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PROSES BERPIKIR MAHASISWA FIELD INDEPENDENT DAN FIELD
DEPENDENT DALAM MEMAHAMI KONSEP GRUP

Herry Agus Susanto
Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Abstrak

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana proses berpikir mahasiswa gaya kognitif Field
Independent (FI) dalam memahami konsep grup dan bagaimana proses berpikir
mahasiswa gaya kognitif Field Dependent (FD) dalam memahami konsep grup. Jenis
penelitian ini adalah kualitatif-eksploratif, mengungkap terjadinya proses berpikir
mahasiswa dalam memahami konsep grup. Subyek penelitian ini adalah dua orang
mahasiswa gaya kognitif FI dan dua orang mahasiswa gaya kognitif FD Universitas
Veteran Bantara Sukoharjo yang telah menempuh mata kuliah Struktur Aljabar. Dari
hasil penelitian diperoleh bahwa proses berpikir mahasiswa gaya kognitif FI berbeda
dengan mahasiswa gaya kognitif FD dalam memahami konsep grup.

Kata-kata Kunci: Proses berpikir, gaya kognitif,  memahami konsep

PENDAHULUAN pengetahuan   yang mereka miliki.
Walker   (dalam Alek Sobur, Dengan bekal pengetahuan yang sudah

2003) menyatakan bahwa belajar dimiliki dalam situsi yang baru, siswa
merupakan perubahan perbuatan sendiri memberikan  makna terhadap
sebagai  akibat dari  pengalaman.  CT materi yang dipelajarinya dengan cara
Morgan  (dalam  Alek  Sobur,  2003) membandingkan dengan apa yang telah
menyatakan bahwa belajar sebagai ia ketahui.
”suatu perubahan yang relatif menetap Pembelajaran matematika di
dalam tingkah laku sebagai akibat atau sekolah banyak dipengaruhi oleh
hasil dari pengalaman yang lalu. Good filsafat konstruktivisme. Soedjadi
&  Boophy  menyatakan  bahwa  belajar (2007:  28)  manyatakan  bahwa  aliran
bukanlah merupakan suatu tingkah laku, konstruktivisme cenderung berpendapat
tetapi  merupakan  suatu  proses  yang bahwa pengetahuan perlu  dikonstruk
benar-benar   bersifat   internal   pada atau dibangun sendiri oleh pribadi yang
individu dalam usaha memperoleh ingin tahu atau perlu memahaminya. Ini
berbagai hubungan baru. berarti bahwa siswa dalam belajar harus

Pada dasarnya pada saat secara individual menemukan dan
seseorang belajar (matematika) terjadi mentransformasi informasi yang
proses berpikir, sebab pada saat belajar komplek,  memeriksa  aturan  yang  ada
ia  melakukan  kegiatan  mental.  Dalam dan bila perlu merevisi.
berpikir itu seseorang menghubungkan Siswa belajar dengan menerima
antara  bagian-bagian  informasi  yang informasi (dalam sensori register)
telah ada  dalam  pikiran.  Pengetahuan kemudian meneruskan   ke memori
yang diperoleh melalui informasi jangka pendek dan sebagai pengetahuan
kemudian dihubungkan dengan yang   baru   disimpan   pada   memori
pengetahuan yang sudah ada, jangka panjang. Pengetahuan yang
membentuk pengertian baru. Pengertian disimpan dalam memori jangka panjang
yang baru dikonstruksi berdasarkan selalu akan diperbaharui melalui suatu
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transformasi. Menurut Piaget,
transformasi dilakukan dua cara yaitu
asimilasi dan akomodasi. Asimilasi
merupakan suatu proses pengintegrasian
informasi baru kedalam skema yang
telah terbentuk. Pada proses asimilasi,
informasi yang baru dimodifikasi
sehingga sesuai dengan skema yang
telah dimiliki. Sedangkan akomodasi
merupakan pengintegrasian informasi
baru melalui pembentukan skema baru
untuk menyesuaikan dengan informasi
yang baru. Artinya bahwa dalam pikiran
seseorang ada suatu proses. Proses
pengintegrasian informasi baru dengan
skema yang ada dan diikuti dengan
terbentuk dan berkembangnya skema
baru, sebenarnya telah terjadi konstruksi
pengetahuan. Pada saat mengkonstruksi
statu pengetahuan, pada dasarnya terjadi
proses bagaimana siswa memahami
konsep.

Dari beberapa pengertian belajar
di atas, pada dasarnya belajar adalah
suatu usaha yang dilakukan oleh
seseorang untuk melakukan sesuatu dan
adanya perubahan tingkah laku dan
terjadi dalam pikiran. Perubahan
tingkah laku tersebut adalah perubahan
dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak
mengerti menjadi mengerti. Perubahan
tingkah laku tersebut berlangsung relatif
lama.

