasnya akan lebih tinggi baik 

dari aspek tingkat keterselesaian maupun kandungan informasinya. Kerjasama di antara siswa dapat 

memacu kreativitas serta saling melengkapi kekurangan mereka. 

Dalam pembelajaran matematika, hal lain yang perlu diperhatikan oleh guru adalah gaya kognitif 

siswa. Hal ini disebabkan karena kemampuan seseorang dalam memproses infomasi berbeda-beda. Guru 

harus memahami bahwa karakteristik yang dimiliki oleh siswa beragam. Tidak ada siswa yang memiliki 

daya tangkap, daya serap, daya pikir dan daya kecerdasan yang sama antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lainnya dalam sebuah kelas atau sekolah. Dengan mengetahui adanya perbedaan individual dalam 

gaya kognitif, guru dapat memahami bahwa siswa yang hadir di kelas memiliki cara yang berbeda-beda 

dalam mendekati masalah atau menghadapi tugas-tugas yang diberikan. 

Menurut Slameto (2003:160), perbedaan antar pribadi menyangkut sikap, pilihan atau strategi secara 

stabil yang menentukan cara-cara khas seseorang dalam menerima, mengingat, berpikir, dan memecahkan 

masalah disebut dengan “cognitive styles” atau gaya kognitif yang terdiri dari Field Independent (FI) dan 

Field Dependent (FD). Dalam sumber yang sama dinyatakan bahwa Individu yang belajar dengan gaya 

field-independent cenderung menyatakan suatu gambaran lepas dari latar belakang gambaran tersebut, 

serta mampu membedakan objek-objek dari konteks sekitarnya dengan lebih mudah, memandang 

keadaan sekeliling lebih secara analitis dan umumnya mampu dengan mudah menghadapi tugas-tugas 

yang memerlukan perbedaan-perbedaan dan analisis. Umumnya siswa yang  field-independent  kurang 

dipengaruhi oleh lingkungan, atau bahkan tidak dipengaruhi lingkungan. Adapun gaya belajar field-

dependent kebalikan dari gaya belajar field-independent. Individu dengan gaya belajar  ini menerima 

sesuatu secara global dan mengalami kesulitan dalam memisahkan diri dari keadaan sekitar, cenderung 

mengenal dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok. Dalam interaksi sosial mereka cenderung untuk 

lebih perspektif dan peka. Umumnya siswa dengan gaya belajar seperti ini sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan atau bergantung pada lingkungan. 

Gaya belajar berkaitan erat dengan pribadi seseorang, yang tentunya dipengaruhi oleh pendidikan dan 

riwayat perkembangannya. Gaya kognitif dapat dipandang sebagai suatu variabel dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini kedudukannya merupakan variabel karakteristik siswa, dan keberadaannya bersifat internal. 

Artinya gaya kognitif merupakan kapabilitas seseorang yang berkembang seiring dengan perkembagan 

kecerdasaannya. Bagi siswa, gaya kognitif dapat berpengaruh pada prestasi belajar mereka. Gaya kognitif 

juga ditentukan oleh lingkungan yang dirancang guru, karena itu guru perlu memperhatikan gaya kognitif 

yang dimiliki oleh seorang siswa dengan cara menerapkan berbagai macam strategi, pendekatan, model 

dalam pembelajaran yang mampu mengakomodir kedua jenis gaya kognitif tersebut. Dengan adanya 

interaksi antara gaya kognitif dengan pendekatan pembelajaran, kemungkinan prestasi belajar siswa dapat 

dicapai dengan optimal. Siswa yang memiliki gaya kognitif tertentu memerlukan strategi pembelajaran 

tertentu untuk memperoleh prestasi belajar yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas, ada dua faktor utama yang dapat mendukung kemampuan pengajuan 

masalah matematika (problem posing) yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari 

kemampuan prasyarat, kemampuan berpikir konvergen, kemampuan berpikir divergen, kreativitas, 

persepsi dan gaya kognitif. Sedangkan faktor eksternal meliputi pendekatan, metode, atau strategi yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Mengingat keterbatasan penulis, maka dalam penelitian 

ini dipilih faktor internal berupa gaya kognitif. Dengan asumsi faktor internal tersebut berpengaruh 

terhadap kemampuan pengajuan masalah matematika (problem posing). 



