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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan deskripsi data, analisis data, dan temuan penelitian mengenai 

pemahaman siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Karangan yang memiliki gaya 

kognitif (field dependent dan field independent) pada materi program linear 

berdasarkan Teori APOS pada bab sebelumnya, diperoleh pembahasan sebagai 

berikut: 

1. Pemahaman Siswa yang Memiliki Gaya Kognitif Field Dependent Pada 

Materi Program Linear Berdasarkan Teori APOS 

a) Tahap Action (Aksi) 

Pada tahap action (aksi), subjek yang memiliki gaya kognitif field 

dependent mampu menuliskan dan menjelaskan dengan benar dan jelas apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal. Namun terdapat subjek bergaya kognitif 

field dependent yang tidak menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal, akan 

tetapi mampu menjelaskannya dengan benar. Subjek bergaya kognitif field 

dependent juga mampu menentukan dan menjelaskan rencana untuk 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan program linear. Selain itu, 

subjek bergaya kognitif field dependent juga mampu menentukan variabel 

keputusan dengan memisalkan masalah dengan x dan y misalnya “kapsul 

dimisalkan x dan tablet dimisalkan y”, serta mampu menentukan fungsi objektif 
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(tujuan) dan fungsi kendala dengan benar. Subjek bergaya kognitif field 

dependent juga mampu menuliskan kendala non-negatifnya dengan benar, yaitu x 

≥ 0 dan y ≥ 0.  

Subjek bergaya kognitif field dependent tidak mengetahui bahwa pemisalan 

dan model matematika yang mereka tuliskan masing-masing merupakan variabel 

keputusan dan fungsi kendala, meskipun mereka mampu menentukan pemisalan 

dan model matematikanya dengan benar. Subjek bergaya kognitif field dependent 

hanya menghafal langkah-langkah dalam menyelesaikan soal program linear yaitu 

harus dimisalkan x dan y terlebih dahulu kemudian membuat model 

matematikanya.  

Aksi yang dilakukan oleh subjek yang memiliki gaya kognitif field 

dependent masih berupa aktivitas prosedural, artinya mereka terlebih dahulu 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, kemudian menentukan 

rencana untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan program linear, 

setelah itu menentukan variabel keputusan, fungsi objektif (tujuan), fungsi 

kendala, dan kendala non-negatif yang dituangkan dalam model matematika.  

Kondisi subjek diatas sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa jika 

pemahaman siswa berdasarkan Teori APOS masih berada pada tahap aksi maka 

siswa tersebut masih sekedar melakukan aktivitas prosedural.
195

Kondisi subjek 

diatas juga sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa aksi (action) adalah 

transformasi dari objek-objek yang dirasakan individu sebagai bagian eksternal 

dan sebagai sesuatu yang diperlukan, secara eksplisit dari memori, instruksi tahap 

                                                           
195

Rina Zazkis and Stephen Campbell, Divisibility and Multiplicative..., hal. 545 



228 

 

demi tahap tentang bagaimana melakukan operasi.
196

 Hal ini diperkuat dengan 

karakteristik siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent yaitu memerlukan 

petunjuk yang lebih banyak untuk memahami sesuatu, bahan hendaknya tersusun 

langkah demi langkah.
197

 Selain itu, juga diperkuat dengan karakteristik lain dari 

siswa bergaya kognitif field dependent yaitu mungkin memerlukan instruksi yang 

lebih jelas mengenai bagaimana memecahkan masalah.
198

 

Selain itu, kondisi subjek yang memiliki gaya kognitif field dependent di 

atas juga sependapat dengan yang menyatakan bahwa pada tahap aksi terjadi 

pengulangan fisik atau manipulasi mental dengan mentransformasikan objek 

matematika melalui beberapa cara atau aktifitas yang mendasarkan pada beberapa 

algoritma secara eksplisit.
199

 Transformasi dalam hal ini merupakan suatu reaksi 

eksternal yang diberikan secara rinci pada tahap-tahap yang harus dilakukan, jadi 

kinerja siswa dalam penyelesaian masalah hanya sebatas aktivitas prosedural saja 

dan siswa hanya menerapkan algoritma yang sudah ada.
200

 Hal ini diperkuat 

dengan karakteristik siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent yaitu 

cenderung menerima struktur yang sudah ada karena kurang memiliki 

kemampuan untuk merestrukturisasi.
201
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b) Tahap Process (Proses) 

