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Abstrak 

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses berpikir siswa quitter berdasarkan Adversity 

Quotion (AQ)dalam pemecahan masalah matematika di sekolah 

menengah atas. Instrumen penelitian ini adalah peneliti, instrumen ARP 

(Adversity Response Profile), tes tulis, dan pedoman wawancara. Hasil 

penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa proses berpikir siswa quitter 

dimulai dengan penerimaan informasi yang ditandai dengan terpenuhinya 

indikator M1, M2, M3, dan M4. Dilanjutkan dengan pengolahan 

informasi yang ditandai dengan terpenuhinya indikator R1 dan P1. Siswa 

quitter berpikir bahwa hasil dari penyelesaiannya benar, sehingga proses 

terakhir yaitu mengecek kembali jawaban (C1) tidak dilakukan, namun 

dalam membuat kesimpulan (C2) ada siswa yang membuat kesimpulan 

dan ada siswa yang tidak membuat kesimpulan.  

Kata Kunci :adversity quotion, adversity response profile, quitter, 

proses  berpikir, pemecahan masalah matematika 

 

Abstract 

The descriptive research with qualitative approach is aimed to describe 

the think process of students quitter based on Adversity Quotion (AQ) in 

mathematics problem solving in senior high school.this research 

instrument is a researcher, ARP (Adversity Response Profiles) 

instruments, written test, and guidance interview. Results of research, 

stated that the think process of  students quitter began with the acceptance 

information that was marked by fulfillment indicators M1, M2, M3, M4. 

Continued to the processing information that was marked by fulfillment 

indicators R1 and P1. Students quitter think that the results of the 

completion is true, so that the last process is checked back the answer 

(C1) was not done, but in make a conclusion (C2) there was a student 

who make conclusion and there was a student who did not make 

conclusion.  

Key Words : adversity quotion, adversity response profile, quitter, 

process of thingking, mathematics problem solving 
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Pendahuluan 

Tanpa disadari setiap hari, setiap waktu, manusia bergelut dengan matematika. 

Dimulai saat mata manusia terbuka, matematika muncul sebagai simbol waktu yaitu 

jam. Aktivitas setelah mata terbuka sampai mata manusia terlelap juga erat kaitannya 

dengan matematika. Apalagi di dunia pendidikan, setiap jenjang pendidikan dapat 

dipastikan terdapat matematika untuk dipelajari.  

Hudojo (1998:1) mengemukakan bahwa matematika merupakan disiplin ilmu 

yang mempunyai sifat khas kalau dibandingkan dengan disiplin ilmu lain. Oleh karena 

itu, kegiatan dalam belajar dan mengajar matematika tidak disamakan begitu saja 

dengan ilmu yang lain. 

Menurut Soedjadi (2000:138) matematika merupakan salah satu ilmu dasar, baik 

aspek terapannya maupun aspek penalarannya mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga peranan guru sangat diperlukan 

saat proses pembelajaran. Seorang guru matematika, sesuai perkembangan siswanya, 

harus mengusahakan agar fakta, konsep, operasi ataupun prinsip dalam matematika itu 

terlihat konkret. Hal tersebut bertujuan mengurangi sifat abstrak pada matematika 

sehingga siswa dapat menerima konsep matematika dengan baik dan dapat 

menggunakannya dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan matematika. 

Siswa dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan matematika memerlukan 

proses berpikir. Proses berpikir tersebut yang oleh sebagian besar guru terkadang 

diabaikan. Guru hanya menilai hasil akhirnya saja tanpa ingin mengetahui bagaimana 

siswa mendapat jawaban yang benar ataupun salah, sehingga proses berpikir siswa yang 

salah dapat diketahui untuk membenahi kesalahan yang terjadi. 

Dalam pemecahan masalah matematika, Polya (1973:5) mengungkapkan bahwa 

dalam pemecahan masalah ada empat tahap yang dilalui antara lain, memahami masalah 

(understanding the problem), menyusun rencana penyelesaian masalah (devising plan), 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah (carrying out the plan), dan mengecek 

kembali penyelesaian masalah (looking back). 

Stoltz (2005) mengungkapkan bahwa Adversity quotient adalah kecerdasan dalam 

menghadapi kesulitan. Kecerdasan yang dimaksud adalah bagaimana seseorang melihat 
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sebuah kesulitan dan mengubah kesulitan tersebut menjadi sebuah tantangan untuk 

dihadapi sehingga dapat dicapai tujuan akhir. Berdasarkan AQ (Adversity Quotion) 

terdapat tiga kategori siswa yaitu siswa climber, camper, dan quitter.. Siswa climber 

adalah siswa yang selalu berusaha mencoba memecahkan masalah yang diberikan, 

siswa camper adalah siswa yang berhenti pada pemecahan masalah yang telah dicapai, 

sedangkan siswa quitter adalah siswa yang tidak mau menerima masalah yang 

diberikan.  