                                                                                                           ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

 

 

214 
 

A. Pertanyaan Penelitian 
 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:  

1. Apakah ada Perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang bergaya kognitif FI  

diajar dengan pendekatan Problem Posing lebih baik dari prestasi belajar siswa diajar dengan 

pendekatan konvensional? 

2. Apakah ada Perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara siswa  bergaya kognitif FD yang 

diajar dengan pendekatan Problem Posing dan yang diajar dengan pendekatan konvensional? 

3. Apakah ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gaya kognitif terhadap prestasi 

belajar siswa? 
 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini pada dasarnya untuk menemukan jawaban atas masalah-

masalah yang telah ditanyakan diatas dan secara rinci adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui Perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang bergaya 

kognitif FI  diajar dengan pendekatan Problem Posing lebih baik dari prestasi belajar siswa 

diajar dengan pendekatan konvensional? 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar matematika siswa antara siswa  bergaya kognitif FD yang 

diajar dengan pendekatan Problem Posing dan yang diajar dengan pendekatan konvensional? 

3. Untuk mengetahui interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan gaya kognitif terhadap 

prestasi belajar siswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Dalam Penelitian ini penulis berharap semoga hasilnya dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

kepada berbagai pihak yang mempunyai hubungan dengan dunia pendidikan  khususnya kepada 

pembelajaran matematika. Manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Dapat memberikan informasi kepada guru bahwa pendekatan problem posing dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam pembelajaran matematika dalam upaya 

meningkatkan kreativitas siswa. Selain itu guru juga diharapkan mampu menerapkan 

berbagai pendekatan, metode, teknik dalam pembelajaran matematika yang mampu 

mengakomodir gaya kognitif yang dimiliki siswa. Sehingga terjadi peningkatan mutu 

pembelajaran matematika.  

2. Menggugah kesadaran pembaca, khususnya pendidik yang berinteraksi langsung dengan 

siswa untuk menerapkan pembelajaran yang mengoptimalkan potensi-potensi alamiah siswa, 

seperti rasa ingin tahu, kerjasama, kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. 

Memberi inspirasi bagi para peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, khususnya 

mengenai pendekatan problem posing. 
 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dikatakan eksperimen semu karena peneliti 

ingin memanipulasi variabel dengan memberikan perlakuan dengan membandingkan 2 kelas, Selanjutnya 

kedua kelas dievaluasi untuk melihat perubahan/peningkatan yang terjadi terhadap hasil belajar 

matematika setelah mendapat perlakuan pembelajaran dengan pendekatan Problem Posing dengan yang 

mendapat perlakuan pembelajaran dengan pendekatan konvensional dengan memperhitungkan gaya 

kognitif. 

B. Populasi dan Sampel 

Mengingat keterbatasan waktu, dan dana maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMP 

Swasta yang terakreditasi B di Kota Makassar tahun pelajaran 2011/2012 (studi pada siswa kelas VII). 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode “Random 

Cluster Sampling”.  
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C. Desain dan Variabel Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Desain pada penelitian ini adalah posttest control group design yang merupakan bentuk dari “True 

Experimental Design”. Dalam desain ini, terdapat dua kelompok yang dipilih secara cluster random 

sampling. Kelompok pertama disebut kelompok eksperimen, yang akan diberikan perlakuan berupa 

pengajaran dengan menggunakan pendekatan problem possing. Kelompok yang kedua disebut kelompok 

kontrol, yang akan diberikan perlakuan berupa pengajaran dengan pembelajaran konvensional. 

Desain penelitian eksperimen dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan rancangan seperti 

pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 Model desainnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

2. Variabel Penelitian dan Perlakuan 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

yaitu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem possing sedangkan variabel terikatnya 

adalah hasil belajar.  

Gambaran pelakasanaan penelitian ini adalah seperti tabel 3.2 dibawah ini: 

Pendekatan Mengajar 

 

GK 

  

Problem Possing  

 

Konvensional 

 
FI PP-FI PK-FI 

FD PP-FD PK-FD 

Keterangan: 

PP-FI : Problem posing dengan gaya kognitif field independent 

PP-FD : Problem posing dengan gaya kognitif field dependent 

PK-FI :Pendekatan konvensional dengan gaya kognitif field independent 

PK-FD :Pendekatan konvensional dengan gaya kognitif field dependent 
 

3. Defenisi Operasional Variabel 

    Variabel yang dilabatkan dalam penelitiaan ini adalah: 

1. Problem posing adalah pemberian tugas kepada siswa untuk membuat soal berdasarkan 

situasi yang tersedia dan menyelesaikan soal tersebut. Situasi dapat berupa gambar, cerita, 

atau informasi berkaitan dengan materi pelajaran. 