Pada tahap process (proses), subjek yang memiliki gaya kognitif field 

dependent mampu menentukan titik potong masing-masing garis pembatas 

dengan sumbu koordinat, akan tetapi subjek bergaya kognitif field dependent 

hanya menuliskan langkah pengerjaannya untuk memperoleh satu titik potong 

saja, sedangkan langkah pengerjaan untuk memperoleh titik-titik yang lainnya 

tidak dituliskan. Subjek bergaya kognitif field dependent mampu menggambarkan 

grafik dari fungsi kendala dengan benar. Selain itu, subjek bergaya kognitif field 

dependent juga mampu menentukan Daerah Himpunan Penyelesaian (DHP) 

dengan benar. 

Kondisi subjek yang memiliki gaya kognitif field dependent di atas sesuai 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa proses adalah suatu konstruksi mental 

yang terjadi secara internal yang diperoleh ketika seseorang sudah bisa 

mengulangi aksi dan merefleksikannya secara berulang kali.
202

 Sehingga dia 

merasakan transformasi menjadi bagian internal dirinya dan paham bahwasanya 

proses transformasi yang seluruhnya berada dalam pikirannya dapat dilakukan 

tanpa membutuhkan rangsangan eksternal.
203

 Dengan kata lain, proses adalah 

struktur mental dengan melakukan operasi yang sama seperti aksi tetapi 

sepenuhnya dipikirkan individu.
204

 Hal ini bertolak belakang dengan karakteristik 

siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent yaitu cenderung bekerja 
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dengan mengutamakan motivasi eksternal, dan lebih tertarik pada penguatan 

eksternal, berupa hadiah atau dorongan lain.
205

 

Subjek bergaya kognitif field dependent menemukan kesulitan pada saat 

mencari titik-titik optimum suatu fungsi kendala berdasarkan Daerah Himpunan 

Penyelesaian (DHP). Kesulitan yang dialami subjek bergaya kognitif field 

dependent dikarenakan subjek tersebut belum memahami dengan betul bahwa 

titik-titik optimum merupakan titik-titik yang membatasi Daerah Himpunan 

Penyelesaian (DHP) dan berada di tepi DHP tersebut. Titik-titik optimum yang 

dituliskan subjek bergaya kognitif field dependent diperoleh berdasarkan hasil 

kira-kira sehingga titik-titik yang mereka peroleh kurang tepat. Berdasarkan 

keterangan tersebut, berarti subjek bergaya kognitif field dependent belum mampu 

menentukan titik-titik optimum suatu fungsi kendala berdasarkan Daerah 

Himpunan Penyelesaian (DHP) dengan benar.  

Kondisi subjek yang memiliki gaya kognitif field dependent di atas tidak 

sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa pada tahap proses, siswa mampu 

menentukan prosedur yang paling tepat, cepat dan mudah untuk digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan.
206

 Namun kondisi subjek di atas diperkuat dengan 

karakteristik siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent yaitu memiliki 

kesulitan besar untuk mempelajari materi terstruktur.
207
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c) Tahap Object (Objek) 

Pada tahap object (objek), subjek yang memiliki gaya kognitif field 

dependent menemukan kesulitan pada saat mencari nilai optimum sehingga nilai 

optimum yang mereka hasilkan masih kurang tepat. Kesulitan yang dialami 

subjek tersebut dikarenakan titik-titik optimum yang mereka hasilkan sebelumnya 

masih kurang tepat sehingga mengakibatkan nilai optimum yang mereka hasilkan 

juga kurang tepat. 

Selain itu, juga terdapat soal yang hanya dikerjakan sampai pada 

mensubstitusikan titik-titik optimum ke fungsi tujuan saja tanpa menuliskan nilai 

optimumnya, hal ini dikarenakan subjek bergaya kognitif field dependent lupa 

tidak menuliskan nilai optimumnya yang mana diantara nilai-nilai yang 

dihasilkan. Demikian pula, juga terdapat soal yang hanya subjek FD kerjakan 

sampai pada mensubstitusikan satu titik optimumnya saja ke fungsi tujuan, 

sehingga untuk titik-titik optimum yang lainnya tidak dilanjutkan. Hal ini 

dikarenakan angkanya terlalu besar sehingga subjek bergaya kognitif field 

dependent kesulitan untuk menghitungnya.  