Mata kuliah struktur aljabar
sebagai bagian dari aljabar modern
merupakan satu mata kuliah yang
memiliki karakteristik dengan struktur
deduktif aksiomatik yang ketat. Sesuai
dengan karakterstik tersebut topik
dalam mata kuliah struktur aljabar sarat
dengan definisi dan teorema. Ini berarti
mahasiswa dituntut harus mampu
memahami setiap definisi dan teorema
yang dipelajari. Salah satu syarat agar
hal tersebut dapat dicapai adalah
mahasiswa harus mempunyai
kemampuan untuk membuktikan
teorema-teorema yang diberikan,

maupun kemampuan membuktikan
beberapa permasalahan yang berkenaan
dengan soal atau tugas yang diberikan.
Pemberian mata kuliah tersebut
dimaksudkan agar mahasiswa
memahami beberapa struktur dalam
aljabar serta dapat memanfaatkannya
untuk menyelesaikan masalah
sederhana dalam aljabar serta mampu
berpikir logis dan bernalar secara
matematika dalam menyelesaikan
masalah.

Pemahaman terhadap definisi
serta kemampuan menerapkan definisi
tersebut, sangat erat kaitannya dengan
kemampuan dalam membuktikan.
Dengan soal yang berbentuk
pembuktian menuntut mahasiswa untuk
dapat mengkaitkan antara konsep satu
dengan konsep yang lain. Mahasiswa
juga dituntut untuk berpikir logis,
cermat dan konsepsional. Pada materi
stuktur aljabar, mahasiswa pertama kali
dikenalkan jenis operasi yang abstrak.
Mahasiswa tidak hanya dikenalkan jenis
operasi yang biasa dikenal seperti
penjumlahan, pengurangan, perkalian
maupun pembagian. Tetapi dikenalkan
operasi abstrak, yaitu operasi yang
didefinisikan. Disamping itu, anggota
himpunan yang dioperasikan juga
elemen-elemen yang tidak biasa dikenal
mahasiswa, seperti bilangan. Himpunan
tersebut misalnya beranggotakan
matriks, pasangan berurutan,
transformasi. Materi struktur aljabar
(dalam hal ini grup) sangat fundamental
untuk memahami materi-materi lain
seperti ring, field.

Tujuan diberikannya mata
kuliah struktur aljabar merupakan
sarana untuk melatih mahasiswa
berpikir logis. Hal ini sejalan dengan
ciri mata kuliah tersebut yaitu sarat
dengan definisi dan teorema serta
merupakan mata kuliah dengan struktur
deduktif aksiomatik yang ketat. Oleh
karena itu tingkat kemampuan
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penalaran formal mahasiswa digunakan
sebagai pemandu dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan dan
menyelesaikan soal.

Menurut Piaget, pada taraf
operasi formal anak sudah
memperkembangkan pemikiran abstrak
dan penalaran logis untuk berbagai
persoalan. Dalam taraf kognitif ini
skema anak terus berkembang. Oleh
karena skema seseorang terus
berkembang dalam taraf perkembangan
kognitifnya, berarti skema seorang anak
mengenai suatu obyek tertentu, dapat
tidak sama dengan skema orang dewasa.

Berdasarkan uraian di atas dapat
dikatakan bahwa secara teoritis anak
pada tahap operasi formal tidak banyak
kesulitan untuk mempelajari mata
kuliah struktur aljabar, termasuk
menguasai pembuktian teorema-
teorema pada mata kuliah tersebut.
Namun, dalam kajian ini tidak
membahas masalah kesulitan
mahasiswa dalam menyelesaikan tugas,
tetapi berkaitan dengan proses berpikir
mahasiswa dalam menyelesaikan tugas,
yaitu memahami konsep.

Setiap individu memiliki
karakteristik yang khas, yang tidak
dimiliki oleh individu lain. Oleh karena
itu dapat dikatakan bahwa setiap
individu berbeda satu dengan yang lain.
Salah satu tinjauan perbedaan ini adalah
dari aspek perseptual dan intelektual.
Aspek perseptual dan intelektual
mengungkapkan bahwa setiap individu
mempunyai ciri khas yang berbeda
dengan individu lain. Sesuai dengan
tinjauan aspek perseptual intelektual
tersebut, dikemukakan bahwa
perbedaan individu dapat diungkapkan
oleh tipe-tipe kognitif yang dikenal
dengan gaya kognitif (Cognitive style).

Gaya kognitif mempunyai
potensi yang besar bilamana
dimanfaatkan dalam upaya peningkatan
efektifitas proses belajar mengajar.

