
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan dan kesejahteraan bangsa ditentukan oleh 

kemampuannya dalam mengembangkan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Hal ini akan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh suatu negara. Upaya yang tepat dan satu-satunya wadah yang 

berfungsi sebagai alat untuk membangun sumber daya manusia berkualitas adalah 

pendidikan (Trianto, 2009: 4). Kualitas tidak pernah terjadi secara kebetulan tetapi 

berakar dari perencanaan matang, kerja keras individu/lembaga dan komitmen 

yang kuat. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 

tinggi melalui ranah pendidikan adalah tantangan tersendiri. 

 

Kata kunci setiap usaha pendidikan adalah „belajar‟, tak akan pernah ada 

pendidikan tanpa belajar. Namun kenyataannya, institusi pendidikan di Indonesia 

justru tidak memberikan tekanan utama pada proses belajar peserta didik. 

Kegiatan pendidikan masih berpusat pada segi administratif-birokratis, finansial, 

infrastruktur dan cara pembelajaran tradisional. Institusi pendidikan, termasuk 

didalamnya perguruan tinggi, belum menjadi „ladang‟ bagi kiprah inovasi 

pembelajaran produktif. Perguruan tinggi belum mampu menghasilkan individu-

individu pembelajar sejati, yaitu pribadi „matang‟ yang mandiri dan aktif dalam 

belajar. Padahal, kepribadian seperti inilah yang menentukan kualitas individu 

sebagai sumber daya manusia produktif dan mampu bersaing secara global. 
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Munthe (2009: 1-2) menegaskan bahwa keberhasilan perubahan kualitas 

pendidikan suatu bangsa akan tergantung pada keberhasilan kualitas proses 

pembelajaran dosen/guru. Akan tetapi, peningkatan kualitas profesionalisme 

dosen di perguruan tinggi dalam proses pembelajaran kurang mendapat 

kepedulian apabila dibandingkan dengan peningkatan kualitas penelitian atau 

pengabdian masyarakat. Sebagian besar proses perkuliahan masih menampakkan 

ciri sistem pembelajaran konvensional (ceramah, teacher oriented). Padahal setiap 

aspek dalam cara pembelajaran ini dinilai mengandung banyak kelemahan serta 

bersifat kontra-produktif terhadap pengembangan diri dan kompetensi mahasiswa.  

 

Fenomena pembelajaran tersebut di atas terjadi pula dalam proses pembelajaran di 

Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, pada khususnya pembelajaran mata 

kuliah Ekologi Geografi. Perkuliahan yang berlangsung saat ini masih jauh dari 

konsep pembelajaran yang aktif dan inovatif. Ada lima kelemahan yang teramati 

berdasarkan hasil observasi proses perkuliahan Ekologi Geografi semester ganjil 

tahun akademik 2011/2012. 

 

Pertama, rendahnya prestasi belajar Ekologi Geografi mahasiswa. Hal ini 

mencerminkan kurangnya kemampuan mahasiswa dalam menguasai kompetensi 

mata kuliah Ekologi Geografi. Berikut ini adalah data prestasi belajar mahasiswa 

berupa nilai Ujian Akhir Semester (UAS) yang dijadikan sebagai dasar acuan 

penelitian karena merupakan representasi kemampuan kognitif mahasiswa 

terhadap pembelajaran Ekologi Geografi yang telah dilaksanakan: 
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Tabel 1.1 Nilai UAS Mata Kuliah Ekologi Geografi Semester Ganjil Tahun Akademik 

 2011/2012 Mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi  

 

Huruf 

Mutu 
Nilai UAS 

Kelas Ganjil 

(orang) 

Kelas Genap 

(orang) 

Jumlah 

Mahasiswa 

Persentase 

(%) 

A > 75 8 2 10 11,63 

B 66 – 75 8 5 13 15,11 

C 55 – 65 9 9 18 20,94 

D 50 – 54 4 9 13 15,11 

E < 50 11 21 32 37,21 

JUMLAH  40 46 86 100,00 

Sumber: Dokumen laporan perkuliahan mata kuliah Ekologi Geografi 2012 

 

