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ABSTRAK 

 

Lingkungan belajar yaitu suatu tempat yang memengaruhi proses perubahan 

tingkah laku manusia. Siswa akan memahami konsep jika mereka memanipulasi benda 

konkret di lingkungannya. Pembelajaran luar kelas merupakan pembelajaran yang 

memanfaatkan alam sebagai sumber belajar. Pembelajaran luar kelas memiliki banyak 

kelebihan yang tidak dapat diperoleh dari kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik lingkungan belajar 

siswa field dependent (FD) dan field independent (FI) serta menganalisis dan 

mendeskripsikan perbedaan karakteristik lingkungan belajar siswa field dependent dan 

field independent pada pembelajaran luar kelas berbasis modelling mathematic di kelas 

VIII SMP. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di 

SMP N 7 Muaro Jambi. Subjek penelitian ini adalah enam orang siswa yang terdiri dari 

3 siswa field dependent dan 3 siswa field independent. Instrumen penelitian terdiri dari 

lembar tes gaya kognitif, angket karakteristik lingkungan belajar, dan pedoman 

wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum karakteristik lingkungan 

belajar siswa FD dan FI pada pembelajaran luar kelas berbasis modelling mathematic 

terdapat kesamaan yakni siswa merasa nyaman lingkungan belajar luar kelas yang luas, 

lingkungan belajar luar kelas yang aman dengan ada guru yang membimbing, 

lingkungan belajar luar kelas yang membuat siswa merasa bebas belajar terkait topik 

pembelajaran, lingkungan belajar luar kelas yang dapat membuat siswa merasakan 

konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, terdapat perbedaan 

karakteristik lingkungan belajar siswa FD dan FI yaitu pada karakteristik aksesibilitas 

dan keanekaragaman. Siswa FD belum memenuhi indikator aksesibilitas, dimana siswa 

FD lebih nyaman dengan lingkungan belajar yang berada jauh dari ruang kelas. 

Sedangkan siswa FI nyaman dengan lingkungan belajar yang berada dekat dari ruang 

kelas. Perbedaan yang lain yaitu karakteristik keanekaragaman, siswa FD memilih 

lingkungan belajar dengan objek belajar yang sedikit tapi mudah dimengerti, sedangkan 

siswa FI memilih lingkungan belajar dengan objek belajar yang sudah tersedia di 

sekolah. Karena adanya perbedaan, diharapkan peran guru untuk mencermati dengan 

baik karakteristik lingkungan belajar siswa FD dan FI dengan cara memberikan tugas 

terpisah kepada masing-masing siswa FD dan FI. Siswa FD diminta untuk mengamati 

objek belajar yang berada jauh dari kelas, sedangkan siswa FI diminta mengamati objek 

belajar yang tersedia di sekolah yang dekat dengan ruang kelas. 

 

Kata Kunci: Lingkungan Belajar, Siswa Field Dependent dan Field Independent, 

Pembelajaran Luar Kelas, Modelling Mathematic 

mailto:rezaputra.wardana@yahoo.com


 

 

Reza Putra Wardana : Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi Page 3 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sebuah 

proses kegiatan yang disengaja untuk 

menimbulkan suatu hasil yang 

diinginkan sesuai tujuan yang 

ditetapkan. Dalam dunia pendidikan, 

matematika memiliki peranan penting 

dan luas. Tujuan pembelajaran 

matematika adalah untuk 

mempersiapkan siswa agar sanggup 

menghadapi perubahan keadaan di 

dalam kehidupan yang selalu 

berkembang. Di samping itu, siswa 

diharapkan mampu menggunakan pola 

pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pendidikan dalam ruang yang 

bersifat kaku dan formalitas dapat 

menimbulkan kebosanan, termasuk juga 

kejenuhan terhadap rutinitas di sekolah 

(Husamah, 2013:18). 