Siswa akan mencapai hasil yang optimal
apabila belajar sesuai dengan gaya
masing-masing. Gaya kognitif terbagi
atas dua bagian, yakni Field Independent
(FI) dan Field Dependent (FD). Meskipun
terdapat dua kelompok gaya kognitif
yang berbeda tetapi tidak dapat dikatakan
bahwa siswa field independent lebih baik
dari siswa field dependent atau
sebaliknya. Siswa yang termasuk pada
salah satu tipe, bukanlah masalah baik
buruknya. Masing-masing siswa field
independent atau field dependent
mempunyai kelebihan dalam bidangnya.
Berdasakan perbedaan gaya inilah
menjadi menarik untuk dapat diungkap
proses berpikir mahasiswa dalam
memahami konsep grup dari masing-
masing kelompok gaya kognitif. Witkin
menyatakan bahwa individu yang bersifat
analitik adalah individu yang merasakan
lingkungan ke dalam komponen-
komponennya, kurang bergantung pada
lingkungan atau kurang dipengaruhi oleh
lingkungan. Individu ini dikatakan
termasuk gaya kognitif Field Independent
(FI). Sedangkan individu yang bersifat
global adalah individu yang
memfokuskan pada lingkungan secara
keseluruhan, didomiasi atau dipengaruhi
lingkungan. Individu tersebut dikatakan
termasuk gaya kognitif Field Dependent
(FD).

Berdasarkan hasil observasi
yang dilakukan terhadap mahasiswa
program studi pendidikan matematika
di Universitas Veteran Bangun
Nusantara Sukoharjo diperoleh bahwa
dalam proses pembelajaran dosen
belum melihat proses berpikir
mahasiswa dalam memahami konsep.
Dosen hanya melihat bahwa apabila ada
mahasiswa yang dapat menjawab secara
benar, maka mahasiswa tersebut
dikategorikan telah memahami konsep
secara benar. Dosen cenderung lebih
banyak menginformasikan tentang
definisi suatu konsep. Setelah
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meginformasikan definisi, diikuti
dengan contoh soal dan
penyelesaiannya. Dosen belum sampai
pada pelacakan adanya suatu proses,
yaitu bagaimana mahasiswa memahami
pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan
tentang konsep grup. Apabila ada
mahasiswa yang menyelesaikan tugas
dengan benar, maka dosen menganggap
bahwa mahasiswa telah memahami
secara benar sesuai dengan yang
mahasiswa pikirkan. Agar diketahui
proses berpikir mahasiswa dalam
memahami sesuatu yang dipelajari,
maka perlu dilakukan suatu kajian atau
penelitian tentang proses berpikir
mahasiswa.

Pertimbangan pemilihan
mahasiswa sebagai subyek penelitian
sebagai berikut : Pertama, usia
mahasiswa jika dikaitkan dengan
tahapan perkembangan intelektual
pandangan Piaget telah berada pada
tahapan operasi formal. Dalam tahap ini
struktur kognitif anak telah mencapai
tingkat perkembangan tertinggi, dan
menurut Piaget tahap kemampuan
berpikir yang tertinggi adalah tahap
berpikir formal. Kedua, menurut Piaget
(Nur, 1991 : 3) tahap penalaran formal
ditandai dengan kemampuan berpikir
tentang ide-ide abstrak, menyusun ide-
ide, menalar tentang apa yang akan
terjadi. Pada tahapan ini jika mahasiswa
dihadapkan pada suatu permasalahan,
maka mahasiswa dapat merumuskan
dugaan-dugaan atau hipotesis dan
kemudian menyimpukan berdasarkan
dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis
tersebut.

Pemilihan lokasi penelitian pada
Universitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo dikarenakan lokasi tersebut
dapat dijangkau dengan mudah oleh
paneliti sehingga lebih memudahkan
berhubungan dengan subyek untuk
keperluan data wawancara pada setiap
saat dibutuhkan.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengungkap

terjadinya proses berpikir mahasiswa
dalam memahami konsep grup.
Mahasiswa diberi soal yang berkaitan
dengan konsep grup. Selama
mengerjakan soal, mahasiswa diminta
untuk mengungkapkan secara verbal
apa yang dipikirkan. Berdasarkan
pekerjaan dan ungkapan verbal,
kemudian dilakukan wawancara.
Wawancara dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengungkap gambaran
proses berpikir mahasiswa yang
memiliki gaya kognitif field
independent dan gaya kognitif field
dependent. Dalam penelitian ini yang
lebih dipentingkan adalah bagaimana
proses berpikir mahasiswa dalam
memahami konsep grup.

Subyek penelitian ini adalah
mahasiswa Universitas Veteran Bangun
Nusantara Sukoharjo yang telah
menempuh mata kuliah struktur aljabar
I. Mahasiswa diberi tes untuk
mengetahui gaya kognitifnya. Untuk
mengetahui gaya kognitif mahasiswa
digunakan instrumen Group Embedded
Figures Test (GEFT). Hasil dari tes ini
digunakan untuk menentukan subyek
penelitian yang termasuk dalam gaya
kognitif field independent atau gaya
kognitif field dependent. Pada saat test,
peserta sebanyak 19 mahasiswa.