Perkuliahan Ekologi Geografi Tahun Akademik 2011/2012 diikuti oleh 86 orang 

mahasiswa, terbagi dalam dua kelas yaitu kelas genap (46 orang) dan kelas ganjil 

(40 orang). Nilai UAS didominasi kriteria nilai sangat rendah (< 50) yaitu sebesar 

37,21% dan sebanyak 52,33% mahasiswa memiliki nilai di bawah rata-rata, yaitu 

kurang dari 56,14. Mahasiswa memiliki kecenderungan untuk belajar hanya pada 

saat perkuliahan berlangsung atau menjelang ujian. Belajar tidak menjadi aktivitas 

yang bersinergi dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Tidak ada upaya 

mahasiswa memperdalam pemahaman materi sehingga ingatan atas informasi 

tersebut tidak bertahan lama. Hal ini berdampak pada rendahnya prestasi belajar.   

 

Kedua, tidak ada strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif dari dosen 

pengampu mata kuliah Ekologi Geografi. Peran dosen sangat mendominasi 

aktivitas pembelajaran, mahasiswa cenderung „duduk manis‟ mendengarkan 

ceramah. Praktek perkuliahan masih menitikberatkan segi pembelajaran, bukan 

pada mahasiswa yang belajar. Dosen memiliki kecenderungan untuk menekankan 

transfer informasi sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa. Padahal dalam proses 

belajar seperti ini, Nurhayati (2011:43) menyatakan bahwa 



4 

 

 

 

….. mahasiswa menjadi kurang kreatif, miskin ide dan belajar menjadi 

„kering‟ tidak bermakna, karena mahasiswa „dipaksa‟ lebih banyak 

menguasai bahan atau informasi yang diberikan dosen (learning based 

content), sehingga mengeliminir peran, kreativitas dan tanggung jawab 

mahasiswa.  

 

Tidak berlebihan kiranya ketika muncul antitesis dalam dunia pendidikan bahwa 

pendidikan saat ini menyapu bersih kreativitas dan daya kritis peserta didik 

(Kartono, 2009: 147).  

 

Kenyataan tersebut bertentangan dengan teori pembelajaran konstruktivisme yang 

berlandasan bahwa setiap individu secara aktif membangun pengetahuannya. 

Pembelajaran bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan informasi ke dalam 

kepala orang lain tetapi membutuhkan keterlibatan mental dan kegiatan peserta 

didik sendiri (Silberman dan Auerbach, 2013: 2). Proses belajar bukan semata 

kegiatan menghapal, banyak hal yang diingat akan hilang dalam hitungan jam. 

Dosen perlu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengolah dan 

memahami materi agar informasi bertahan lebih lama dalam ingatan.  

 

Ketiga, rendahnya tingkat keaktifan dan respon mahasiswa terhadap proses 

perkuliahan Ekologi Geografi. Belum ada kemasan perkuliahan yang mampu 

mengaktifkan mahasiswa secara keseluruhan. Mahasiswa masih berlaku pasif 

dalam proses pembelajaran, hanya beberapa orang saja yang terlibat diskusi pada 

saat pembelajaran di dalam kelas. Padahal, pada umumnya seorang dosen itu 

hanya mampu memberikan ilmu pengetahuan berkisar 25 persen saja, sementara 

75 persen lagi merupakan tugas mahasiswa secara mandiri menggali ilmu 

pengetahuan diluar dari perkuliahan (Surya, 2009: 97).  
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Keempat, hasil observasi terhadap tugas-tugas mahasiswa selama perkuliahan 

menunjukkan bahwa sebagian besar karya tulis tersebut tidak mengindikasikan 

pemahaman mendalam atau hasil pemikiran kritis mahasiswa. Banyak mahasiswa 

membuat karya tulis dengan sumber dari internet yang disusun sedemikian rupa, 

bahkan ada yang „copy paste‟ sama persis dengan sumber aslinya. Mahasiswa 

cenderung tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kembali informasi 

(pengetahuan) yang diperolehnya dalam proses perkuliahan melalui karya tulis, 

apalagi jika harus membandingkan atau menerapkan hasil belajarnya secara 

teoritis dengan realitas kehidupan nyata. 