2. Gaya kognitif adalah cara konsisten yang digunakan siswa dalam mengamati dan beraktivitas 

mental di bidang kognitif, memproses informasi, dan memecahkan masalah. Gaya ini 

meliputi gaya field independent (FI) dan  gaya field dependent (FD). 

3. Gaya field independent (FI): Gaya kognitif tidak bergantung pada lingkungan. 

4. Gaya field dependent (FD): Gaya kognitif bergantung pada lingkungan. 

5. Pendekatan konvensional adalah pembelajaran yang biasa diterapkan di sekolah, yaitu 

menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas menyelesaikan soal (problem solving). 

6. Prestasi belajar adalah tingkat pencapaian belajar siswa, yang diukur dengan skor yang 

diperoleh berdasarkan tes hasil belajar setelah siswa tersebut mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

R         X         O1 

R                     O2 

O1 :  Hasil Posttest Kolompok Kontrol 

O2 : Hasil Posttest kelompok Eksperimen 

Pengaruh perlakuan (O1: O2) 

R         X         O1 

R                     O2 

O1 :  Hasil Posttest Kolompok Kontrol 

O2 : Hasil Posttest kelompok Eksperimen 

Pengaruh perlakuan (O1: O2) 
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4. Instrumen Penelitian 

Untuk mengumpulkan data dalam rangka eksperimen, digunakan instrumen penelitian berupa 

lembar observasi (pengamatan), angket respon siswa, dan tes hasil belajar. Sedangkan untuk tes hasil 

belajar, digunakan Tes Hasil Belajar (THB). Berikut uraian tentang instrumen tersebut. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan). Lembar observasi diberikan kepada seorang pengamat untuk diisi dengan 

cara menuliskan cek list () sesuai dengan keadaan yang diamati. 

b. Tes. Data prestasi belajar siswa dikumpulkan melalui pemberian tes. Tes akan diberikan setelah 

proses pembelajaran (tes akhir).  

Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini meliputi: 

Tes GEFT (Group Embedded Figures Test). Group Embedded Figures Test (GEFT) adalah alat ukur 

yang dikembangkan untuk menggolongkan seseorang apakah termasuk gaya kognitif FI atau FD.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini akan diolah dengan menggunakan analisis statistik 

yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Analisis Deskriptif 

Perbandingan data prestasi belajar Siswa gaya kognitif FI dan siswa gaya kognitif FD pada kelas   

eksperimen dan kontrol disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1. Perbandingan Prestasi belajar 

Siswa gaya kognitif FI dan siswa gaya kognitif FD pada kelas   eksperimen dan kontrol 

 

 

 

 

B. Analisis Inferensial 

Hasil analisis statistika inferensial dimaksudkan untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Sebelum melakukan analisis statistika inferensial 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi yaitu uji homogenitas dan dilanjutkan ke uji hipotesis. 

a) Uji Homogenitas (Pertanyaan Penelitian pertama). 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui beberapa varian data adalah sama atau tidak. Uji yang 

digunakan adalah uji kesamaan varian (homogenitas) dengan Levene’s Test. Dengan program 

Statistical Package for Social Sciense (SPSS) versi 16,0. Adapun hasil analisinya diuraikan pada 

tabel 3.17 berikut. 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

Dependent Variable:  Hasil Belajar

80,6500 7,32174 20

67,6429 5,55542 14

75,2941 9,23278 34

65,0588 12,12163 17

57,8421 12,41533 19

61,2500 12,64092 36

73,4865 12,47580 37

62,0000 11,11024 33

68,0714 13,10749 70

Gaya Kognitif

Kognitif  FI

Kognitif  FD

Total

Kognitif  FI

Kognitif  FD

Total

Kognitif  FI

Kognitif  FD

Total

Kelas

Eksperimen

Kontrol

Total

Mean Std.  Dev iat ion N

Independent Samples Test

5.766 .022 4.817 35 .000 15.59118 3.23675 9.02022 22.16213

4.633 25.405 .000 15.59118 3.36505 8.66632 22.51603

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Nilai

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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Pada Kolom Levene’s Test for equality of variances nilai F = 5.766 dan p-value = 0.022, dengan 

mengambil nilai α = 0,05, maka nilai p-value < α = 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, 

dimana H1 menyatakan bahwa kedua variabel tersebut tidak homogen. 