Berdasarkan keterangan di atas, berarti subjek bergaya kognitif field 

dependent belum mampu menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan 

berdasarkan karakteristik dari fungsi kendala dengan benar. Selain itu, pada tahap 

objek subjek bergaya kognitif field dependent tidak mengetahui metode lain yang 

dapat digunakan untuk menentukan nilai optimum. Hal ini berarti subjek bergaya 

kognitif field dependent belum mampu menentukan nilai optimum suatu fungsi 

tujuan menggunakan metode lain yang belum diajarkan sebelumnya.  
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Keterangan di atas menunjukkan pemahaman subjek bergaya kognitif field 

dependent belum berada pada tahap yang lebih tinggi yaitu pada tahap objek, 

sehingga subjek tersebut belum memiliki pemahaman konseptual tentang materi 

program linear. Kondisi subjek ini tidak sesuai dengan pendapat yang menyatakan 

bahwa pemahaman siswa pada tahap objek merupakan pemahaman konseptual.
208

  

Selain itu, juga tidak sependapat dengan yang menyatakan bahwa objek 

(object) adalah tahap struktur kognitif dimana siswa menyadari proses-proses 

transformasi tersebut sebagai satu kesatuan, dan sadar bahwasanya transformasi 

dapat dilakukan dalam satu kesatuan tersebut.
209

 Demikian pula, juga tidak sesuai 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa jika suatu proses dapat 

ditransformasikan oleh suatu aksi, maka dikatakan proses itu telah 

dienkapsulasikan menjadi objek.
210

  

Kondisi subjek di atas mencerminkan karakteristik siswa dengan gaya 

kognitif field dependent yaitu cenderung tidak menyukai untuk mengerjakan 

dengan baik dalam matematika dan ilmu pengetahuan.
211

 Selain itu, juga 

mencerminkan karakteristik lain dari siswa bergaya kognitif field dependent yaitu 

tidak senang pelajaran matematika, lebih menyukai bidang-bidang humanitas dan 

ilmu-ilmu sosial.
212
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d) Tahap Schema (Skema) 

Pada tahap schema (skema), subjek yang memiliki gaya kognitif field 

dependent mampu mengubah kalimat verbal ke dalam kalimat matematika dengan 

membuat model matematika dari masalah program linear. Terbukti pada tahap 

aksi, subjek bergaya kognitif field dependent mampu menuliskan model 

matematika dari masalah program linear dengan benar. Pada saat membuat model 

matematika subjek bergaya kognitif field dependent mampu menuliskan variabel 

keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala, dan kendala non-negatif dengan benar. 

Subjek bergaya kognitif field dependent mampu menggunakan konsep serta 

prosedur dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan program linear. 

Selain itu, subjek bergaya kognitif field dependent juga mampu menggunakan dan 

memilih prosedur tertentu untuk menyelesaikan soal program linear dengan tepat 

dan sesuai prosedur. Prosedur yang mereka pilih sudah tepat, yaitu mulai dari 

menuliskan yang diketahui dan ditanyakan, membuat model matematika, 

menentukan titik potong, menggambarkan grafik, menentukan Daerah Himpunan 

Penyelesaian (DHP), menentukan titik-titik optimum, menentukan nilai optimum, 

kemudian menarik kesimpulan. 

Subjek bergaya kognitif field dependent belum mampu menyelesaikan 

model matematika yang telah terbentuk dengan menggunakan aksi, proses, objek, 

dan skema lain dari suatu permasalahan meskipun mereka sudah mampu 

menggunakan prosedur dengan tepat. Hal tersebut terbukti dari kesimpulan 

jawaban yang mereka jelaskan masih kurang tepat, bahkan mereka tidak 

mengetahui akan kebenaran jawaban yang mereka peroleh. Selain itu, subjek 
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bergaya kognitif field dependent mampu merefleksi tentang cara-cara yang telah 

digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear.  