Dari latar belakang di atas muncul 1) Pertanyaan penelitian adalah : Bagaimana 

proses berpikir siswa quitter dalam pemecahan masalah matematika pada sekolah 

menengah atas di SMA Antartika Sidoarjo? 2) Tujuan penelitian adalah : Untuk 

mendeskripsikan proses berpikir siswa quitter dalam pemecahan masalah matematika 

pada sekolah menengah atas di SMA Antartika Sidoarjo. 

Proses berpikir dalam penelitian ini adalah suatu aktivitas yang dimulai dengan 

penerimaan informasi, dilanjutkan dengan pengolahan informasi untuk mendapatkan 

suatu jawaban dari masalah yang diberikan yaitu masalah matematika pada materi 

sistem persamaan linear 

Siswa quitter dalam pembelajaran matematika tidak senang terlibat dalam 

penyelesaian masalah matematika. Jika siswa kategori ini menyelesaikan masalah 

matematika maka hasil dari penyelesaian masalah tersebut tidak akan lengkap karena 

hanya sebagai formalitas saja, bahkan dapat dimungkinkan penyelesaian yang 

dihasilkan jauh dari apa yang diharapkan. Siswa quitter memiliki skor instrumen ARP 

di bawah 59 berdasarkan AQ 

Masalah matematika adalah suatu pertanyaan matematika yang memberikan 

sebuah tantangan bagi siswa dan tidak memiliki prosedur rutin dalam menjawabnya. 

Dalam penelitian ini, masalah matematika yang digunakan adalah masalah untuk 

menemukan (problem to find) seperti yang diungkapkan oleh Polya (1973). 

Pemecahan masalah matematika dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

mengatasi masalah matematika yang jawaban dan langkah pemecahannya belum 

tampak jelas. 

Penilaian proses berpikir siswa quitter dalam pemecahan masalah dapat dilihat 

dalam indikator proses berpikir berikut. 
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Tabel 1. Indikator Proses Berpikir Siswa Quitter dalam Pemecahan Masalah 

Matematika 

No. Tahap Pemecahan Masalah Indikator 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 4 

Memahami Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun Rencana 

Penyelesaian 

 

 

Melaksanakan Rencana 

Penyelesaian 

 

Mengecek Kembali hasil 

Penyelesaian 

 Menyebutkan apa yang diketahui (M1) 

 Menyebutkan apa yang dicari (M2)  

 Menyebutkan syarat-syarat yang diperlukan 
dalam memahami masalah matematika (M3) 

  Membentuk pengertian dengan kalimat 
sendiri dalam model matematika (M4) 

 

 Menyebutkan formula atau metode yang 
mungkin dapat digunakan dalam menyusun 

rencana penyelesaian untuk membentuk suatu 

pendapat (R1) 

 

 Menyebutkan langkah-langkah melaksanakan 

rencana penyelesaian (P1) 

 

 Meyebutkan langkah-langkah mengecek 
kembali penyelesaian (C1) 

 Menarik kesimpulan (C2) 

Indikator tersebut digunakan pada saat analisis hasil tes tulis dan wawancara 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses berpikir siswa quitter dalam pemecahan masalah matematika  

kelas XI Program IPA di SMA Antartika Sidoarjo yang telah menempuh materi sistem 

persamaan linear. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2013-2014 semester 

ganjil, dan pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus-September 2013. Untuk 

mendapatkan subjek siswa quitter peneliti memberikan tes instrumen ARP pada kelas 

XI-IPA 3, XI-IPA 4, dan kelas XI-IPA-5. Setelah diperoleh 2 subjek penelitian, peneliti 

memberikan 2 kali tes di waktu yang berbeda, yaitu berupa tes tulis berisi 2 buah 

masalah matematika yang berkaitan dengan materi persamaan linear kemudian 

dilanjutkan dengan wawancara di masing-masing tes. 

Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, tes tulis, pedoman wawancara, 

dan ARP (Adversity Response profile). Untuk memperoleh keabsahan data digunakan 

teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:273) terdapat tiga macam triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam pemnelitian ini 

digunakan triangulasi waktu untuk mendapatkan kesesuaian respon siswa quitter  pada 

tes pertama dan tes kedua sehingga diperoleh deskripsi proses berpikir siswa quitter 
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dalam pemecahan masalah matematika. Teknik analisis data disesuaikan dengan konsep 

Miles dan Hubberman (2007:16), yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai alat tes adalah masalah matematika 

dalam sistem persamaan linear, karena banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi sistem persamaan linear. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil tes instrumen ARP yang diikuti oleh 104 siswa terdapat tiga subjek 

kategori siswa quitter, yaitu subjek YR dari kelas XI-IPA 3 dengan skor 59, Subjek DM 

dari kelas XI-IPA 4 dengan skor 53, dan subjek MF dari kelas XI-IPA 5 dengan skor 

57. Berdasarkan informasi guru mata pelajaran matematika di ambil subjek YR dan DM 

sebagai subjek penelitian karena dianggap komunikatif.  