 

Mahasiswa tidak terbiasa membangun pengalaman dan pengetahuan secara 

mandiri dalam cara pembelajaran tradisional. Kartono (2009: 147) berpendapat 

bahwa proses pembelajaran yang terjadi saat ini cenderung fokus pada 

penimbunan informasi dan pengetahuan, tidak ada kesempatan bagi mahasiswa 

untuk mengendapkannya. Proses refleksi yang terlewatkan dalam perkuliahan 

membuat mahasiswa tidak dapat menangkap arti dan nilai-nilai yang dipelajari. 

 

Kelima, dosen tidak memperhatikan karakteristik individual mahasiswa dalam 

belajar. Padahal, mahasiswa memiliki latar belakang dan karakteristik pendekatan 

belajar yang berbeda. Keadaan ini tentunya menuntut perlakuan yang berbeda 

pula dalam proses pembelajaran. Prawiradilaga (2008: 20) menyebutkan bahwa 

desain pembelajaran seharusnya mengacu pada peserta didik (student oriented) 

karena setiap individu dipertimbangkan memiliki ciri khas masing-masing. Salah 

satu ciri individual yang berbeda pada tiap mahasiswa adalah gaya belajar. 
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Gaya belajar merupakan aspek psikologis yang berdampak pada penguasaan 

kemampuan/kompetensi mahasiswa. Edward (2009: 48) menyebutkan bahwa 

mengetahui gaya belajar merupakan langkah paling tepat untuk meningkatkan 

kemampuan dan prestasi. Mengetahui gaya belajar akan membantu mahasiswa 

mengenali kebutuhan akan strategi belajarnya sendiri. De Porter (2009, 39) 

menyatakan bahwa apabila mahasiswa mengetahui cara belajar yang disukai 

otaknya, mereka lebih mudah dan lebih cepat memahami informasi. 

 

Selain fakta observasi pembelajaran di atas, hasil wawancara dengan beberapa 

mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan Ekologi Geografi tersebut 

mengindikasikan bahwa sistem pembelajaran dosen yang monoton membuat 

mereka jenuh dan tidak termotivasi. Mahasiswa tidak antusias mengikuti proses 

pembelajaran karena kemasan „belajar‟ yang tidak menarik. Rendahnya nilai ujian 

merupakan salah satu dampak dari ketidakaktifan mereka dalam belajar.  

 

Mahasiswa berpendapat bahwa perlu adanya cara pembelajaran baru yang dapat 

membuat mereka tertarik mengikuti jalannya perkuliahan. Desain pembelajaran 

yang baik berdampak pada pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. 

Rancangan pembelajaran inovatif sangat diperlukan mahasiswa untuk mengatasi 

kejenuhan cara belajar tradisional serta mempermudah mahasiswa mengingat dan 

memahami materi perkuliahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia pendidikan 

memang tidak bisa dilepaskan dari membaca, mencatat dan menghapal (Edward, 

2009: 92). Apalagi prestasi belajar mahasiswa sangat identik dengan daya ingat 

dan pemahaman yang baik.  
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Mahasiswa juga menginginkan rancangan pembelajaran yang mengakomodasi 

perbedaan-perbedaan yang dimiliki mahasiswa. Menurut mereka, ada mahasiswa 

yang memang pintar (cepat belajar) dan ada mahasiswa yang lambat dalam 

menerima informasi. Perbedaan karakteristik ini sudah seharusnya menjadi 

perhatian dosen. Munthe (2009: 64) bahkan berpendapat bahwa untuk memuaskan 

mahasiswa dalam proses pembelajaran, dosen disarankan memperhatikan gaya 

belajar mahasiswanya. 

 

Tuntutan mahasiswa terhadap kualitas pelayanan pembelajaran adalah hal yang 

lumrah dan justru merupakan suatu keharusan. Fakta-fakta yang ditemukan dalam 

proses perkuliahan Ekologi Geografi tersebut menjadi keprihatinan tersendiri dan 

tentunya membutuhkan solusi yang tepat agar didapatkan pembelajaran 

berkualitas yang mampu meningkatkan prestasi belajar mahasiswa sekaligus 

menumbuhkan karakter pembelajar sejati dalam diri mahasiswa. Bagi mahasiswa, 

strategi pembelajaran sangat penting dalam menentukan prestasi dan 

pengembangan potensi pribadi (Olivia, 2009: 6). 