Kondisi subjek yang memiliki gaya kognitif field dependent di atas sesuai 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa suatu topik matematika yang 

melibatkan banyak aksi, proses, dan objek yang terorganisir dan dihubungkan ke 

dalam kerangka kerja yang yang koheren disebut skema.
213

 Skema juga 

didefinisikan sebagai kumpulan aksi, proses, objek dan mungkin skema lain yang 

dihubungkan dengan beberapa prinsip umum untuk membentuk kerangka berpikir 

siswa dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep yang 

dipelajarinya.
214

 Pada tahap skema, siswa dapat menghubungkan dan memahami 

hubungan antara aksi, proses, objek dan sifat-sifat lain yang telah dipahaminya.
215

 

Pembahasan di atas menunjukkan alur berpikir subjek bergaya kognitif field 

dependent yang kurang terstruktur dibandingkan dengan alur berpikir subjek 

bergaya kognitif field independent. Hal ini diperkuat dengan karakteristik individu 

yang memiliki gaya kognitif FD cenderung memandang sesuatu secara global dan 

lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya ketika menghadapi sesuatu.
216

 

Dengan kata lain, individu dengan gaya kognitif Field Dependent adalah individu 

yang kurang atau tidak bisa memisahkan sesuatu bagian dari suatu kesatuan dan 

cenderung menerima bagian atau konteks yang dominan.
217
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2. Pemahaman Siswa yang Memiliki Gaya Kognitif Field Independent Pada 

Materi Program Linear Berdasarkan Teori APOS 

a) Tahap Action (Aksi) 

Subjek yang memiliki gaya kognitif field independent pada tahap action 

(aksi) mampu menuliskan dan menjelaskan dengan tepat dan jelas apa yang 

diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek bergaya kognitif field independent 

juga mampu menentukan dan menjelaskan rencana untuk menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan dengan program linear. Selain itu, subjek bergaya kognitif 

field independent juga mampu menentukan variabel keputusan dengan 

memisalkan masalah dengan x dan y misalnya “sepeda gunung dimisalkan x dan 

sepeda balap dimisalkan y”. Subjek bergaya kognitif field independent mampu 

menentukan fungsi objektif (tujuan) dan fungsi kendala dengan tepat, serta 

mampu menuliskan kendala non-negatifnya dengan tepat, yaitu x ≥ 0 dan y ≥ 0. 

Subjek yang memiliki gaya kognitif field independent memahami dengan 

betul bahwa pemisalan dan model matematika yang mereka tuliskan masing-

masing merupakan variabel keputusan dan fungsi kendala. Aksi yang dilakukan 

oleh subjek yang memiliki gaya kognitif field independent masih berupa aktivitas 

prosedural, artinya mereka terlebih dahulu menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal, kemudian menentukan rencana untuk menyelesaikan soal 

cerita yang berkaitan dengan program linear, setelah itu menentukan variabel 

keputusan, fungsi objektif (tujuan), fungsi kendala, dan kendala non-negatif yang 

dituangkan dalam model matematika.  



236 

 

Kondisi subjek di atas sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa jika 

pemahaman siswa berdasarkan Teori APOS masih berada pada tahap aksi maka 

siswa tersebut masih sekedar melakukan aktivitas prosedural.
218

 Kondisi subjek 

ini juga sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa aksi (action) adalah 

transformasi dari objek-objek yang dirasakan individu sebagai bagian eksternal 

dan sebagai sesuatu yang diperlukan, secara eksplisit dari memori, instruksi tahap 

demi tahap tentang bagaimana melakukan operasi.
219

 Hal ini bertolak belakang 

dengan karakteristik siswa yang memiliki gaya kognitif field independent yaitu 

siswa dengan gaya kognitif field independent tidak memerlukan petunjuk yang 

terperinci.
220

 Selain itu, juga bertolak belakang dengan karakteristik siswa bergaya 

kognitif field independent yaitu siswa dengan gaya kognitif field independent 

lebih mampu memecahkan masalah tanpa instruksi dan bimbingan eksplisit.
221

 

Selain itu, kondisi subjek yang memiliki gaya kognitif field independent di 

atas juga sependapat dengan yang menyatakan bahwa pada tahap aksi terjadi 

pengulangan fisik atau manipulasi mental dengan mentransformasikan objek 

matematika melalui beberapa cara atau aktifitas yang mendasarkan pada beberapa 

algoritma secara eksplisit.
222

 Transformasi dalam hal ini merupakan suatu reaksi 

eksternal yang diberikan secara rinci pada tahap-tahap yang harus dilakukan, jadi 

kinerja siswa dalam penyelesaian masalah hanya sebatas aktivitas prosedural saja 
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dan siswa hanya menerapkan algoritma yang sudah ada.
223

 Hal ini bertolak 

belakang dengan karakteristik siswa yang memiliki gaya kognitif field 

independent yaitu siswa dengan gaya kognitif field independent dapat 

mengembangkan strukturnya sendiri.
224

  

 

b) Tahap Process (Proses) 

Subjek yang memiliki gaya kognitif field independent pada tahap process 

(proses) mampu menentukan titik potong masing-masing garis pembatas dengan 

sumbu koordinat, dan subjek tersebut menuliskan semua langkah pengerjaannya 

untuk memperoleh titik-titik potong tersebut. Subjek bergaya kognitif field 

independent mampu menggambarkan grafik dari fungsi kendala dengan tepat. 

