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ABSTRAK

Dalam jangka panjang, hasi l  penel i t ian in i  d imaksudkan menjadi
pdornan bagi jurusan pendidikan ekonomi dalam mengelompokkan
nrahasiswa pada kelas paralel dan penetapan konsentrasi program sesuai
Eaya kognitif yang dimiliki oleh masinE-masing mahasiswa. Secara
lf 'msrs, penelit ian ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa
pada mata kuliah perencanaan pembelajaran melalui penggunaan metode
inkuiri dan ekspositori, antara mahasiswa yang memiliki gaya kognitif f ield-
independe nt dan fi eld -d e pe n d e nt.

Penel i t ian in i  d i laksanakan dengan menggunakan metode
eksperimen dalam disain faktorial Anava 2 x 2. Kegiatan eksperimen
dilaksanakan selama satu semester pada mahasiswa jurusan pendidikan
ekonomi yang memperogram mata kuliah perencanaan pembelajaran
tahun akademiki 2011-2012. Pada awal pembelajaran ditetapkan kelas
yang akan mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan metode
inkuiri, dan kelas yang mengikuti pembelajaran dengan metode
ekspositori. Di samping itu, ditetapkan pula kelas yang menjadi kelompok
ujicoba instrumen, baik instrumen untuk gaya kognitif mahasiswa maupun
:es hasil belajar. Penetapan kelas ujicoba ini dimaksudkan untuk
,,kepenti ngan peng ujian validitas dan reliabi l i tas instru nren.

Setelah pelaksanaan proses pembelajaran, di lakukan
pengelompokan mahasiswa berdasarkan gaya kognitif (field-independent
dan field-dependent), baik yang mengikuti pennbelajaran dengan metode
inkuiri maupun ekspositori. Dalam kelompok inilah dilakukan pengujian
dengan menggunakan tes hasi l  belajar yang digunakan sebagai  data
untuk dianal is is menjadi  laporan hasi l  penel i t ian.

Berdasarkan anal is is dan pembahasan hasi l  penel i t ian,  maka dapat
disimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran inkuiri memberikan
hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan metode
pembelajaran ekspositori pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran,
baik terhadap mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field-independent
maupun yang memiliki gaya kognitif f ield-dependent. Di samping itu,
terdapat pengaruh interaksi antara rnetode pembelajaran dan gaya kognitf
terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Pei"encanaan
Pe.nbelajaran.

Kata-kata kunci:
l ' fa belajar mahasiswa, metode pembelajar:an (inkuiri dan ekspositori) dan gaya

kog n itif (fi e I d- i n d e pe n d e nt dan fie I d-d e pe n d e n t).
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