Proses pembelajaran matematika 

akan berlangsung secara optimal jika 

pembelajaran dikaitkan dengan 

perkembangan mental siswa yang 

dimulai dari konsep yang sederhana 

hingga ke konsep  yang rumit, dan 

mulai dari konsep yang nyata ke konsep 

yang abstrak. Siswa akan mampu 

memahami suatu konsep jika mereka 

memanipulasi benda-benda konkret 

yang terdapat di lingkungannya. 

Menurut Mariyana (2013:17) 

lingkungan belajar yaitu suatu tempat 

atau suasana (keadaan) yang 

memengaruhi proses perubahan tingkah 

laku manusia. Perubahan-perubahan 

yang diakibatkan lingkungan dapat 

bersifat menetap dan relatif permanen. 

Setiap individu memiliki 

karakteristik bawaan dan karakteristik 

yang diperoleh dari pengaruh 

lingkungan. Ardana dalam Ngilawajan 

(2013:73) menyatakan bahwa setiap 

orang memiliki cara-cara khusus dalam 

bertindak, yang dinyatakan melalui 

aktivitas-aktivitas perseptual dan 

intelektual secara konsisten. Sesuai 

dengan tinjauan aspek tersebut, 

dikemukakan bahwa perbedaan individu 

dapat diungkapkan oleh tipe-tipe 

kognitif yang dikenal dengan istilah 

gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan 

cara seseorang memproses, menyimpan 

maupun menggunakan informasi untuk 

menanggapi suatu tugas atau berbagai 

jenis lingkungannya. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih fokus pada tipe gaya kognitif 

field dependent dan field independent. 

Perbedaan mendasar dari kedua gaya 

kognitif tersebut yaitu dalam hal 

bagaimana melihat suatu permasalahan. 

Pembelajaran luar kelas atau 

outdoor learning merupakan salah satu 

pembelajaran yang memanfaatkan alam 

sebagai sumber belajar. Husamah 

(2013:20) menjelaskan bahwa 

pembelajaran luar kelas diartikan 

sebagai pendidikan yang berlangsung di 

luar kelas yang melibatkan pengalaman 

yang membutuhkan partisipasi siswa 

untuk mengikuti tantangan petualangan 

yang menjadi dasar dari aktivitas luar 

kelas. 

Pembelajaran luar kelas 

memiliki banyak kelebihan yang tidak 

dapat diperoleh dari kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Styaningsih (2014) yang menyimpulkan 

bahwa metode pembelajaran di luar 

kelas berpengaruh terhadap prestasi 

belajar peserta didik pada mata 

pelajaran sains kelas 5 SDIT Abu Ja’far 

Munggur Karanganyar dengan nilai t 

sebesar 2,570 dan signifikasnsi sebesar 

0,013, serta sumbangan pengaruh 

metode pembelajaran di luar kelas 

terhadap prestasi belajar adalah 12,3%. 

Outdoor learning dapat 

digabungkan dengan pendekatan 

modelling mathematic yang  berpotensi 

dengan mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Dalam pembelajaran pemodelan 

matematika siswa dituntut untuk 

merumuskan masalah ke model 
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matematika dengan tepat untuk 

mendapatkan solusi. 

Ang dalam Wulandari 

(2016:115) menjelaskan bahwa 

pemodelan matematika adalah proses 

mengubah atau mewakili masalah 

dalam dunia nyata ke dalam bentuk 

matematika dalam upaya untuk 

menemukan solusi dari suatu masalah.  

Dalam penelitian ini yang akan 

diteliti adalah karakteristik lingkungan 

belajar siswa field dependent dan field 

independent pada pembelajaran luar 

kelas berbasis modelling mathematic. 

Subjek atau sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

SMP Negeri 7 Muaro Jambi. 

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis 

Karakteristik Lingkungan Belajar Siswa 

Field Dependent dan Field Independent 

Pada Pembelajaran Luar Kelas 

Berbasis Modelling Mathematic di 

Kelas VIII SMP”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran luar kelas 

merupakan kegiatan pembelajaran 

dimana guru membimbing siswanya di 

luar kelas untuk menerapkan materi-

materi yang berhubungan dengan 

lingkungan dalam kehidupan sehari-

hari, dengan tujuan untuk 

menghilangkan kesan negatif dan rasa 

bosan siswa terhadap pembelajaran di 

dalam kelas. 