Hasil analisis proses berpikir dari tes tulis dan wawancara dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek YR 

Nomor Soal Tes 

Ke- 

Indikator yang terpenuhi 

M1 M2 M3 M4 R1 P1 C1 C2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Kesimpulan 

proses 

berpikir 

subjek YR 

1 

 

2 

 

1 

 

2 
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V 

V 

 

V 

 

V 
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V 

 

 

V 
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V 

 

V 

 

V 
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- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

V 

 

- 

 

- 
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Tidak 

Jelas 
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Tabel 3. Hasil Analisis Proses Berpikir Subjek DM 

Nomor Soal Tes 

Ke- 

Indikator yang terpenuhi 

M1 M2 M3 M4 R1 P1 C1 C2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Kesimpulan 

proses 

berpikir 

subjek DM 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

V 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

V 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

V 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

V 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

V 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

 

V 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Dari hasil analisis proses berpikir siswa pada tabel 2 dan tabel 3 dapat dikatakan 

bahwa dalam memahami masalah sistem persamaan linear, kedua siswa dapat 

menyebutkan apa yang diketahui (M1). Siswa juga dapat menyebutkan apa yang 

ditanyakan pada masalah tersebut (M2), dan mengetahui syarat-syarat yang diperlukan 

untuk memecahkan masalah tersebut (M3). selain itu siswa juga dapat menyatakan atau 

membentuk pengertian dari masalah yang ada ke dalam model matematika dengan 

kalimatnya sendiri (M4). Dari hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa siswa dengan 

kategori quitter melakukan proses berpikir yang dimulai dengan aktivitas penerimaan 

informasi dari masalah sistem persamaan linear. 

Dalam merencanakan penyelesaian masalah sistem persamaan linear, kedua siswa 

dapat menyebutkan formula dengan tepat (R1) untuk memecahkan masalah yaitu 

menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Meskipun kedua siswa menjawab tes 

tulis dan menjawab pertanyaan wawancara secara singkat tentang bagaimana rencana 

penyelesaian seperti yang terdapat pada hasil wawancara, namun kedua siswa tersebut 

dapat dikatakan telah melakukan proses berpikir berikutnya setelah penerimaan 

informasi yaitu telah mengolah informasi dari masalah sehingga di dapat suatu rencana 

penyelesaian. 

Dalam melaksanakan rencana penyelesaian, kedua siswa menyebutkan secara 

singkat dalam hasil wawancara. Namun, pada jawaban hasil tes tulis dapat dikatakan 

sesuai dengan rencana penyelesaian yang diambil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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kedua siswa dapat menyebutkan langkah-langkah melaksanakan rencana penyelesaian 

(P1). 

Dalam mengecek kembali peneyelesaian subjek YR dan subjek DM sama sekali 

tidak mengecek kembali penyelesaian karena telah menganggap jawaban yang 

diperoleh telah benar. Dalam membuat kesimpulan subjek YR hanya membuat 

kesimpulan pada soal nomor 1 tes pertama dan pada soal nomor 2 tes kedua. Sedangkan 

subjek DM tidak membuat kesimpulan sama sekali. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah pengambilan data untuk subjek YR 

kurang, sehingga tidak dapat ditentukan dengan pasti proses berpikir subjek YR dalam 

menarik kesimpulan (C2) karena berdasarkan hasil penelitian subjek YR hanya menarik 

kesimpulan (C2) pada sebagian tes.  

 

Simpulan 

Berdasarkan analisis jawaban tes tulis dan analisis hasil wawancra, maka proses 

berpikir siswa kategori quitter (AQ rendah) dalam memecahkan masalah matematika di 

SMA Antartika Sidoarjo dimulai dengan penerimaan informasi yang ditandai dengan 

memahami masalah meliputi mengetahui apa yang diketahui (M1), mengetahui apa 

yang ditanyakan (M2), mengetahui syarat-syarat yang diperlukan dalam pemecahan 

masalah (M3), serta membuat model matematika dari masalah dengan pengertian 

sendiri (M4). Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan informasi yang ditandai dengan 

membuat perencanaan penyelesaian dari masalah (R1) dan dilanjutkan dengan 

melaksanakan rencana penyelesaian untuk mendapatkan jawaban (P1), namun langkah-

langkahnya kurang lengkap. Sedangkan dalam mengecek kembali jawaban (C1) tidak 

dilakukan oleh siswa, kemudian dalam menarik kesimpulan (C2) ada siswa yang sama 

sekali tidak menarik kesimpulan dan ada siswa yang menarik kesimpulan hanya pada 

sebagian tes. 
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