Selain itu, subjek bergaya kognitif field independent juga mampu menentukan 

Daerah Himpunan Penyelesaian (DHP) dengan tepat, serta mampu menentukan 

titik-titik optimum suatu fungsi kendala berdasarkan Daerah Himpunan 

Penyelesaian (DHP) dengan tepat. 

Kondisi subjek yang memiliki gaya kognitif field independent di atas sesuai 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa proses adalah suatu konstruksi mental 

yang terjadi secara internal yang diperoleh ketika seseorang sudah bisa 

mengulangi aksi dan merefleksikannya secara berulang kali.
225

 Sehingga dia 

merasakan transformasi menjadi bagian internal dirinya dan paham bahwasanya 

proses transformasi yang seluruhnya berada dalam pikirannya dapat dilakukan 
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tanpa membutuhkan rangsangan eksternal.
226

 Dengan kata lain, proses adalah 

struktur mental dengan melakukan operasi yang sama seperti aksi tetapi 

sepenuhnya dipikirkan individu.
227

 Hal ini diperkuat dengan karakteristik siswa 

yang memiliki gaya kognitif field independent yaitu lebih tertarik pada penguatan 

internal dan cenderung belajar dengan motivasi intrinsik.
228

 

Perubahan transformasi dari eksternal ke dalam internal (pikiran) disebut 

interiorisasi (interiorization).
229

 Interiorisasi dari suatu aksi merupakan perubahan 

aktivitas prosedural menuju konstruksi mental pada proses internal yang relatif 

untuk sederetan aksi pada objek kognitif yang dapat dilakukan atau dibayangkan 

untuk dilakukan dalam pikiran tanpa mengerjakan semua tahapan-tahapan 

pekerjaan.
230

 Pada tahap proses, siswa mampu menentukan prosedur yang paling 

tepat, cepat dan mudah untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.
231

 

Kondisi subjek ini diperkuat dengan karakteristik siswa yang memiliki gaya 

kognitif field independent yaitu cenderung untuk merumuskan sendiri tujuan 

pembelajaran.
232

 Selain itu, juga diperkuat dengan karakteristik lain dari siswa 

bergaya kognitif field independent yaitu dididik untuk berdiri sendiri dan 

mempunyai otonomi atas tindakannya
233
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c) Tahap Object (Objek) 

Subjek yang memiliki gaya kognitif field independent pada tahap object 

(objek) mampu menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif berdasarkan 

karakteristik dari fungsi kendala dengan tepat. Selain itu, subjek bergaya kognitif 

field independent juga mampu menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif 

menggunakan metode yang telah diajarkan sebelumnya yaitu metode uji titik 

pojok. Subjek bergaya kognitif field independent mengetahui metode lain yang 

dapat digunakan untuk menentukan nilai optimum yaitu metode garis selidik, 

akan tetapi mereka belum mampu menentukan nilai optimum dengan 

menggunakan metode tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut, berarti subjek 

bergaya kognitif field independent belum mampu menentukan nilai optimum 

suatu fungsi objektif menggunakan metode lain yang belum diajarkan 

sebelumnya. 

Keterangan di atas menunjukkan pemahaman subjek bergaya kognitif field 

independent telah berada pada tahap yang lebih tinggi yaitu pada tahap objek, 

sehingga subjek tersebut telah memiliki pemahaman konseptual tentang materi 

program linear. Kondisi subjek ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan 

bahwa pemahaman siswa pada tahap objek merupakan pemahaman konseptual.
234 

Objek (object) adalah tahap struktur kognitif dimana siswa menyadari proses-

proses transformasi tersebut sebagai satu kesatuan, dan sadar bahwasanya 

transformasi dapat dilakukan dalam satu kesatuan tersebut.
235

 Jika suatu proses 

dapat ditransformasikan oleh suatu aksi, maka dikatakan proses itu telah 
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dienkapsulasikan menjadi objek.
236