Penggolongan mahasiswa ke
salah satu tipe gaya kognitif field
independent atau field dependent
didasarkan atas penampilannya secara
cepat dan tepat menemukan gambar
sederhana tersebut dalam batas waktu
yang telah disediakan. Setiap jawaban
benar yang berarti mahasiswa mampu
menebalkan secara tepat bentuk gambar
sederhana yang tersembunyi, diberi skor
1. Sedangkan untuk jawaban yang salah
diberi skor 0. Dengan demikian maka
skor tertinggi yang dapat dicapai adalah
18 dan skor terendah 0. Makin tinggi
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skor yang diperoleh mahasiswa, berarti
makin mudah mahasiswa dalam
menemukan gambar sederhana yang
tersembunyi dalam gambar yang
kompleks Dengan kata lain subjek
semakin mampu mengatasi pengaruh
latar dari gambar yang kompleks.
Sebaliknya, makin rendah skor yang
diperoleh mahasiswa, berarti makin sulit
menemukan gambar sederhana dalam
gambar yang kompleks. Dengan kata
lain mahasiswa semakin tidak mampu
mengatasi pengaruh latar dari gambar
yang kompleks. Mahasiswa yang
memiliki skor mendekati 18 tergolong
dalam gaya kognitif Field Independent
dan mahasiswa yang memiliki skor
mendekati 0 tergolong dalam gaya
kognitif Field Dependent.

Untuk menentukan subyek
penelitian, penentuan masing-masing
kelompok dipilih 2 (dua) mahasiswa,
masing-masing satu putra dan satu putri.
Penentuan mahasiswa yang termasuk
dalam kategori ini diperoleh dari hasil
test GEFT. Masing-masing dari skor
yang tertinggi dan terrendah. Artinya 2
orang putra dan putri dipilih dari skor
tertinggi. Dan 2 orang putra putri dipilih
dari skor terendah. Dalam penelitian
awal ini dipilih satu orang kelompok
tinggi (field indepnden) dan satu orang
kelomok rendah (field dependent).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS
DATA

Proses berpikir untuk mahasiswa
field independent dan field dependent
dalam memahami konsep grup melalui
pemberian definisi grup, memberi
contoh dan non contoh, mengenal
konsep-konsep yang berkaitan.
1. Hasil wawancara terhadap

mahasiswa field independent dalam
pemberian definisi grup.

ISSN: 2442-7616

Sebelum dilakukan wawancara,
mahasiswa diberi soal lembar tugas
sebagai berikut :

Diketahui himpunan semua
bilangan bulat A, beserta operasi
penjumlahan bilangan bulat:

a. Selidikilah apakah himpunan A
beserta operasi tersebut di atas
merupakan suatu grup!

b. Berikan penjelasan dan
alasan jawaban saudara!

Meskipun tujuan wawancara
berkaitan dengan pendefinisian
definisi grup, namun diawali dengan
materi lainnya seperti pemahaman
terhadap soal yang diberikan.

P : Kalau mas Lilik membaca soal
tersebut, apa yang ada dalam
pikiran berkaitan dari soal
itu?

L5 : Soal itu menyelidiki apakah A
beserta operasi merupakan
grup. Kita akan
membuktikan, apakah
himpunan itu dengan operasi
tersebut, operasi penjumlahan
bilangan bulat merupakan
grup. Apakah memenuhi
empat aksioma.

P : Dari soal itu, apa yang dapat
ditangkap isinya?

L6 : Untuk menentukan himpunan
itu merupakan suatu grup
atau bukan.

P : Terus apa lagi?
L7 : A himpunan bilangan bulat

dengan operasi
penjumlahan bilangan bulat.

P : Terus dari soal itu, diminta
untuk apa?

L24 : Menyelidiki himpunan A
merupakan grup atau bukan.

P : Jawaban dari mas Lilik
bagaimana?
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L25: Untuk yang kemarin ini,
himpunan A dengan
operasi penjumlahan adalah
suatu grup

P : Misalnya mas Lilik diminta
untuk mendefinikan grup,
grup itu apa?

L26: Grup itu suatu himpunan
dengan satu operasi yang
memenuhi sifat pertama
operasi tertutup, kedua
asosiatif, ketiga memiliki
elemen identitas,
keempat memiliki invers.

Mahasiswa FI setelah
membaca soal, ia dapat memberikan
perincian tentang apa yang
diketahui dan apa yang ditanyakan.
Ketika ia ditanyakan apakah yang
ada dalam pikiran berkaitan dengan
soal itu? Ia semula hanya
memberikan jawaban tentang hal
yang berkaitan dengan apa yang
ditanyakan saja. Tetapi kemudian ia
mengetahui bahwa dalam
memahami soal, juga termasuk
yang diketahui. Ini ditandai dengan
jawaban bahwa yang diketahui
himpunan bilangan bulat dengan
operasi penjumlahan bilangan bulat
(L7).