Ang dalam Wulandari 

(2016:115) berpendapat bahwa 

pemodelan matematika adalah proses 

mengubah atau mewakili masalah 

dalam dunia nyata ke dalam bentuk 

matematika dalam upaya untuk 

menemukan solusi dari suatu masalah. 

Pembelajaran luar kelas berbasis 

modelling mathematic adalah 

pembelajaran dimana guru mengajak 

siswa belajar di luar kelas untuk melihat 

suatu peristiwa secara langsung di 

lapangan, setelah itu siswa dapat 

mengubah peristiwa tersebut ke dalam 

bentuk matematika untuk menemukan 

solusinya di dalam kelas. 

Lingkungan belajar ialah seluruh 

kondisi yang ada di suatu tempat baik 

yang berupa benda hidup dan mati yang 

berpengaruh terhadap diri seseorang 

dalam mengubah tingkah lakunya 

sebagai hasil pengalaman dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya 

(Nokwanti, 2013:83). 

Menurut Vera (2012:91) tidak 

semua lokasi dapat dijadikan tempat 

belajar di luar kelas. Seorang guru harus 

cermat memilih lokasi yang digunakan 

pembelajaran di luar kelas. Secara garis 

besar, ada beberapa kriteria lokasi yang 

bisa digunakan untuk pembelajaran luar 

kelas. Di antaranya ialah sebagai 

berikut: 

1. Ukuran 

Lokasi yang digunakan sebagai 

tempat pembelajaran di luar kelas 

memiliki ukuran yang sesuai dengan 

jumlah para siswa. Artinya, guru harus 

memilih lokasi yang dapat memuat 

seluruh siswa satu kelas, sehingga lebih 

nyaman dalam belajar dan bisa 

melakukan kontak dengan teman-

temannya di area tersebut. Hal ini juga 

dapat mempengaruhi kelancaran proses 

belajar mengajar di lokasi tersebut. 

2. Keanekaragaman 

Guru harus memilih lokasi 

belajar yang memiliki keanekaragaman 

yang menyimpan berbagai objek 

pembelajaran. Artinya, idealnya lokasi 

yang akan dikunjungi oleh para siswa 

memiliki kelengkapan keanekaragaman 

objek belajar yang terdiri atas berbagai 

hal, seperti pohon, herba, semak, 

rumput, ranting-ranting kering, seresah, 

dan hewan, sehinga menyempurnakan 

proses belajar. 

3. Aksesibilitas 

Lokasi yang dipilih sebagai 

tempat kegiatan belajar mengajar di luar 

kelas harus memudahkan para siswa 



 

 

Reza Putra Wardana : Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi Page 5 
 

untuk berpindah tempat dari indoor ke 

outdoor, sehingga bisa menghemat 

waktu dan melancarkan proses 

pengajaran yang dilaksanakan. 

4. Keamanan 

Guru juga harus menjamin 

bahwa lokasi belajar di luar kelas yang 

dipilih aman dari apapun, sehingga para 

siswa dapat berkonsentrasi, santai, dan 

tidak merasa terganggu sedikitpun 

ketika belajar di lokasi tersebut. 

5. Bebas 

Sebaiknya, guru mencari lokasi 

belajar di luar kelas yang dapat 

memberikan kebebasan pada para 

siswa. Mereka harus bebas berinteraksi 

dengan alam dan lingkungan. Bebas 

disini ialah melakukan berbagai macam 

kreativitas dan mengembangkan seluruh 

kegemarannya yang berkaitan dengan 

mata pelajaran yang sedang dibahas. 

6. Konsep Matematika 

Guru harus memilih lokasi 

belajar di luar kelas yang dapat 

memberikan pengertian yang jelas 

kepada siswa tentang keterkaitan 

konsep matematika dengan kehidupan 

sehari-hari dan kegunaan pada 

umumnya bagi manusia. 