 Objek dikonstruksi dari proses ketika individu 

telah mengetahui bahwa proses sebagai suatu totalitas dan menyadari bahwa 

transformasi dapat bertindak diatasnya.
237

 Dengan kata lain, ketika seseorang 

menyadari suatu proses sebagai totalitas, menyadari bahwa transformasi dapat 

bertindak atas hal itu dan benar-benar dapat membangun transformasi seperti itu 

(secara eksplisit atau dalam imajinasi seseorang), maka dikatakan individu telah 

merangkum proses menjadi objek kognitif.
238 

Kondisi subjek di atas mencerminkan karakteristik siswa dengan gaya 

kognitif field independent yaitu cenderung menyukai untuk mengerjakan dengan 

baik dalam matematika dan ilmu pengetahuan.
239

 Selain itu, juga mencerminkan 

karakteristik lain dari siswa bergaya kognitif field independent yaitu dapat juga 

menghargai humanitas dan ilmu-ilmu sosial, walaupun lebih cenderung kepada 

matematika dan ilmu pengetahuan alam.
240 

 

d) Tahap Schema (Skema) 

Subjek yang memiliki gaya kognitif field independent pada tahap schema 

(skema) mampu mengubah kalimat verbal ke dalam kalimat matematika dengan 

membuat model matematika dari masalah program linear. Pada saat membuat 

model matematika subjek bergaya kognitif field independent mampu menuliskan 
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variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala, dan kendala non-negatif dengan 

tepat. 

Subjek bergaya kognitif field independent mampu menggunakan konsep 

serta prosedur dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan program 

linear. Selain itu, subjek bergaya kognitif field independent juga mampu 

menggunakan dan memilih prosedur tertentu untuk menyelesaikan soal program 

linear dengan tepat dan sesuai prosedur. Prosedur yang mereka pilih sudah tepat, 

yaitu mulai dari menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, 

membuat model matematika, menentukan titik potong, menggambarkan grafik, 

menentukan Daerah Himpunan Penyelesaian (DHP), menentukan titik-titik 

optimum, menentukan nilai optimum, kemudian menarik kesimpulan. 

Subjek bergaya kognitif field independent mampu menyelesaikan model 

matematika yang telah terbentuk dengan tepat menggunakan aksi, proses, objek, 

dan skema lain dari suatu permasalahan. Hal tersebut dibuktikan dengan proses 

pengerjaan subjek bergaya kognitif field independent yang dilanjutkan sampai 

pada memberikan kesimpulan dan mereka sudah yakin akan kebenaran 

kesimpulan jawaban yang mereka peroleh. Selain itu, subjek bergaya kognitif 

field independent mampu merefleksi tentang cara-cara yang telah digunakan untuk 

menyelesaikan masalah program linear. 

Kondisi subjek yang memiliki gaya kognitif field independent di atas sesuai 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa suatu topik matematika yang 

melibatkan banyak aksi, proses, dan objek yang terorganisir dan dihubungkan ke 
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dalam kerangka kerja yang yang koheren disebut skema.
241

 Skema juga 

didefinisikan sebagai kumpulan aksi, proses, objek dan mungkin skema lain yang 

dihubungkan dengan beberapa prinsip umum untuk membentuk kerangka berpikir 

siswa dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep yang 

dipelajarinya.
242

 Pada tahap skema, siswa dapat menghubungkan dan memahami 

hubungan antara aksi, proses, objek dan sifat-sifat lain yang telah dipahaminya.
243

 

Pembahasan di atas menunjukkan alur berpikir subjek bergaya kognitif field 

independent lebih terstruktur dibandingkan dengan alur berpikir subjek bergaya 

kognitif field dependent. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa 

individu dengan gaya kognitif FI cenderung lebih analitis dalam menganalisis 

pola, ia mampu membedakan objek-objek dari konteks sekitarnya dan tidak 

tergantung pada lingkungan sekitarnya.
244

 Dengan kata lain, individu dengan gaya 

kognitif Field Independent (FI) adalah individu yang dengan mudah dapat ‘bebas’ 

dari persepsi yang terorganisir dan segera dapat memisahkan suatu bagian dari 

kesatuannya.
245

 

 

 

 

 

                                                           
241

Maharaj, An APOS Analysis..., hal. 43 
242

Ed Dubinsky dan Michael A McDonald,  APOS: A Constructivist Theory..., hal. 3 
243

Natalia, Analisis Pemahaman..., hal. 108 
244

Lukito, Profil Intuisi..., hal. 209  
245

Ngilawajan, Proses Berpikir..., hal. 74 


