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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan suatu ilmu yang dimanfaatkan untuk dasar ilmu 

dan inovasi lainnya. Gauss & Leonard (Yuwono dkk, 2018) berpendapat bahwa 

matematika merupakan ratu ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

matematika merupakan dasar dari berbagai ilmu dan menjadi cikal bakal bagi 

ilmu pengetahuan yang lainnya. Ini juga berarti bahwa matematika merupakan 

dasar dari ilmu fisika, kimia, teknik, astronomi dan ilmu-ilmu lainnya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa matematika merupakan sumber bagi berbagai ilmu 

pengetahuan lainnya. 

Matematika adalah pelajaran yang dipelajari di setiap jenjang sekolah 

formal. Dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, siswa sudah diberi mata 

Pelajaran Matematika. Namun sering kali pelajaran matematika dianggap 

membosankan, menyulitkan hingga menyeramkan. Hal tersebut disebabkan 

salah satunya karena sulitnya siswa dalam memecahkan soal matematis. 

Ketika memecahkan suatu persoalan matematis, siswa membutuhkan 

kemampuan yang dapat membantunya dalam menemukan solusi. Siswa harus 

memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan 

materi sekolah. Menurut National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM, 2000), terdapat 5 kemampuan yang wajib dikuasai peserta didik 

dalam memahami masalah matematia, yaitu kemampuan pemecahan masalah 

(problem solving), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan 

koneksi (connections), kemampuan penalaran (reasoning) dan kemampuan 

representasi (representation). Mengingat hal ini, kemampuan pemecahan 

masalah sangat penting pada proses kegiatan belajar mengajar Matematika 

(Albay, 2019). 

Menurut Permendiknas No. 22 tahun 2006, kemampuan pemecahan 

masalah menjadi salah satu dari tujuan matematika. Dahar (Mariam dkk, 2019) 

juga menyatakan bahwa kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan 

pada dasarnya adalah tujuan utama dari proses pendidikan. Menurut Hadi & 
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Radiyatul (2014) memandang bahwa pemecahan masalah sebagai proses inti 

dan utama dari kurikulum pendidikan matematika. Ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran pemecahan masalah berpusat di sekitar proses dan teknik yang 

dilaksanakan siswa dalam menyelesaikannya daripada sekedar hasil, sehingga 

kemampuan dan metode ketika mengelola masalah ini menjadi batasan yang 

signifikan dalam pembelajaran matematika. 

Ruseffendi (Adhar, 2012) juga mengungkapkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah sangat penting dalam matematika, bukan saja pada 

individu yang nantinya akan mengkaji ilmu matematika, tetapi juga bagi orang 

yang akan menerapkannya pada berbagai bidang ilmu dan pada kehidupan 

sehari-hari. Pendapat tersebut diperkuat oleh NCTM (2000) yang 

mengungkapkan bahwa mempunyai kemampuan pemecahan masalah akan 

mendapat keuntungan luar biasa pada kehidupan sehari-hari, di arena publik 

dan di lingkungan tempat kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, sengaja atau 

tidak disadari, secara konsisten kita dihadapkan pada beragam persoalan yang 

menuntut kemampuan pemacahan masalah (Utami & Wutsqa, 2017). 

Kemampuan pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar 

dari kesulitan agar dapat mencapai tujuan yang tidak cepat tercapai (Polya, 

1957). Kemampuan pemecahan masalah adalah kapasitas dan pengetahuan 

yang ada pada individu, yang ketika menyikapinya berbeda tergantung pada 

apa yang dilihat, diperhatikan, diingat, dan dipikirkan sesuai dengan kejadian 

dalam kehidupan (Asfar, 2018). Kemampuan pemecahan masalah adalah suatu 

kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menangani suatu masalah 

dan mempraktikannya pada kehidupan sehari-hari (Gunantara et al., 2014). 

Artinya, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kepiawaian 

seseorang dalam mencari sebuah solusi dari suatu masalah matematis 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki agar dapat menyelesaiakan masalah 

yang sedang dihadapinya. 

Tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di Indonesia 

masih tergolong rendah. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Utami & Wutsqa (2017) bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa SMP/MTs secara umum masih rendah, khususnya 
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pada fase memahami soal dengan taraf 49,4% yang berada pada standar 

sedang, pada fase merencanakan pemecahan masalah dengan taraf 34,3% pada 

taraf sedang, fase pelaksanaan masalah rencana pemecahan masalah dengan 

tingkat 42,4% pada taraf sedang, dan fase mengevaluasi kembali hasil dengan 

tingkat 4,2% yang menyiratkan mereka berada pada taraf yang sangat rendah. 

Hasil penelitian Gabriella & Imami (2021) juga membuktikan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) masih tergolong sangat rendah; dari 

hasil penelitian hanya terdapat 6 siswa yang mampu mendapatkan nilai lebih 

dari 70, dan 20 siswa lainnya mendapatkan nilai di bawah 70. Melihat beberapa 

hasil penelitian yang sudah ada, tidak heran jika nantinya tingkat kemampuan 

pemecahan masalah siswa akan mememberikan dampak terhadap hasil belajar 

matematika atau prestasi siswa di sekolah. Hasil penelitian lain yang dilakukan 

Khoerunnisa & Imami (2019) juga mengungkapkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas VIII pada materi SPLDV masih 

kurang atau termaksud pada kategori tidak baik. Hal tersebut dikarenakan 

siswa belum benar-benar menguasai konsep dasar, dan untuk memahami 

konsep SPLDV siswa terlebih dahulu harus memahami materi PLSV. Pada 

hasil penelitian Lestari & Afriansyah (2021) juga mengungkapkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi SPLDV masih 

rendah. Hal tersebut dilihat dari siswa yang belum paham dalam mengerjakan 

soal SPLDV dan belum mengetahui konsep pada materi SPLDV. 

