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Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) interaksi antara strategi belajar mandiri (mind 

map dan learning journal) dan gaya belajar (field dependent dan field independent) 

terhadap rerata peningkatan prestasi belajar mahasiswa, (2) perbedaan rerata 

peningkatan prestasi belajar mahasiswa antara metode mind map dan learning journal, 

(3) perbedaan rerata peningkatan prestasi belajar mahasiswa field dependent antara 

metode mind map dan learning journal, dan (4) perbedaan rerata peningkatan prestasi 

belajar mahasiswa field independent antara metode mind map dan learning journal. 

 

Penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen tipe non equivalent control group 

design dengan desain faktorial. Variabel penelitian adalah prestasi belajar, strategi 

belajar mandiri  serta gaya belajar. Populasi penelitian adalah mahasiswa Prodi 

Pendidikan Geografi peserta mata kuliah Ekologi Geografi semester ganjil tahun 

akademik 2012/2013. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling 

yaitu berdasarkan ranking skor gaya belajar dengan kriteria mahasiswa field dependent 

(27% kelas bawah) dan field independent (27% kelas atas). Data dikumpulkan 

menggunakan instrumen tes prestasi belajar dan angket gaya belajar. Hasil data diuji 

dan dianalisis menggunakan anova faktorial dan uji t sampel bebas. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada interaksi signifikan antara strategi belajar 

mandiri dengan gaya belajar terhadap rerata peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 

Penerapan mind map dan learning journal sama-sama berhasil meningkatkan prestasi 

belajar mahasiswa dimana besaran peningkatan tersebut akan tergantung pada variabel 

gaya belajar. Mind map meningkatkan prestasi belajar lebih tinggi pada mahasiswa field 

independent dibandingkan field dependent sedangkan learning journal justru berlaku 

sebaliknya, meningkatkan prestasi belajar lebih tinggi pada mahasiswa field dependent 

dibandingkan field independent. (2) Ada perbedaan signifikan rerata peningkatan 

prestasi belajar antara mahasiswa yang menggunakan mind map dengan learning 

journal. Mind map meningkatkan prestasi belajar lebih tinggi daripada learning journal. 

(3) Tidak ada perbedaan signifikan rerata peningkatan prestasi belajar mahasiswa field 

dependent yang menggunakan mind map dengan learning journal. Rerata peningkatan 

prestasi belajar pada metode mind map lebih rendah daripada learning journal. (4) Ada 

perbedaan signifikan rerata peningkatan prestasi belajar mahasiswa field independent 

yang menggunakan mind map dengan learning journal. Rerata peningkatan prestasi 

belajar pada metode mind map lebih tinggi daripada learning journal. 
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