Ketika mahasiswa diminta
untuk menyampaikan definisi grup,
mahasiswa dapat memberikan
dengan jelas, yaitu grup itu suatu
himpunan dengan satu operasi yang
memenuhi sifat pertama operasi
tertutup, kedua asosiatif, ketiga
memiliki elemen identitas, keempat
setiap elemen memiliki invers
(jawaban L26). Mahasiswa tidak
hanya menyebut secara lisan untuk
tiap-tiap aksioma, tetapi juga
memberikan makna tiap-tiap
aksioma. Bahkan pada
pekerjaannya mahasiswa
menuliskan makna aksioma tersebut
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dengan simbol-simbol (bahasa)
matematik. Misalnya aksioma
tertutup, x, y  A berlaku
x * y  A . Selengkapnya seperti

hasil pekerjaan di bawah ini

Pada saat wawancara,
mahasiswa juga memberikan makna
tertutup (L30). Meskipun pada L30,
himpunan dan operasi yang
diketahui berbeda dengan soal
lembar tugas. Mahasiswa
menjelaskan makna tertutup adalah
bilangan asli kalau dikalikan
dengan bilangan asli hasilnya
bilangan asli (ini dalam konteks
himpunan bilangan asli dengan
operasi perkalian).

2. Hasil wawancara terhadap mahasiswa
field independent dalam memberikan
contoh dan non contoh.

Bagian ini tidak terpisahkan
dari bagian di atas. Pada saat
mahasiswa diminta untuk
memberikan contoh dan non contoh.
Hasil wawancara yang berkaitan
dengan contoh dan non contoh suatu
grup sebagai berikut :

P : Contoh grup apa?
L27 : Himpunan bilangan bulat

dengan operasi
penjumlahan bilangan bulat.

P : Bisa nggak mecari contoh
yang lain?

L28 : Bisa.
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P : Misalnya?
L29 : Misal B bilangan asli dengan

operasi perkalian.
P : Kalau bilangan asli dengan

operasi perkalian, untuk
menyelidiki grup atau
bukan grup bagaimana?

L30 : Untuk menyelidiki, operasi
tersebut dengan operasi harus
memenuhi empat syarat tadi.
Pertama, operasi bersifat
tertutup artinya bilangan dan
bilangan asli kalau dikalikan
hasilnya bilangan asli. Operasi
pertama terpenuhi, jika
mengambil beberapa bilangan
asli, jika dikalikan hasilnya
bilangan asli. Kedua, bersifat
asosiatif, misalkan jika a kali
b dikerjakan dulu kemudian
hasilnya dikalikan dengan c
apakah hasilnya sama dengan
b dikalikan c kemudian
hasilnya dikalikan dengan a.
Saya kira sifat kedua
terpenuhi karena bilangan asli
jika dikalikan bilangan asli
hasilnya bilangan asli itu
sendiri.

P : Kok saya kira?
L31 : Saya kira itu seperti ungkapan

kebiasaan keseharian.
P : Terus apalagi?
L32 : Yang ketiga, memiliki elemen

identitas. Misal x bilangan asli
dan e elemen identitas, maka x
operasi e sama dengan
bilangan itu sendiri. Jika kita
kerjakan diperoleh elemen
identitas satu.

P : Kok bisa menyebut satu,
darimana?

L33 : Dari x operasi e sama dengan
x, operasinya khan perkalian.
Jadi x operasi e sama dengan
x, dengan operasinya
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perkalian, ketemu x sama
dengan satu

P : e nya ketemu satu, apakah
sudah selesai?

L34 : Belum, ada syarat keempat,
yaitu invers. Misalnya
inversnya i. Misal x kita
ambil bilangan asli sehingga
x operasi i sama dengan e, e
elemen identitas, jadi kita
kerjakan x nya kan bilangan
asli. Operasi perkalian, i nya
kita cari, e nya satu. Jadi i
sama dengan e dibagi x. Jadi
i sama dengan 1 dibagi x
sama dengan seper x.

P : Kalau seandainya inversnya
satu per x. Ingat nggak ada
persyaratan invers harus
berada di himpunan itu?

L35 : Inversnya seper x. Jadi x nya

lebih.............( lama )..........tidak

ada. Khan harus bilangan asli.

Saya kira tidak ada bilangan asli

satu per x. Jadi tidak ada syarat

untuk bilangan yang lebih besar

bilangan berapa.

P : Misalnya dua, inversnya
berapa?

L36 : Seperdua, setengah ...............( mengingat-

ingat..)

Dari hasil wawancara seperti
di atas, mahasiswa semula
memberikan contoh himpunan dan
operasinya. Untuk menyelidiki
apakah himpunan tersebut
merupakan grup atau bukan,
mahasiswa menyelidiki satu-satu
dari terpenuhinya keempat aksioma.
Namun pada akhirnya, mahasiswa
menyimpulkan bahwa apa yang
diambil tersebut, yaitu himpunan
bilangan asli dengan operasi
perkalian bukan merupakan grup.
Pada langkah pertama sampai
ketiga, pada saat wawancara
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nampaknya apa yang diselidiki
merupakan grup, namun pada
langkah keempat yaitu menentukan
invers dari suatu elemen,
mahasiswa mulai ragu (lihat L36).
Mahasiswa dapat melihat bagian
demi bagian, artinya mahasiswa
mampu memahami permasalahan
yang dibangun oleh bagian-bagian
dalam hal ini asioma-aksioma.