b) Uji Hipotesis (Pertanyaan Penelitian pertama) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T. Karena Variabel tersebut tidak 

homogen maka yang kita perhatikan baris yang ada dibawah Pada Kolom t-test for Equality of 

Means nilai t = 4.633 dan p-value =0.0001, dengan mengambil α = 0,05, maka nilai p-value < α = 

0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang menyatakan prestasi belajar matematika siswa antara 

siswa yang bergaya kognitif FI yang diajar dengan pendekatan problem posing lebih baik dari 

prestasi belajar siswa bergaya kognitif FI yang diajar dengan pendekatan konvensional. 

c) Uji Homogenitas (Pertanyaan Penelitian Kedua) 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui beberapa varian data adalah sama atau tidak. Uji yang 

digunakan adalah uji kesamaan varian (homogenitas) dengan Levene’s Test. Dengan program 

Statistical Package for Social Sciense (SPSS) versi 16,0. Adapun hasil analisinya diuraikan pada 

tabel 3.18 

 

 

 

 

Pada Kolom Levene’s Test for equality of variances nilai F = 11.841 dan p-value = 0.002, dengan 

mengambil nilai α = 0,05, maka nilai p-value < α = 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, 

dimana H1 menyatakan bahwa kedua variabel tersebut tidak homogen. 

d) Uji hipotesis (Pertanyaan Penelitian Kedua) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T. Karena Variabel tersebut tidak 

homogen maka yang kita perhatikan baris yang ada dibawah Pada Kolom t-test for Equality of 

Means nilai t = 3.051 dan p-value =0.005, dengan mengambil nilai α = 0,05, maka nilai p-value < α = 

0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang menyatakan ada perbedaan prestasi belajar 

matematika siswa antara siswa yang bergaya kognitif FD yang diajar dengan pendekatan problem 

posing dan siswa yang bergaya kognitif FD yang diajar dengan pendekatan konvensional 

e) Uji Hipotesis (Pertanyaan Penelitian Ketujuh) 

Berdasarkan dari hasil perhitungan anova dua jalur untuk melihat interaksi antara gaya kognitif dan 

pendekatan problem posing terhadap prestasi belajar diperoleh sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil out put diatas, terlihat pada baris interaksi antara gaya kognitif dengan pendekatan 

pemebelajaran, diperoleh nilai F = 1,452 dan nilai p-value = 0,233. Karena nilai p-value lebih besar 

dari α = 5% (0,233 > dari 0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada interaksi antara gaya kognitif dengan pendekatan pembelajaran terhadap prestasi belajar 

siswa. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Kondisi Awal 

Kondisi ini sangat penting untuk dibahas supaya dapat menjamin atau memberikan keyakinan 

mengenai prasyarat atau asumsi perbandingan antara dua kelompok sampel. Berdasarkan hasil 

Independent Samples Test

11.841 .002 2.749 31 .010 9.80075 3.56499 2.52992 17.07159

3.051 26.411 .005 9.80075 3.21203 3.20333 16.39817

Equal v ariances

assumed

Equal v ariances

not assumed

Nilai

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent  Variable: Hasil Belajar

5309,411a 3 1769,804 17,846 ,000 ,448

315806,026 1 315806,026 3184,486 ,000 ,980

2768,550 1 2768,550 27,917 ,000 ,297

1756,261 1 1756,261 17,710 ,000 ,212

143,973 1 143,973 1,452 ,233 ,022

6545,232 66 99,170

336215,000 70

11854,643 69

Source

Corrected Model

Intercept

Kelas

Gaya_Kognitif

Kelas * Gaya_Kognitif

Error

Total

Corrected Total

Type I II Sum

of  Squares df Mean Square F Sig.

Part ial Eta

Squared

R Squared = ,448 (Adjusted R Squared = ,423)a. 
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observasi awal bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran masih terpusat pada atau didominasi oleh 

guru, baik dalam kelas eksperimen maupun kontrol.  

Sebelum pelaksanaan penelitian, guru mata pelajaran matematikanya, masih menjelaskan secara 

terperinci materi yang diajarkan, seperti memberikan rumus-rumus dan contoh-contoh soal secara 

terperinci. Contoh soal tersebut sebagian besar dikerjakan oleh guru itu sendiri dan siswa hanya 

meniru cara penyelesaian yang telah dilakukan oleh guru. Keterlibatan siswa cenderung kurang 

nampak dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini menyebabkan beberapa siswa yang terlihat tidak 

antusias mengikuti pelajaran, bahkan sebagian besar siswa terlihat bosan mengikuti proses 

pembelajaran matematika. 