 

Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Ekologi 

Geografi maka dosen perlu menerapkan strategi belajar aktif. Strategi ini dipilih 

karena dampak dari proses pembelajaran yang tidak „mengaktifkan‟ atau tidak 

„memandirikan‟ mahasiswa adalah kurangnya pemahaman dan daya ingat 

terhadap materi perkuliahan sehingga prestasi belajar menjadi rendah. Budiarjo 

(2005: 1) berpendapat bahwa pembelajar yang aktif dalam proses belajar memiliki 

kecenderungan untuk berhasil. 
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Strategi belajar aktif yang sesuai untuk mahasiswa peserta mata kuliah Ekologi 

Geografi adalah belajar mandiri. Tatap muka di kelas belum cukup untuk 

menciptakan mahasiswa yang cerdas dan terampil, harus diikuti dengan belajar 

terstruktur dan belajar mandiri (Yamin dan Ansari , 2012: 18). Ada beberapa 

alasan perlunya penerapan strategi belajar mandiri dalam perkuliahan Ekologi 

Geografi, yaitu sebagai berikut: 

1. Belajar mandiri membantu mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai 

mengenai Ekologi Geografi dan cara berpikir yang tepat dalam menghadapi 

isu-isu ekologis dalam kehidupan nyata. 

2. Belajar mandiri sangat sesuai dengan karakteristik mahasiswa yang 

membutuhkan pendekatan andragogi (pembelajaran orang dewasa). 

3. Sistem belajar di perguruan tinggi berupa Sistem Kredit Semester (SKS) 

menempatkan mahasiswa untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap 

proses belajarnya sendiri.  

4. Belajar mandiri mengarahkan mahasiswa untuk menjadi subjek belajar yang 

aktif dan mandiri dalam bertindak dan berpikir sehingga meningkatkan 

kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. 

5. Belajar mandiri merupakan solusi bagi masalah umum yang dihadapi dosen, 

yaitu luasnya cakupan materi yang membutuhkan pemahaman mendalam 

dihadapkan pada waktu perkuliahan tatap muka yang terbatas. 

6. Belajar mandiri mampu mengakomodasi perbedaan kecepatan individual 

mahasiswa dalam menerima dan memproses informasi untuk lebih memahami 

materi perkuliahan.  
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Belajar mandiri bukanlah belajar individual, akan tetapi cara belajar yang 

menuntut kemandirian seorang mahasiswa untuk belajar (Yamin, 2013: 112). 

Ditinjau dari segi usia, mahasiswa dianggap mampu belajar secara mandiri tanpa 

banyak tergantung kendali dosen, meski keberadaan dosen tetap diperlukan 

sebagai pembimbing/motivator/fasilitator dalam belajar. Belajar mandiri adalah 

cara belajar aktif dan partisipatif untuk mengembangkan diri masing-masing 

individu. Yamin (2013: 108) menyebutkan bahwa belajar mandiri memiliki 

banyak manfaat terhadap kemampuan kognisi, afeksi dan psikomotorik peserta 

didik. Belajar mandiri memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk memiliki 

keterampilan belajar (learning to learn). 

 

Strategi belajar mandiri yang sesuai untuk diterapkan pada mata kuliah Ekologi 

Geografi adalah metode mind map (peta pikiran) dan learning journal (jurnal 

belajar). Mind map adalah sistem belajar yang menjamin mahasiswa untuk dapat 

menggunakan potensi dan kapasitas otaknya secara lebih efektif dan efisien 

(Windura, 2010: 19). Mind map sangat berguna dalam menyederhanakan, 

meringkas dan menyusun kembali format materi (informasi) yang telah dipelajari 

dalam perkuliahan sesuai dengan pola pikir mahasiswa. Learning journal adalah 

sejenis buku harian yang berisi refleksi peserta didik terhadap pengalaman belajar 

yang telah mereka lakukan melalui bahasa tulisan (Silberman, 2007: 193). 