Menurut Ghufron dan Risnawita 

(2013:86) disebut individu dengan gaya 

kognitif field dependent adalah ketika 

individu mempersepsikan diri dikuasai 

oleh lingkungan. Individu dengan gaya 

belajar field independent mempunyai 

karakteristik yang khas yaitu cenderung 

mempunyai sifat introvert, cenderung 

dimotivasi dari dalam atau diri sendiri 

(misalnya, belajar sendiri) dan kurang 

terpengaruh oleh penguatan sosial. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif deskriptif dengan 

subjeknya adalah siswa kelas VIII E 

SMP Negeri 7 Muaro Jambi dengan 

gaya kognitif field dependent dan field 

independent. Menurut Satori dan 

Komariah (2013:25) penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan 

penelitian yang mengungkapkan situasi 

sosial tertentu dengan mendeskripsikan 

kenyataan secara benar, dibentuk oleh 

kata-kata berdasarkan teknik 

pengumpulan data dan analisis data 

yang relevan yang diperoleh dari situasi 

yang alamiah. Prosedur penelitian yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini me-

ngacu pada tahap atau prosedur 

penelitian menurut Moleong 

(2014:127). Tahap penelitian tersebut 

meliputi: (1) tahap pra-lapangan, (2) 

tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap 

analisis data. 

 Pada penelitian ini, kegiatan 

yang akan dilaksanakan adalah 

melakukan tes pemilihan subjek dengan 

memberikan tes gaya kognitif GEFT 

kepada siswa sehingga diperoleh siswa 

dengan gaya kognitif field independent 

dan field dependent. Kemudian 

memberikan angket karakteristik 

lingkungan belajar yang telah divalidasi 

kepada subjek penelitian. Kemudian 

setelah mendapatkan data hasil angket 

karakteristik lingkungan belajar maka 

selanjutnya yaitu melakukan wawancara 

dengan memberikan beberapa 

pertanyaan berkaitan dengan jawaban 

tertulis yang telah dikerjakan oleh 

siswa, hal ini merupakan klarifikasi atas 

data jawaban tes tertulis yang telah 

dikerjakan subjek. Hasil jawaban 

tertulis dan verbal dikaji ketetapannya. 

Setelah itu peneliti melakukan analisis 

terhadap seluruh data yang berhasil 

dikumpulkan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

Dalam penelitian, instrumen 

yang digunakan yaitu instrumen tes 

gaya kognitif GEFT, angket 

karakteristik lingkungan belajar siswa 

disusun untuk mengetahui karakteristik 

lingkungan belajar siswa dengan gaya 

kognitif field dependent dan field 

independent yang disusun dalam bentuk 
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angket tertutup dan angket terbuka, 

serta instrumen pedoman wawancara 

berupa pertanyaan untuk menyelidiki 

karakteristik lingkungan belajar siswa.  

Instrumen tes GEFT digunakan 

untuk mengukur kemampuan pebelajar 

menemukan sebuah bentuk sederhana 

yang tersembunyi dalam suatu pola 

yang kompleks. Tes yang berbentuk 

gambar ini terdiri dari tiga bagian, yaitu 

bagian pertama mencakup tujuh buah 

gambar, bagian kedua dan ketiga 

masing-masing terdiri dari sembilan 

gambar. Pada instrumen tes GEFT 

tersebut tidak dilakukan proses validasi, 

instrumen tersebut telah valid dan 

reliabel karena sudah mengalami 

sejumlah pengujian.  

Instrumen angket karakteristik 

lingkungan belajar siswa disusun untuk 

mengetahui karakteristik lingkungan 

belajar siswa dengan gaya kognitif field 

dependent dan field independent yang 

disusun dalam bentuk angket tertutup 

dan angket terbuka yang terdiri dari 16 

pernyataan untuk angket tertutup dan 18 

pertanyaan untuk angket terbuka. Untuk 

mengukur keshahihan dan kevalidan 

instrumen angket maka peneliti 

melakukan validasi terhadap instrumen 

soal tersebut. Pada lembar validasi, 

terdapat 3 kriteria yang dinilai oleh 

validator meliputi penilaian terhadap 

konstruksi angket, penilaian terhadap 

penggunaan bahasa, serta penilaian 

terhadap materi. Dimana masing-

masing kriteria terdiri atas sub-sub 

kriteria, dan untuk setiap sub kriteria 

penilaian ini diberi skala penilaian yang 

dituangkan dalam bentuk penilaian 

gutman berupa pernyataan setuju (s), 

kurang setuju (ks) dan tidak setuju (ts). 