Pada saat wawancara dengan
mahasiswa berkaitan dengan contoh
grup, diperoleh hasil sebagai
berikut:
P : Bisa memberi contoh lain

untuk grup?
L40 : Misal himpunan C dengan

bilangan cacah, bilangan
genap.......( ragu ).
Banyak tetapi bingung.

P : Dari sekian yang banyak itu,
coba sebutkan salah satu.

L41 : Misal R bilangan rasional
dengan operasi bagi atau
pembagian...(ragu).
Dengan operasi perkalian
bilangan rasional.

P : Darimana tahu kalau bilangan
rasional dengan operasi
perkalian merupakan grup?

L42 : Itu, dari keempat sifat itu
terpenuhi atau tidak

P : Untuk mengetahuinya
bagaimana?

L43 : Untuk mengetahuinya sifat
pertama operasinya bersifat
tertutup artinya jika x
bilangan rasional dikalikan
dengan bilangan rasional
akan menghasilkan bilangan
rasional. Misal x dengan y. x
dan y himpunan bilangan
rasional. Jadi x operasi y
akan menghasilkan bilangan
rasional itu sendiri. Sifat
yang kedua, sifat asosiatif.
Misal kita ambil x,y dan z
bilangan rasional. Kemudian
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kita kerjakan dulu x operasi y
hasilnya dioperasikan dengan
z. Nanti ketemu berapa.
Apakah hasilnya sama
dengan x,y dan z dengan y,z
dioperasikan dulu kemudian
dioperasikan dengan x. Jika
hasilnya sama, berlaku sifat
asosiatif. Pada himpunan
bilangan rasional ini berlaku
sifat asosiatif dengan operasi
perkalian. Yang ketiga
memiliki elemen identitas.
Elemen identitas itu,
misalkan e, kita simbulkan e.
Jika x bilangan rasional, x
dioperasikan e hasilnya
bilangan x itu sendiri. Untuk
mengetahui e nya, e elemen
identitas maka x nya itu
dibagi x, menghasilkan satu.
Sehingga didapat elemen
identitas e sama dengan satu.
Yang keempat memiliki
invers. Jika himpunan R
rasional itu dengan operasi
perkalian memiliki invers.
Misal kita ambil inversnya i,
kita ambil e atau elemen
dentitas. Kemudian tadi
elemen identitas satu,
diperoleh i sama dengan satu
per x.

Dari hasil wawancara di atas,
mahasiswa dapat memberikan
penjelasan secara jelas untuk
menunjukan bahwa himpunan
dengan operasi tersebut merupakan
grup. Mahasiswa dapat
mengorganisasikan suatu ide-ide
atau jawaban dari suatu
permasalahan. Mahasiswa
menyampaikan secara sistematis
dan runtut langkah-langkah untuk
menyelesaikan soal. Meskipun
jawaban akhirnya adalah bukan
grup, karena nol tidak memiliki
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invers. Namun hal ini diakui oleh
mahasiswa, bahwa mahasiswa
kurang teliti. Terlepas mahasiswa
teliti atau tidak, namun mahasiswa
telah mampu berpikir secara runtut
dapat mengorganisasikan idenya
dalam menyelesaikan masalah.

3. Hasil wawancara terhadap
mahasiswa field independent dalam
mengenal konsep-konsep yang
berkaitan.

Mahasiswa dapat mengkaitkan
antara konsep-konsep yang saling
berkaitan untuk membentuk konsep
grup. Meskipun belum secara luas.
Hasil wawancara mahasiswa dalam
mengenal konsep-konsep yang
berkaitan diperoleh berikut ini.
P : Dari soal tersebut ada nggak

konsep-konsep yang
berkaitan dengan soal
tersebut?

L11 : Konsep himpunan dan konsep
penjumlahan.

P : Pernah nggak, Lilik mengenal
konsep yang merupakan
konsep yang berkaitan
dengan konsep grup itu
sendiri ?

L12 : Misalnya quasigrup itu?
Ya......ada. Misalnya
asosiatif, konsep operasi
penjumlahan, sifat tertutup,
elemen identitas, invers.

P : Ingat nggak, misalnya
himpunan dengan
operasi tertutup ?

L13 : Ingat
P : Apayang kamu ingat tentang

konsep itu?
L14 : Konsep grupoid.
P : Ada kosep lagi, menurut mas

Lilik?
L15 : Tidak ada.
P : Jadi hanya grupoid saja?
L16 : Ya

Dari hasil wawancara seperti
tersebut di atas, mahasiswa sudah
dapat menyebut ada keterkaitan
antar konsep meskipun belum
banyak konsep yang dikaitkan.
Misalnya grupoid dan quasigrup.
Ketika wawancara dilakukan lagi
berkaitan dengan konsep yang ada
kaitannya dengan sifat asosiatif,
adanya elemen identitas dan setiap
elemen memiliki invers, mahasiswa
mengetahuinya, hanya nama
konsepnya lupa. Misalnya grupoid
yang operasinya bersifat asosiatif
disebut semigrup.