Kebiasaan menulis jurnal akan membuat mahasiswa terbiasa berpikir kritis, berani 

mengekspresikan perasaan melalui tulisan serta mampu mengenali kemajuan 

belajarnya secara mandiri. 
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Perbaikan kualitas pembelajaran Ekologi Geografi dengan menerapkan strategi 

belajar mandiri (mind map dan learning journal) tidaklah cukup. Slavin (2009: 

13) berpendapat bahwa pelajar yang mandiri adalah siswa yang mempunyai 

pengetahuan tentang strategi belajar yang efektif, serta tahu bagaimana dan kapan 

menggunakannya. Ini berarti bahwa mahasiswa sebagai pelajar mandiri harus 

mengenal gaya belajarnya. Mengenali gaya belajar tidak otomatis membuat 

mahasiswa menjadi lebih pandai, tetapi mereka dapat menentukan cara belajar 

yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil maksimal. 

 

Gaya belajar menempati posisi penting dalam proses pembelajaran (Desmita, 

2009: 151). Ada banyak macam gaya belajar yang dikemukakan para ahli, salah 

satunya adalah gaya belajar model Witkin (Ghufron dan Risnawita, 2012: 86). 

Witkin melakukan kajian mengenai gaya belajar selama 30 tahun dan melibatkan 

1600 mahasiswa. Kajian ini menghasilkan dua tipe gaya belajar yaitu field 

dependent dan field independent. Gaya belajar field dependent adalah ketika 

individu mempersepsikan diri dikuasai oleh lingkungan. Gaya belajar field 

independent adalah apabila individu mempersepsikan diri bahwa sebagian besar 

perilaku tidak dipengaruhi oleh lingkungan.  

 

Edward (2009: 57) menjelaskan bahwa apapun gaya belajar peserta didik, pada 

dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengoptimalkan kecerdasannya. 

Dosen membutuhkan rancangan kegiatan belajar yang memungkinkan setiap 

mahasiswa memiliki peluang sama untuk menunjukkan dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.  
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Yamin (2013: 130) menyatakan bahwa pemetaan terhadap gaya belajar peserta 

didik dapat digunakan sebagai landasan bagi pembelajaran yang mengembangkan 

„rencana pembelajaran mandiri‟. Rancangan inovatif strategi belajar mandiri 

(mind map dan learning journal) dengan memperhatikan gaya belajar mahasiswa 

(field dependent dan field independent) diharapkan akan dapat meningkatkan 

prestasi belajar mahasiswa secara lebih efektif dan efisien. 

 

Untuk itu, dilaksanakan penelitian berjudul “Perbedaan Rerata Peningkatan 

Prestasi Belajar Mahasiswa dengan Belajar Mandiri dan Gaya Belajar Berbeda 

pada Mata Kuliah Ekologi Geografi di Prodi Pendidikan Geografi Jurusan PIPS 

FKIP Unila”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Identifikasi permasalahan berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas 

adalah sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Ekologi Geografi masih rendah 

(37,21 % tidak lulus ujian dan 52,33% memiliki nilai di bawah rata-rata). 

b. Rendahnya tingkat kreativitas, respon, aktivitas dan partisipasi mahasiswa 

dalam proses pembelajaran. 

c. Mahasiswa belajar hanya pada saat perkuliahan di kelas atau menjelang ujian. 

d. Mahasiswa tidak terbiasa belajar mandiri (menunggu instruksi dosen).  

e. Mahasiswa tidak terbiasa memberikan pemaknaan ataupun melakukan 

refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari. 
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f. Mahasiswa tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, ditandai dengan karya 

tulis mahasiswa yang sebagian besar copy paste dari materi internet. 

g. Proses pembelajaran masih teacher oriented, berorientasi pada dosen dengan 

metode utama ceramah dan tanya-jawab. 

h. Dosen belum pernah mengembangkan strategi belajar aktif berupa belajar 

mandiri dalam pembelajaran di kelas.  

i. Dosen belum pernah merancang variasi metode belajar inovatif seperti mind 

map dan learning journal. 

j. Dosen belum memperhatikan karakteristik individual mahasiswa, yaitu gaya 

belajar, sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

k. Mahasiswa tidak aktif mencari sumber-sumber informasi lain yang berkaitan 

dengan materi pembelajaran, terpaku pada satu sumber, yaitu dari dosen saja.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, diperlukan batasan masalah agar 

penelitian dapat fokus pada hal-hal yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Ekologi Geografi masih rendah. 

