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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses berpikir 

siswa climber dalam pemecahkan masalah matematika.Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di kelas XI IPA SMA 

Antartika Sidoarjo. Subjek penelitian terdiri dari dua siswa 

berkategori climber yang diperoleh dari analisis hasil tes ARP. 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan 

instrumen pendukung yaitu ARP, tes tulis, dan pedoman wawancara. 

Data diperoleh dari hasil tes tulis dan wawancara. Untuk mengetahui 

keabsahan data, digunakan triangulasi waktu. Hasil penelitian yang 

diperoleh menjelaskan bahwa kedua subjek berkategori climber 

memenuhi enam indikator, yaitu indikator M1, M2, M3, F1, L1, K1. 

 

Kata Kunci: adversity quotient, adversity response profile, siswa 

climber, proses berpikir, pemecahan masalah 

matematika 

 

Abstract 

 

The aim of this research is describing the think process of 

students climber in mathematics problem-solving. This research is a 

qualitative research that conducted in XI grade of sciencein 

Antartikasenior high school in Sidoarjo. The research subject consists 

of two students were categorized as climber who obtained by analysis 

of the results of the tests ARP. The main Instrument in this research is 

a researcher itself and the supporter instrument namely ARP, written 

test, and guidance interview. Data obtained from the result of written 

test and an interview. To know the validity data, usedtriangulation 

time. Results of research, explained that the two subjects were 

categorized as climber fulfill six indicators, namely indicator M1, M2, 

M3, F1, L1, K1. 
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Pendahuluan 

Adversity Quotient merupakan kecerdasan untuk mengatasi kesulitan, penilaian 

yang mengukur bagaimana seseorang dapat menghadapi masalah untuk dapat 

memecahkan masalah. Adversity Quotient dalam dunia pendidikan dapat menunjukkan 

tingkat siswa yang terus berjuang, berhenti di tengah jalan atau yang mundur, para 

siswa yang gigih belajar dengan yang malas belajar, para siswa yang suka menggunakan 

cara-cara curang dan instan untuk meraih nilai yang tinggi dan memastikan nilai 

kelulusan yang tinggi dengan yang tidak kenal lelah melewati proses yang panjang dan 

terus bertahan. Walaupun nilai yang diperoleh jelek dan tidak lulus namun para siswa 

terus men-coba dan mencoba lagi. Seseorang dengan AQ yang tinggi akan lebih mudah 

mewujudkan cita-citanya dibandingkan dengan yang  memiliki AQ rendah. 

Stolz (2000) mengelompokkan orang dalam tiga kategori berdasarkan AQ, 

pengelompokan ini dilihat dari bagaimana sikap individu tersebut dalam menghadapi 

setiap masalah dan tantangan. kelompok individu tersebut yaitu: Climber (AQ tinggi), 

Camper (AQ sedang), dan Quitter (AQ rendah). Dalam penelitian ini yang akan dibahas 

yaitu kelompok Climber. Climber merupakan kelompok orang yang berani menghadapi 

resiko dan menuntaskan masalah yang dihadapi serta yang berada di puncak. Climber 

merupakan kelompok yang memilih untuk terus berjuang menghadapi berbagai macam 

hal yang akan terus menerjang, baik itu berupa masalah, tantangan, ataupun hambatan. 

Kelompok ini memilih untuk terus berjuang tanpa memperdulikan latar belakang serta 

kemampuan yang dimiliki. 

Seperti halnya dalam belajar matematika, seharusnya siswa tidak menyerah 

dalam memecahkan suatu masalah matematika. Tetapi pada kenyataannya banyak siswa 

yang menyerah dalam proses belajar tersebut. Padahal hanya perlu beberapa langkah 

lagi untuk sampai berhasil memecahkan soal matematika.  

Pemecahan masalah merupakan bagian dari pembelajaran matematika. Tetapi, 

masalah yang dihadapi siswa belum tentu sama dengan yang dihadapi siswa lain. 