4. Hasil wawancara terhadap
mahasiswa field dependent
dalam pemberian definisi grup.

Seperti pada mahasiswa field
independent, pada FD juga
dianalisis bagaimana proses berpikir
mahasiswa dalam mendefinisikan
grup, seperti hasil wawancaa di
bawah ini.
P : Grup itu, kita berbicara

himpunan dan operasi.
Definisinya bagaimana grup
itu?

N51 : Suatu himpunan dikatakan
grup, dengan menentukan
empat aksioma, tertutup,
asosiatif, memiliki elemen
identitas dan punya invers.

Pada mahasiswa FD dalam
mendefinisikan konsep grup, hanya
menunjukkan bahwa grup itu harus
memenuhi empat aksioma.
Mahasiswa tidak memberikan
penjelasan makna dari tiap-tiap
aksioma. Mahasiswa melihat bahwa
keempat aksioma merupakan satu
kesatuan, tidak dapat dipilah-pilah..
Mahasiswa FD juga lebih sering
ragu-ragu dalam memberikan
jawaban. Ini dapat dilihat dari
jawaban yang diberikan sering
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dengan nada tanya atau ragu-ragu
(lihat N9, N13, N18, N20).

Pada mahasiswa FD juga
menunjukkan adanya
ketergantungan pada lingkungan.
Masih ada ketergantungan dengan
materi yag dijelaskan oleh dosen,
atau kesepakatan dalam kelas.
Misalnya pada N16, mahasiswa
mengemukakan seperti yang
dikemukakan oleh dosennya dengan
mengatakan: Ya... yang jelas
himpunan bilangan bulat itu,
tertutup, asosiatif, elemen identitas
dan invers. Seperti juga penggunaan
simbol operasi, mahasiswa
mengatakan bahwa operasi yang
disimbolkan merupakan
kesepakatan kelas atau dari
dosennya (lihat N69).

5. Hasil wawancara terhadap
mahasiswa field dependent dalam
memberikan contoh dan non contoh

Bagian wawancara dengan
mahasiswa field dependent yang
berkaitan dengan pemberian contoh
konsep, diperoleh sebagai berikut.
P : Adakah grup dengan operasi

yang lain?
N34 : Ada.
P : Dapat mencari contoh

himpunan dengan
operasi tertentu yang
merupakan grup?

N35 : Himpunan bilangan bulat ini
dengan operasi perkalian.

P : Menurut Novi, apakah itu
suatu grup?

N36 : Emm...............sebentar,
bingung mencari inversnya.

P : Begini, bagaimana cara atau
langkah yang dilakukan
novi, seandainya akan
memberi contoh suatu grup
atau bukan grup ?

N37 : Ya, dengan menyelidiki
itu. P : Bagaimana caranya ?

N38 : Selidiki apakah
tertutup,asosiatif, elemen
identitas,mencari inversnya.

P : Kalau yang tadi bagaimana? N39
: Tertutup, ya khan?. Bilangan

bulat dioperasikan bilangan
bulat hasilnya bilangan bulat.
Kalau
asosiatif..............ee......ya...ya
.

P : Untuk menunjukkan, ada cara
lain?

N40 : Kalau saya biasanya cara ini.

Ketika mahasiswa diminta
untuk memberi contoh grup,
langsung spontan menjawab dan
menunjukkan. Namun ketika
diminta untuk memberikan alasan,
mahasiswa mengalami hambatan.
Mahasiswa tak dapat menguraikan
bagian demi bagian. Mahasiswa
memberikan alasan secara global
bahwa grup itu tertutup, asosiatif,
elemen identitas dan mencari
inversnya. Mahasiswa ragu ketika
akan menjelaskan bagian per
bagian. Hal ini tampak dari nada
yang diungkapkan. Misalnya pada
jawaban “tertutup, ya khan? (lihat
N39). Dalam memberikan
keterangan menggunakan langkah
yang sudah diberikan oleh dosen,
misalnya pada jawaban “kalau saya
biasanya cara ini” (lihat N40).

6. Hasil wawancara terhadap
mahasiswa field independent
dalam mengenal konsep-konsep
yang berkaitan

Bagian wawancara dengan
mahasiswa field dependent yang
berkaitan dengan konsep-konsep
yang berkaitan, diperoleh sebagai
berikut.
P : Kalau itu sebuah konsep, ada

nggak konsep-konsep lain
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yang berkaitan
dengan konsep grup?

N18 : Apa ya…………
Definisi…….grupoid itu.
Asosiatif itu definisinya apa?

P : Kemudian antar definisi itu,
terlintas dalam pikiran novi
apakah ingin mengkaitkannya
?

N19 : Mengkaitkan ?
P : Ada nggak hubungan antar

konsep itu?
N20 : Ya.........ada
P : Bagaimana untuk bisa

mengetahui bahwa antar
konsep ada hubungan?