b. Strategi belajar aktif berupa belajar mandiri belum pernah diterapkan dalam 

rangka meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

c. Dosen belum pernah menerapkan variasi metode belajar inovatif berupa mind 

map atau learning journal untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. 

d. Dosen tidak memperhatikan gaya belajar sebagai aspek penting dalam proses 

pembelajaran yang berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
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1.4 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas maka dirumuskan masalah utama 

penelitian, yaitu rendahnya prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Ekologi 

Geografi di Prodi Pendidikan Geografi. Masalah ini akan diatasi dengan upaya 

menerapkan strategi belajar aktif, berupa belajar mandiri melalui metode mind 

map dan learning journal, dengan memperhatikan gaya belajar sebagai faktor 

yang turut berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa yaitu tipe Witkin 

(field dependent dan field independent).  

 

Pertanyaan penelitian yang diajukan berdasarkan rumusan permasalahan tersebut 

adalah sebagai berikut:   

a. Apakah ada interaksi antara strategi belajar mandiri (mind map dan learning 

journal) dan gaya belajar (field dependent dan field independent) terhadap 

rerata peningkatan prestasi belajar mahasiswa ?  

b. Apakah ada perbedaan rerata peningkatan prestasi belajar antara mahasiswa 

yang menggunakan metode mind map dengan mahasiswa yang menggunakan 

metode learning journal ?  

c. Apakah ada perbedaan rerata peningkatan prestasi belajar antara mahasiswa 

yang menggunakan metode mind map dengan mahasiswa yang menggunakan 

metode learning journal pada mahasiswa gaya belajar field dependent ? 

d. Apakah ada perbedaan rerata peningkatan prestasi belajar antara mahasiswa 

yang menggunakan metode mind map dengan mahasiswa yang menggunakan 

metode learning journal pada mahasiswa gaya belajar field independent ? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

  

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tentang: 

a. Interaksi antara strategi belajar mandiri (mind map dan learning journal) dan 

gaya belajar (field dependent dan field independent) terhadap rerata 

peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 

b. Perbedaan rerata peningkatan prestasi belajar antara mahasiswa yang 

menggunakan metode mind map dengan mahasiswa yang menggunakan 

metode learning journal. 

c. Perbedaan rerata peningkatan prestasi belajar antara mahasiswa yang 

menggunakan metode mind map dengan mahasiswa yang menggunakan 

metode learning journal pada mahasiswa gaya belajar field dependent. 

d. Perbedaan rerata peningkatan prestasi belajar antara mahasiswa yang 

menggunakan metode mind map dengan mahasiswa yang menggunakan 

metode learning journal pada mahasiswa gaya belajar field independent. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat teoritis penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan konsep, prinsip, teori dan 

prosedur teknologi pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran. 

2. Pengembangan teknologi pendidikan kawasan desain pembelajaran melalui 

strategi belajar aktif berupa belajar mandiri (metode mind map dan learning 

journal) yang memperhatikan karakteristik pembelajar, yaitu gaya belajar 

(field dependent dan field independent), untuk tingkat perguruan tinggi. 



15 

 

 

 

 

Manfaat praktis penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Lembaga 

Rujukan akademis dan sumber informasi mengenai strategi belajar mandiri, 

khususnya mind map dan learning journal, serta keterkaitannya dengan gaya 

belajar tipe Witkin, yaitu field dependent dan field independent, dalam rangka 

memperkaya strategi pembelajaran efektif di dalam kelas. 

b. Bagi Peneliti 

Memperluas wawasan, memperdalam pengetahuan ilmiah dan memperkaya 

pengalaman penelitian dalam bidang pendidikan terutama mengenai desain 

belajar mandiri dengan metode mind map dan learning journal.  

c. Bagi Mahasiswa 

Memperkaya pengalaman belajar serta menambah keterampilan belajar yang 

dimiliki mahasiswa supaya dapat belajar secara lebih efektif dan efisien dalam 

rangka meningkatkan prestasi belajar secara optimal.  

d. Bagi Guru 

Rujukan untuk memahami dan menerapkan strategi belajar aktif berupa belajar 

mandiri dengan metode mind map dan learning journal yang memperhatikan 

gaya belajar (field dependent dan field independent) dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 