Angket telah divalidasi oleh dua orang 

ahli matematika/pendidikan matematika 

dan satu orang guru matematika SMP. 

Secara keseluruhan hasil penilaian dari 

validator terhadap validasi instrumen 

angket adalah instrumen tersebut layak 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Selanjutnya, sebelum 

wawancara dilakukan, terlebih dahulu 

instrumen penelitian berupa pedoman 

wawancara divalidasi dengan validasi 

ahli (dosen ahli) dan guru mata 

pelajaran matematika agar 

instrumennya shahih dan data yang 

diperoleh sesuai dengan harapan. Secara 

umum ketiga validator telah setuju 

dengan pedoman wawancara yang telah 

dibuat. 

Setelah seluruh instrumen 

penelitian tersebut direvisi, maka 

instrumen tersebut digunakan peneliti 

dalam melakukan penelitian di kelas 

VIII E SMP N 7 Muaro Jambi.  Dari tes 

gaya kognitif GEFT didapat 11 siswa 

dengan gaya kognitif field dependent 

kemudian peneliti memilih 3 siswa yang 

memiliki gaya kognitif field 

independent dan dari 12 siswa dengan 

gaya kognitif field independent dipilih 3 

siswa yang memiliki gaya kognitif field 

independent yang paling kuat yaitu 

dengan mempertimbangkan dan 

mencocokkan skor yang diperoleh dan 

karakteristik siswa field dependent dan 

field independent secara teoritis. Setelah 

didapat 6 orang subjek tersebut, maka 

diberikan angket karakteristik 

lingkungan belajar siswa dan 

diwawancarai. 

Berdasarkan hasil penelitian, 

baik melalui hasil jawaban tertulis 

maupun  hasil wawancara, keenam 

subjek penelitian menunjukkan hasil 

yang tidak begitu berbeda seperti yang 

terlihat pada hasil penelitian. Dalam 

mengisi angket yang diberikan, rata-rata 

subjek tampak serius dan fokus mengisi 

angket namun sesekali terlihat bingung 

mengungkapkan dalam kalimat. 

Setelah dilakukan penelitian dan 

pengolahan data, maka didapatkan 

secara keseluruhan gambaran 

karakteristik lingkungan belajar siswa 

field dependent dan field independent 

pada pembelajaran luar kelas berbasis 

modelling mathematic yaitu subjek 
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FD1, FD2 dan FD3 secara umum 

memenuhi 5 dari 6 karakteristik, antara 

lain: ukuran, keanekaragaman, 

keamanan, bebas, dan konsep 

matematika. 

Siswa field dependent merasa 

nyaman dengan ukuran lingkungan 

belajar luar kelas yang luas yang sesuai 

dengan jumlah siswa satu kelas. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Vera 

(2012:92) yaitu lokasi yang digunakan 

sebagai tempat pembelajaran di luar 

kelas memiliki ukuran yang sesuai 

dengan jumlah para siswa. Lokasi yang 

dapat memuat seluruh siswa satu kelas 

akan membuat siswa lebih nyaman 

dalam belajar dan bisa melakukan 

kontak dengan teman-temannya di area 

tersebut. 

Selanjutnya, siswa field 

dependent merasa lingkungan belajar 

yang ada sudah memiliki objek belajar 

yang lengkap dan beranekaragam. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Vera 

(2012:92) yaitu idealnya lokasi yang 

akan dikunjungi oleh para siswa 

memiliki kelengkapan keanekaragaman 

objek belajar yang terdiri atas berbagai 

hal. 