 Proses 

Bagian ini membahas mengenai keadaan kelas yang dirasakan oleh peneliti saat melakukan 

penelitian dari pengaruh pendekatan yang diterapkan pada siswa kelas VII SMP Nasional Makassar 

dan MTs Muallimin Muhammadiyah Makassar yaitu pendekatan problem posing dan pendekatan 

konvensional dengan memperhatikan perbedaan gaya kognitif siswa, baik field Independent (FI) 

maupun field dependent (FD), siswa yang diajar dengan pendekatan problem posing (PP) sebagai 

kelas eksperimen dan kelas yang diajar dengan pendekatan konvensional (PK) sebagai kelas kontrol.  

Rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan problem posing lebih 

besar dari pada siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan konvensional yang diketahui dari 

pengukuran tes prestasi belajar setelah melalui kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan pengamatan peneliti pada saat penelitian, siswa yang diajar dengan pendekatan problem 

posing menjadi lebih tertarik mengikuti proses belajar mengajar setelah diberikan masalah-masalah 

atau soal-soal yang sudah ada untuk menyusun soal baru (problem posing). Siswa lebih aktif 

mengkonstruksi soal, siswa bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari dan juga mempersiapkan jawaban dari soal yang disusunnya secara 

kelompok. Mereka berusaha mencari solusi dari setiap masalah melalui interaksi baik siswa dengan 

siswa maupun siswa dengan guru. Sehingga, peranan guru tidak terlalu dominan. Guru berperan 

sebagai fasilitator dan motivator dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian ilmu yang 

ditemukan jauh lebih bermakna jika dibandingkan dengan pembelajaran dengan pendekatan 

konvensional. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rata-rata prestasi belajar matematika siswa yang diajar 

dengan pendekatan problem posing berbeda secara signifikan dengan siswa yang diajar dengan 

menggunakan pendekatan konvensional dengan nilai t = 5.282 dan nilai p-value = 0.000, dengan 

mengambil nilai α = 0,05 maka nilai p-value < α = 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti bahwa pendekatan problem posing memberikan hasil yang signifikan terhadap prestasi belajar 

matematika. Problem posing adalah suatu bentuk pendekatan dalam pembelajaran matematika yang 

menekankan pada perumusan soal, yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir matematis atau 

menggunakan pola pikir matematis. Bagi siswa, pembelajaran dengan pendekatan problem posing 

merupakan keterampilan mental, siswa menghadapi suatu kondisi dimana siswa diberikan suatu 

permasalahan dan siswa memecahkan masalah tersebut. Dengan menerapkan pendekatan problem 

posing keterlibatan siswa untuk turut belajar merupakan salah satu indikator keefektifan 

pembelajaran. Siswa tidak hanya menerima materi dari guru, melainkan siswa juga berusaha 

menggali dan mengembangkan sendiri. Prestasi belajar tidak hanya menghasilkan peningkatan 

pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan berpikir. Oleh karena itu penerapan 

pembelajaran dengan pendekatan problem posing dapat melatih siswa belajar kreatif, disiplin, dan 

meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Sehingga pendekatan problem posing dapat 

mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif Field Independent (FI) 

lebih besar prestasi belajarnya dari pada siswa yang bergaya kognitif Field dependent (FD) yang 

diukur melalui tes prestasi belajar. Hal ini dapat terjadi oleh karena siswa yang bergaya kognitif FI 

dalam proses pembelajaran lebih menyukai bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan-

keterampilan analitis seperti matematika dibandingkan dengan siswa FD yang lebih cendrung 

memilih bidang-bidang yang melibatkan hubungan-hubungan interpersonal seperti bidang ilmu 

sosial, ilmu sastra atau ilmu perdagangan. Siswa FI lebih percaya diri dan tidak mudah dipengaruhi 

oleh lingkungan sehingga apa yang diyakini benar, maka konsisten dalam pilihannya. Siswa yang 

bergaya kognitif FD sering mengalami kesulitan belajar dalam menganalisis masalah. 