Pertanyaan merupakan masalah bagi siswa pada suatu waktu, tetapi belum tentu 

menjadi masalah lagi bagi siswa tersebut apabila telah mengetahui cara 

menyelesaikannya. “Suatu pernyaataan akan menjadi masalah jika seseorang tidak 

mempunyai aturan atau hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk 
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menemukan jawaban tersebut” (Hudojo, 2001:162). Jadi sesuatu yang kita anggap 

sebagai masalah belum tentu merupakan masalah bagi orang lain.  

Pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah untuk menemukan 

jalan keluar dari suatu masalah yang spesifik. Dalam kehidupan sehari-hari sering 

ditemukan masalah, sehingga kita harus memahami masalah, menyusun rencana 

penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah dan mengecek 

kembali rencana penyelesaian yang telah digunakan.  

Proses berpikir siswa perlu mendapat perhatian oleh guru. Dengan mengetahui 

proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika, guru dapat menentukan 

metode pengajaran yang tepat bagi siswa. Seringkali dalam pembelajaran matematika 

proses berpikir dalam memecahkan masalah diabaikan. Hasil akhir lebih sering dipakai 

untuk menentukan hasil belajar siswa. Seperti pada soal pilihan ganda, proses 

pemecahan masalah tidak mendapat perhatian. Padahal tujuan pembelajaran matematika 

menurut Ekawati (2011) yaitu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik 

kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, 

menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi serta 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dengan demikian pengembangan 

kemampuan memecahkan masalah dan melatih cara berpikir sesuai dengan tujuan 

pembelajaran matematika dan setiap guru perlu mengetahui proses berpikir siswa dalam 

pemecahan masalah. 

Dalam pemecahan masalah matematika terdapat rintangan-rintangan yang 

memerlukan tahap-tahap penyelesaian yang cukup panjang, sehingga tidak semua siswa 

dapat memecahkan masalah sesuai tahap-tahap penyelesaian, kecuali siswa yang 

memiliki ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

siswa climber dijadikan subjek penelitian. 

Penelitian ini membahas bagaimana proses berpikir siswa climber dalam 

pemecahan masalah matematika pada sekolah menengah atas. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan proses berpikir siswa climber dalam pemecahan masalah 

matematika pada sekolah menengah atas. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses berpikir siswa climber dalam pemecahan masalah matematika. 
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penelitian ini dilaksanakan di SMA Antartika Sidoarjo kelas XI IPA. Untuk 

memperoleh subjek berkategori climber, digunakan tes ARP (Adversity Response 

Profile). ARP merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat AQ 

seseorang. Tes ARP dilakukan di kelas XI IPA 3, XI IPA 4, dan XI IPA 5. Dari hasil tes 

tersebut diperoleh tiga siswa berkategari climber. Dari tiga siswa berkategori climber, 

dipilih dua siswa sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap, 

yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal dilakukan 

observasi ke sekolah, penyusunan instrument ARP, penyusunan instrume tes tulis, dan 

penyusunan pedoman wawancara. Pada kegiatan inti dilakukan pemberian instrument 

ARP, pemilihan dua subjek penelitian, pemberian masalah matematika, dan pelaksanaan 

wawancara. Serta pada kegiatan akhir dilakukan penyusunan laporan tentang proses 

berpikir siswa climber dalam pemecahan masalah matematika. 

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Instrumen lainnya  

adalah tes ARP, tes tulis, dan pedoman wawancara. Kedua subjek penelitian, diberikan 

tes tulis sebanyak dua kali dengan masing-masing tes terdiri dari dua soal tentang sistem 

persamaan linear. Setelah mengerjakan tes tulis, dilakukan wawancara untuk 

mengetahui secara rinci bagaimana proses berpikir siswa climber dalam pemecahan 

masalah matematika.  

Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil tes ARP, tes tulis, dan wawancara. 

Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan triangulasi waktu. 

Triangulasi waktu digunakan untuk membandingkan jawaban tes dan wawancara pada 

waktu pertama dan waktu kedua dengan selang waktu satu minggu.Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan mengikuti konsep Milles dan Huberman. 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Proses Berpikir Siswa Climber  dalam Memahami Masalah 

Dalam memahami masalah, kedua subjek dapat menuliskan dengan benar yang 

diketahui dan yang ditanyakan pada kedua tes pemecahan masalah tersebut. 

Misalkan pada soal no 1 pada tes 1, AN dapat menuliskan yang diketahui dan yang 

ditanyakan dari masalah dalam model matematika, yaitu: 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 22 sebagai 
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persamaan pertama, 2𝑥 = 𝑦 + 2 sebagai persamaan kedua, dan 2 𝑥 + 𝑦 = 𝑧 − 1 

sebagai persamaan ketiga serta yang ditanyakan adalah x, y dan z. 

Kedua subjek dapat mengintegrasikan langsung persepsi sehingga dengan 

mudah dapat mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 

kedua tes tersebut. Kedua subjek juga dapat menyebutkan syarat-syarat yang 

diperlukan dan yang telah terpenuhi untuk menyelesaikan permasalahan. 

Sebagaimana yang dikemukanan Suryabrata (dalam Siswono, 2008:12) bahwa 

berpikir merupakan proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses dan 

jalannya. Proses berpikir itu terdiri dari 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, 

pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. 

Untuk proses berpikir dalam memahami masalah, siswa climber melakukan 

proses berikut: 

a. Megidentifikasi kalimat yang merupakan pertanyaan dan kalimat yang berupa 

pernyataan. 

b. Kalimat yang berupa pernyataan dikelompokkan sebagai yang diketahui 

c. Kalimat yang berupa pertanyaan dikelompokkan menjadi apa yang ditanyakan 

d. Menetukan syarat-syarat yang diperlukan dan yang telah terpenuhi untuk 

pemecahan masalah. 

2. Proses Berpikir Siswa Climber  dalam Menyusun Rencana Penyelesaian 

Perencanaan yang disusun oleh kedua subjek pada tes I dan II sudah cukup 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. Mereka dapat menerima informasi dari 

kedua tes tersebut sehingga dapat merencanakan penyelesaian masalah. 

Pengandaian x sebagai bilangan pertama, y sebagai bilangan kedua, dan z sebagai 

bilangan ketiga oleh AN, dan pengandaian F sebagai umur Fandi, N sebagai umur 

Noval, dan R sebagai umur Rizky menandakan bahwa mereka telah melakukan 

proses berpikir dalam menyusun rencana penyelesaian. Pengandaian yang 

dilakukan yaitu menggunakan veriabel, simbol, persamaan linear, dan model 

matematika. Kedua subjek dapat melihat hubungan antara persamaan-persamaan 

yang diketahui sehingga menemukan cara untuk menyelesaikannya. Kedua subjek 

menggunakan metode eliminasi dan substitusi dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. 
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Sebagaimana yang dikemukanan Hudojo (1988:119) dalam menyelesaikan 

masalah, siswa perlu memahami proses penyelesaian masalah dan trampil dalam 

memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari 

generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan 

ketrampilan yang dimiliki sebelumnya. 