Siswa field dependent merasa 

lingkungan belajar luar kelas yang ada 

sudah sudah memiliki keamanan yang 

baik dengan adanya guru yang 

membimbing. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Vera (2012:93) lokasi belajar 

di luar kelas yang dipilih aman dari 

apapun, sehingga para siswa dapat 

berkonsentrasi, santai, dan tidak merasa 

terganggu sedikitpun ketika belajar di 

lokasi tersebut. 

Siswa field dependent merasa 

lingkungan belajar luar kelas yang ada 

membuat siswa merasa bebas belajar 

terkait topik pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Vera (2012:93) 

lokasi belajar di luar kelas yang dapat 

memberikan kebebasan pada para 

siswa. Mereka harus bebas berinteraksi 

dengan alam dan lingkungan. Bebas 

disini ialah melakukan berbagai macam 

kreativitas dan mengembangkan seluruh 

kegemarannya yang berkaitan dengan 

mata pelajaran yang sedang dibahas. 

Siswa field dependent merasa 

lingkungan belajar yang ada dapat 

membuat siswa memperoleh konsep 

matematika tentang relasi dan fungsi 

serta merasakan manfaat dari 

pembelajaran matematika pada 

kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan, siswa field 

independent telah memenuhi enam 

indikator karakteristik lingkungan 

belajar. 

Siswa field independent merasa 

nyaman lingkungan belajar luar kelas 

dengan ukuran yang luas. yang sesuai 

dengan jumlah siswa satu kelas. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Vera (2012:92) 

lokasi yang digunakan sebagai tempat 

pembelajaran di luar kelas memiliki 

ukuran yang sesuai dengan jumlah para 

siswa. Lokasi yang dapat memuat 

seluruh siswa satu kelas akan membuat 

siswa lebih nyaman dalam belajar dan 

bisa melakukan kontak dengan teman-

temannya di area tersebut. 

Selanjutnya, siswa field 

independent merasa lingkungan belajar 

luar kelas yang ada memiliki objek-

objek belajar yang lengkap yang sudah 

tersedia di sekolah. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Vera (2012:92) yaitu 

idealnya lokasi yang akan dikunjungi 

oleh para siswa memiliki kelengkapan 

keanekaragaman objek belajar yang 

terdiri atas berbagai hal. 

Selanjutnya, siswa field 

independent merasa lebih nyaman 

dengan lingkungan belajar luar kelas 

yang berada dekat dengan ruang kelas. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Vera 

(2012:92) yaitu lokasi yang dipilih 

sebagai tempat kegiatan belajar 

mengajar di luar kelas harus 

memudahkan para siswa untuk 

berpindah tempat dari indoor ke 

outdoor. 
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Siswa field independent merasa 

lingkungan belajar luar kelas yang ada 

sudah memiliki keamanan yang baik 

dengan adanya guru yang membimbing. 

Sesuai dengan pendapat Vera (2012:93) 

yaitu lokasi belajar di luar kelas yang 

dipilih aman dari apapun, sehingga para 

siswa dapat berkonsentrasi, santai, dan 

tidak merasa terganggu sedikitpun 

ketika belajar di lokasi tersebut. 

Siswa field independent merasa 

lingkungan belajar luar kelas yang ada 

membuat siswa merasa bebas belajar 

terkait topik pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Vera (2012:93) 

yaitu lokasi belajar di luar kelas yang 

dapat memberikan kebebasan pada para 

siswa. Mereka harus bebas berinteraksi 

dengan alam dan lingkungan. Bebas 

disini ialah melakukan berbagai macam 

kreativitas dan mengembangkan seluruh 

kegemarannya yang berkaitan dengan 

mata pelajaran yang sedang dibahas. 

Siswa field independent merasa 

lingkungan belajar yang ada dapat 

membuat siswa memperoleh konsep 

matematika tentang relasi dan fungsi 

serta merasakan manfaat dari 

pembelajaran matematika pada 

kehidupan sehari-hari. 

Untuk melihat perbedaan 

karakteristik lingkungan belajar siswa 

field independent diperoleh dari hasil 

deskripsi karakteristik lingkungan 

belajar siswa field dependent dan field 

independent pada pembelajaran luar 

kelas berbasis modelling mathematic. 