Khusus kepada siswa yang bergaya kognitif FI diperoleh data bahwa rata-rata prestasi 

belajar yang diajar dengan menggunakan pendekatan problem posing lebih besar dari pada rata-rata 

prestasi belajar yang diajar dengan menggunakan pendekatan konvensional. Hal ini sangat wajar, 
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karena siswa yang bergaya kognitif FI memiliki kemampuan analitis yang baik dan cendrung lebih 

reflektif terhadap kemungkinan-kemungkinan klasifikasi pilihan. Mereka lebih tenang dan tidak 

bingung dalam persoalan berpikir induktif. Seorang FI lebih senang mengamati pemrosesan 

informasinya sendiri sebagaimana pendekatan problem posing yang memberikan keleluasaan kepada 

siswa untuk mengajukan pertanyaan atau soal-soal yang terkait dengan materi pelajaran bila 

dibandingkan dengan pembelajaran dengan pendekatan konvensional.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa individu dengan gaya kognitif FI lebih baik dari 

individu FD. Bahkan hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif 

FI lebih unggul daripada gaya kognitif FD dalam perolehan prestasi belajar. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa nilai t = 3.051 dan nilai p-value =0.005, dengan 

mengambil nilai α = 0,05, maka nilai p-value < α = 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, yang 

menyatakan ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang bergaya kognitif FD 

yang diajar dengan pendekatan problem posing dari prestasi belajar matematika siswa yang diajar 

dengan pendekatan konvensional.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi antara pendekatan problem posing dengan gaya 

kognitif memiliki nilai p-value 0,233 > 0,05 atau nilai Fhitung = 1,452 < Ftabel = 3,98 ini menunjukkan 

bahwa H0 diterima yang artinya antara pendekatan problem posing yang melibatkan gaya kognitif 

tidak mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa. Dengan demikian tidak adanya interaksi 

antara pendekatan problem posing dan gaya kognitif terhadap prestasi belajar matematika siswa 

secara statistik. Hal ini berarti dari tingkat gaya kognitif dan pendekatan pembelajaran secara 

bersama-sama tidak memberikan perbedaan hasil yang signifikan terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. Dengan kata lain rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan pendekatan 

problem posing lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional, baik untuk gaya 

kognitif FI dan FD. Hal ini dapat terjadi karena dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan problem posing siswa dapat melatih siswa belajar kreatif, disiplin, dan meningkatkan 

keterampilan berpikir siswa. Hasil analisis data diperoleh juga koefisien determinasi, koefisien 

determinasi (R
2

) adalah 0.484. Hal ini berarti  besarnya pengaruh gaya kognitif dan pendekatan 

mengajar terhadap prestasi belajar  matematika  siswa  adalah  sebesar  48,4%.  Dengan  kata  lain 

gaya kognitif dan pendekatan mengajar memberikan kontribusi sebesar 48,4% pada prestasi belajar 

matematika siswa dan 51,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain (selain gaya kognitif dan 

pendekatan mengajar). 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang diajar dengan pendekatan 

problem posing dan siswa yang diajar dengan pendekatan konvensional. 

 Prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang bergaya kognitif FI lebih baik dari prestasi 

belajar siswa yang bergaya kognitif FD. 

 Prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang bergaya kognitif FI yang diajar dengan 

pendekatan problem posing lebih baik dari prestasi belajar siswa yang diajar dengan pendekatan 

konvensional. 

 Ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai gaya kognitif FD yang diajar 

dengan pendekatan problem posing dari prestasi belajar matematika siswa yang diajar dengan 

pendekatan konvensional. 

 Tidak ada interaksi antara pendekatan problem posing dan gaya kognitif terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. 

B. Saran 

 Berdasarkan keismpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan : 

 Bagi Guru Matematika 

Banyaknya jenis pendekatan yang ada sekarang, guru diharapkan mampu menerapkan berbagai 

pendekatan, metode, teknik dalam pembelajaran matematika yang mampu mengakomodir gaya 

kognitif yang dimiliki siswa. Sehingga terjadi peningkatan prestasi belajar  matematika dan 

meningkatkan kreativitas siswa. 

 Bagi siswa 
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Gaya kognitif siswa yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap prestasi 

belajar matematika pada pokok bahasan segitiga dan segiempat. Oleh karena itu, siswa 

hendaknya memahami diri akan kewajibannya sebagai siswa yaitu siswa yang harus tertib, 

fokus, aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan selalu berusaha menumbuhkan 

semangat dalam belajar agar selalu berusaha sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 
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