3. Proses Berpikir Siswa Climber  dalam Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

AN dan ER dapat melaksanakan rencana penyelesaian masalah yang telah 

dipilih. Mereka dapat menuliskan secara lengkap dan jelas langkah-langkah yang 

digunakan dalam pemecahan masalah. Misal pada soal 1 tes 1, AN melaksanakan 

rencana penyelesaian masalah sebagai berikut: mengandaikan dan menyusun 

persamaan terlebih dahulu sehingga diperoleh persamaan 1, 2, dan 3. Persamaan 1 

dan 2 di eliminasi, didapatkan z = 15, substitusi z = 15 ke persamaan 1 didapatkan 

persamaan 4. Persamaan 4 dan 2 di eliminasi didapatkan x = 3, substitusi x = 3 ke 

persamaan 2 didapatkan y = 4. ER melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

sebagai berikut: Pertama dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 3, 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 =

22 𝑑𝑎𝑛 2𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = −1, persamaan 1 dikalikan 2 dan persamaan 3 dikalikan 1, 

menjadi 2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 = 44 𝑑𝑎𝑛 2𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = −1, lalu dikurangkan menjadi 

3𝑧 = 45, dan 𝑧 = 45 dibagi 3 menjadi 15. Karena z sudah diketahui, maka 

𝑥 + 𝑦 + 15 = 22 sehingga 𝑥 + 𝑦 = 7 menjadi persamaan 4. Lalu 2𝑥 − 𝑦 =

2 𝑑𝑎𝑛 𝑥 + 𝑦 = 7 dijumlah menjadi 3𝑥 − 0 = 9 dan 𝑥 =
9

3
= 3.dan untuk mencari 

nilai y, 𝑥 = 3 𝑑𝑎𝑛 𝑧 = 15 disubstitusikan ke persamaan 3 didapat 3 + 𝑦 + 15 =

22, 𝑦 + 18 = 22, 𝑦 = 22 − 18, 𝑑𝑎𝑛  𝑦 = 4. AN dan ER berhasil memperoleh 

penyelesaian pada tes I dan II. Hal ini sesuai dengan pernyataan Stolz (2005) bahwa 

climber selalu berusaha dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk 

memecahkan masalah. climber menyambut baik tantangan-tantangan dan bisa 

memberikan motivasi pada diri sendiri, memiliki semangat  tinggi, dan berjuang 

untuk mendapatkan yang terbaik. 

Pada penelitian ini siswa climber dalam melaksanakan rencana penyelesaian 

dengan menguraikan langkah-langkahnya secara jelas dan lengkap sampai 

diperoleh hasil.  
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4. Proses Berpikir Siswa Climber  dalam Mengecek Kembali Penyelesaian 

Kedua subjek mampu mengecek kembali penyelesaian dengan lancar, 

mereka melakukan dengan mengecek kesesuaian antara hasil penyelesaian dengan 

apa yang diketahui. Jawaban yang telah diperoleh kemudian disubstitusikan ke 

persamaan yang diketahui sehingga dapat diketahui bahwa jawaban yang diperoleh 

benar atau salah, tetapi kedua subjek tidak menarik kesimpulan dari penyelesaian 

yang dilakukan. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam pemecahan masalah sistem persamaan 

linear di kelas XI IPA SMA Antartika, dalam memahami masalah siswa climber telah 

memenuhi 3 indikator, yaitu dapat menyatakan apa yang diketahui dan membentuk 

pengertian dengan kalimatnya sendiri dalam model matematika, dapat menyatakan apa 

yang ditanyakan dengan kalimatnya sendiri dengan kalimat sendiri dalam model 

matematika, dan menyatakan syarat-syarat yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah matematika. Dalam menyusun rencana penyelesaian siswa climber telah 

memenuhi 1 indikator, yaitu dapat menyatakan teorema atau formula yang mungkin 

dapat digunakan dalam menyusun penyelesaian untuk membentuk suatu pendapat. 

Dalam melaksanakan rencana penyelesaian, siswa climber telah memenuhi 1 indikator, 

yaitu dapat menyatakan langkah-langkah melaksanakan rencana penyelesaian, dan 

dalam mengecek kembali penyelesaian siswa climber telah memenuhi 1 indikator, yaitu 

dapat menyatakan langkah-langkah mengecek kembali penyelesaian, tetapi tidak 

memenuhi 1 indikator, yaitu dapat menarik kesimpulan dari penyelesaian. 
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