Perbedaan karakteristik lingkungan 

belajar siswa field dependent dan field 

independent pada pembelajaran luar 

kelas berbasis modelling mathematic: 

 
Tabel Karakterisitik Lingkungan Belajar Field 

Dependent dan Field Independent 
Indikator Siswa Field 

Dependent 

Siswa Field 

Independent 

Ukuran Merasa nyaman 

dengan 

lingkungan 

belajar luar 

kelas dengan 

Merasa 

nyaman 

dengan 

lingkungan 

belajar luar 

ukuran yang 

luas, yang 

sesuai dengan 

jumlah siswa 

satu kelas. 

kelas dengan 

ukuran yang 

luas, yang 

sesuai dengan 

jumlah siswa 

satu kelas. 

Keaneka-

ragaman 

Lingkungan 

belajar dengan 

objek yang tidak 

terlalu 

banyak/sedikit 
namun lebih 

mudah 

dimengerti. 

Serta merasa 

objek belajar 

yang lengkap 

sesuai dengan 

pembelajaran 

yang dipelajari. 

Lingkungan 

belajar yang 

ada memiliki 

objek belajar 

yang lengkap 
dan 

beranekaraga

m. 

Aksesibi-

litas 

Berada jauh dari 

ruang kelas. 

Berada dekat 

dengan ruang 

kelas. 

Keama-

nan 

Memiliki 

keamanan yang 
baik. 

Memiliki 

keamanan 
yang baik. 

Bebas Merasa bebas 

beraktivitas 

mengembang-

kan kreativitas 

terkait dengan 

pembelajaran 

matematika. 

Merasa bebas 

beraktivitas 

mengembang-

kan kreativitas 

terkait dengan 

pembelajaran 

matematika. 

Konsep 

Matemati

-ka 

Merasa 

memperoleh 

konsep 

matematika 

tentang relasi 
dan fungsi  serta 

merasakan 

manfaat dari 

pembelajaran 

matematika. 

Merasa 

memperoleh 

konsep mate-

matika tentang 

relasi dan 
fungsi  serta 

merasakan 

manfaat dari 

pembelajaran 

matematika.  

 

Dari tabel di atas, terlihat 

perbedaan karakteristik lingkungan 

belajar siswa field dependent dan siswa 

field independent pada pembelajaran 

luar kelas berbasis modelling 

mathematic. Perbedaan yang pertama 

terdapat pada indikator keanekaragaman, 

dimana siswa field dependent merasa 

lingkungan belajar yang ada sudah 

memiliki objek belajar yang lengkap 

dan beranekaragam. Namun siswa field 

dependent merasa lebih nyaman dengan 
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lingkungan belajar dengan objek yang 

sedikit/tidak terlalu banyak tetapi dapat 

lebih mudah dimengerti. Sedangkan 

siswa field independent juga merasa 

lingkungan belajar yang ada sudah 

memiliki objek belajar yang lengkap 

dan beranekaragam. Tetapi siswa field 

independent merasa lebih nyaman 

dengan lingkungan belajar luar kelas 

dengan objek-objek belajar yang sudah 

tersedia di sekolah. Hal tersebut bisa 

terjadi karena salah satu sifat siswa 

dengan gaya kognitif field dependent 

menurut Nasution (2013:95) yaitu 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan. 

Jadi, apabila terlalu banyak objek 

belajar yang ada maka akan membuat 

siswa field dependent lebih sulit 

berkonsentrasi terhadap pembelajaran 

karena siswa field dependent sangat 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

Sedangkan, untuk sifat siswa dengan 

gaya kognitif field independent menurut 

Nasution (2013:95) yaitu kurang 

dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, 

apabila siswa field independent sudah 

merasa nyaman dengan suatu 

lingkungan belajar luar kelas tersebut 

maka mereka akan tetap memilih 

belajar di lingkungan tersebut, mereka 

cenderung susah untuk beradaptasi 

dengan lingkungan lain. 