N21 : Waktu mengerjakan soal. e
khan elemen identitas dan
elemen invers khan ada
hubungan itu, sama nolnya.

P : Hubungannya bagaimana?
N22 : Itu khan kalau elemen

identitas, x operasi e sama
dengan x, sedangkan x
operasi kebalikannya
menghasilkan elemen
identitas itu sendiri. Kalau
identitas diketahui khan
dapat dicari inversnya.

Ketika mahasiswa diminta
untuk menunjukkan keterkaitan
antar konsep, mahasiswa menjawab
ada. Namun belum bisa
memberikan penjelasan. Konsep
mana yang berhubungan dan
bagaimana hubungan itu dapat
terjadi. Mahasiswa hanya mampu
menghubungkan antara elemen
identitas dan invers suatu elemen.
Mahasiswa memberikan alasan
keterkaitan antara elemen identitas
dengan elemen invers adalah sama
nolnya. Artinya bahwa kalau suatu
elemen dioperasikan dengan
inversnya, akan menghasilkan
elemen identitas, dalam hal ini
adalah nol. Sehingga dapat

dikatakan bahwa mahasiswa kurang
baik dalam menyelesaikan tugas
yang menghendaki penguraian
bagian-bagian. Ketika diminta
untuk memberikan alasan,
mahasiswa mengalami hambatan.
Mahasiswa tak dapat menguraikan
bagian demi bagian (lihat N22).

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian awal

tentang proses berpikir mahasiswa
dalam memahami konsep berdasarkan
gaya kognitif FI dan FD meliputi : (1)
mengenal definisi atau definisi-
definisinya, (2) mengenal beberapa
contoh dan non contoh, (3) mengenal
hubungan konsep itu dengan konsep-
konsep yang berdekatan., dapat
disimpulkan seperti di bawah ini.

Untuk mahasiswa kategori gaya
kognitif FI adalah sebagai berikut :
1. Dalam menyampaikan definisi grup,

mahasiswa dapat memberikan
dengan jelas, yaitu grup itu suatu
himpunan dengan satu operasi yang
memenuhi sifat pertama operasi
tertutup, kedua asosiatif, ketiga
memiliki elemen identitas, keempat
setiap elemen memiliki invers. Dapat
memberikan penjelasan makna dari
masing-masing aksioma. Ini artinya
bahwa mahasiswa secara mudah
dapat melihat bagian-bagian dari
keseluruhan.

2. Dalam menunjukkan contoh dan
non contoh konsep, mahasiswa
dapat mengorganisasikan suatu ide-
ide atau jawaban dari suatu
permasalahan. Mahasiswa
menyampaikan secara sistematis
dan runtut langkah-langkah untuk
menyelesaikan soal. Mahasiswa
mampu menyelesaikan rencana
penyelesaian masalah sesuai dengan
rencana.

3. Dalam membangun ide tentang grup
dapat mengkaitkan dengan konsep-
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konsep yang lain. Untuk
menghubungkan antar konsep
didahului dengan pemahaman
terhadap permasalahan. Mahasiswa
mampu mengaitkan hubungan antar
keterangan dan persalahan dalam
soal.

Berdasarkan hasil penelitian awal
tentang proses berpikir mahasiswa
dalam memahami konsep berdasarkan
gaya kognitif FD juga meliputi : (1)
mengenal definisi atau definisi-
definisinya, (2) mengenal beberapa
contoh dan non contoh, (3) mengenal
hubungan konsep itu dengan konsep-
konsep yang berdekatan., dapat
disimpulkan seperti di bawah ini.

Untuk mahasiswa kategori gaya
kognitif FD adalah sebagai berikut :
1. Dalam menyampaikan definisi grup,

mahasiswa dapat memberikan
dengan secara global tentang grup
yaitu suatu himpunan dengan satu
operasi yang memenuhi sifat
pertama operasi tertutup, kedua
asosiatif, ketiga memiliki elemen
identitas, keempat setiap elemen
memiliki invers. Namun mahasiswa
kurang dapat memberikan makna
bagian bagian penyusunnya. Tidak
memberikan penjelasan makna dari
masing-masing aksioma. Ini artinya
bahwa mahasiswa dalam melihat
permasalahan secara menyeluruh
atau secara global.

2. Dalam menunjukkan contoh dan
non contoh konsep, mahasiswa
kurang dapat mengorganisasikan
suatu ide-ide atau jawaban dari
suatu permasalahan. Mahasiswa
menyampaikan tidak secara
sistematis dan runtut langkah-
langkah untuk menyelesaikan soal.
Mahasiswa kurang mampu
menyelesaikan rencana penyelesaian
masalah sesuai dengan rencana.

3. Dalam membangun ide tentang
grup, mahasiswa kurang dapat

mengkaitkan dengan konsep-konsep
yang lain. Untuk menghubungkan
antar konsep didahului dengan
pemahaman terhadap permasalahan.
Mahasiswa kurang mampu
mengaitkan hubungan antar
keterangan dan permasalahan yang
berhubungan dengan soal.
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