Perbedaan yang kedua terdapat 

pada indikator aksesibilitas, dimana 

siswa field dependent lebih nyaman 

dengan lingkungan belajar yang berada 

jauh dengan ruang kelas siswa. 

Sedangkan siswa field independent 

lebih nyaman dengan lingkungan 

belajar yang berada dekat dengan ruang 

kelas. Hal tersebut bisa terjadi karena 

salah satu sifat siswa dengan gaya 

kognitif field dependent menurut 

Nasution (2013:95) yaitu memerlukan 

petunjuk yang lebih banyak untuk 

memahami sesuatu. Jadi, dengan lokasi 

lingkungan belajar luar kelas yang 

berada jauh dari ruang kelas maka siswa 

akan memperoleh lebih banyak objek 

belajar yang belum pernah mereka 

temukan sebelumnya. Karena dengan 

objek belajar yang banyak maka siswa 

field dependent lebih mudah untuk 

memahami topik pembelajaran. 

Sedangkan, untuk sifat siswa dengan 

gaya kognitif field independent menurut 

Nasution (2013:95) yaitu tidak 

memerlukan petunjuk yang terperinci. 

Jadi, dengan lokasi lingkungan belajar 

luar kelas yang berada dekat dari ruang 

kelas sudah membuat mereka merasa 

cukup memahami topik pembelajaran 

tanpa harus pergi jauh dari ruang kelas 

karena mereka tidak memerlukan 

banyak petunjuk untuk memahami 

sesuatu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada penelitian ini secara 

keseluruhan gambaran karakteristik 

lingkungan belajar siswa field 

dependent pada pembelajaran luar kelas 

yaitu SFD1, SFD2, SFD3 secara umum 

telah merasa lingkungan belajar luar 

kelas yang ada sudah cocok dengan 

keinginan para siswa, dimana siswa 

menyukai lingkungan belajar luar kelas 

yang luas, lingkungan belajar luar kelas 

dengan objek belajar yang sedikit tapi 

mudah dimengerti, lingkungan belajar 

luar kelas yang berada jauh dari ruang 

kelas, lingkungan belajar luar kelas 

yang aman dengan ada guru yang 

membimbing, lingkungan belajar luar 

kelas yang membuat siswa merasa 

bebas belajar terkait topik 

pembelajaran, lingkungan belajar luar 

kelas yang dapat membuat siswa 

merasakan konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Pada penelitian ini secara 

keseluruhan gambaran karakteristik 

lingkungan belajar siswa field 

independent pada pembelajaran luar 

kelas yaitu SFI1, SFI2, SFI3 secara 

umum telah merasa lingkungan belajar 
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luar kelas yang ada sudah cocok dengan 

keinginan para siswa, dimana siswa 

menyukai lingkungan belajar luar kelas 

yang luas, lingkungan belajar luar kelas 

dengan objek-objek belajar yang sudah 

tersedia di sekolah, lingkungan belajar 

luar kelas yang berada dekat dari ruang 

kelas, lingkungan belajar luar kelas 

yang aman dengan ada guru yang 

membimbing, lingkungan belajar luar 

kelas yang membuat siswa merasa 

bebas belajar terkait topik 

pembelajaran, lingkungan belajar luar 

kelas yang dapat membuat siswa 

merasakan konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Terdapat perbedaan karakteristik 

lingkungan belajar siswa field 

dependent dan field independent. Secara 

umum siswa field dependent dan siswa 

field independent merasa lingkungan 

belajar luar kelas yang ada sudah 

memiliki keanekaragaman objek 

belajar, namun siswa field dependent 

memilih objek belajar yang sedikit tapi 

mudah dimengerti dan siswa field 

independent menyukai lingkungan 

belajar dengan objek-objek belajar yang 

sudah tersedia di sekolah. Selanjutnya, 

siswa field dependent menyukai 

lingkungan belajar luar kelas yang 

berada jauh dari ruang kelas, sedangkan 

siswa field independent menyukai 

lingkungan belajar luar kelas yang 

berada dekat dari ruang kelas. 
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