Sama halnya dengan di Indonesia, di Turki tingkat kemampuan 

pemecahan masalah matematis juga masih tergolong rendah. Berdasar pada 

hasil penelitian yang dilakukan oleh YAĞIZ (2019), bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa SMP kelas VIII di sana tergolong rendah. 

Salah satu faktornya yaitu siswa mengalami kesulitan dalam hal menemukan 

solusi, kekurangan menerima konsep dasar, serta alokasi waktu yang tidak 

mencukupi dan kurangnya kegiatan pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil observasi di SMPN 1 Lembang, tingkat kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa pada materi Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel (SPLDV) masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
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ulangan harian; lebih dari 50% jumlah siswa tersebut mendapatkan nilai 

dibawah KKM. KKM di sekolah tersebut adalah 70. Berdasarkan hasil 

wawancara guru di sekolah tersebut, banyak dari siswa sulit ketika menghadapi 

soal cerita. Siswa kesulitan dalam mengubah apa yang diketahui pada soal 

menjadi kalimat atau model matematisnya, karena hal tersebut siswa banyak 

mendapatkan nilai di bawah 70. 

Siswa akan dihadapkan pada tantangan serta kesulitan-kesulitan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan guna menemukan solusi dari permasalahan 

tersebut. Karakter setiap siswa dalam mencari solusi dari permasalahan yang 

dihadapi pasti berbeda-beda. Kecerdasan yang sering dibahas mengenai 

kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan adalah IQ 

(Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient), dan SQ (Spiritual Quotient). 

Akan tetapi, selain itu ada juga yang memepengaruhi kemampuan siswa dalam 

memecahkan suatu permasalahan yaitu AQ (Adversity Quotient). Paul G. Stoltz 

merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan dan mengembangkan 

AQ. Adversity Quotient adalah kecerdasan yang dapat mengubah hambatan 

menjadi peluang (Leonard & Amanah, 2014). Paul G. Stoltz juga 

mengungkapkan bahwa Adversity Quotient (AQ) adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh individu ketika mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan itu 

dengan kecerdasan yang dimilikinya sehingga menjadi sebuah tantangan untuk 

diselesaikan Stoltz (2000). Berdasarkan beberapa definisi mengenai AQ maka 

dapat disimpulkan bahwa, AQ merupakan kepiawaian yang dimiliki oleh 

individu ketika mengamati suatu permasalahan atau kesulitan dan mengatasi 

kesulitan tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahannya. 

Keberhasilan siswa dalam belajar bergantung pada bagaimana siswa 

mengatasi kesulitan yang ada. Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam 

mengelola suatu masalah (Supardi, 2013). Dengan demikian, kecerdasan 

seseorang dalam menghadapi kesulitan pasti berbeda-beda. Kecerdasan 

seseorang dalam menghadapi kesulitan juga disebut AQ. Yang artinya, AQ 

yang dimiliki setiap orang pasti berbeda-beda. Berdasarkan AQ, individu dapat 

dikelompokkan kedalam Quitter, Camper, dan Climber (Stoltz, 2000). Quitter 
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merupakan jenis individu yang mudah putus asa dalam menghadapi 

permasalahan. Camper merupakan jenis individu yang mudah nyaman pada 

situasi yang dia alami atau seseorang yang hanya mencari jalan aman, dan 

kadang untuk bisa mengambil resiko ketika menghadapi masalah. Selanjutnya 

Climber merupakan jenis individu yang berani mengambil resiko terhadap 

suatu masalah yang dihadapinya, dan tipe ini merupakan individu yang 

menginginkan yang terbaik dalam segala hal. 

Individu dengan tingkat AQ tinggi memandang tantangan sebagai 

sementara dan mereka melakukan pengendalian atas tantangan ini (Khairani & 

Abdullah, 2018). Ini bermakna bahwa individu yang mempunyai AQ yang 

semakin tinggi maka semakin tinggi juga seseorang itu mampu dalam 

memecahkan suatu permasalahan. Maka sebaliknya, semakin rendah AQ 

individu maka permasalahan akademik yang dihadapi peserta didik akan 

cenderung meningkat (Paravathy, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa AQ ini 

sangat berperan penting dalam kesuksesan siswa dalam belajar dan meraih 

prestasi belajarnya. 

Setiap individu memiliki tingkat AQ yang berbeda-beda dan hal 

tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam pemecahan 

masalah. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah diuraikan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis tergolong rendah. Oleh karena itu 

peneliti ingin menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis, 

supaya menghasilkan hasil yang lebih bermakna mengenai kemampuan 

pemecahan masalah. Materi yang dapat digunakan untuk menelaah 

kemampuan pemecahan masalah matematis ini yaitu Sistem Persamaan Linier 

Dua Variabel (SPLDV). Dalam menyelesaikan soal SPLDV, siswa sering kali 

menemukan kesulitan ketika memahami soal khususnya soal cerita, sehingga 

siswa kesulitan ketika mengubah soal menjadi kalimat atau model matematika. 

Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang memiliki tipe AQ yang berbeda- 

beda pada materi SPLDV. Keadaan tersebut mendorong Peneliti untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Siswa SMP Ditinjau dari Adversity Quotient (AQ).” 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari 

penelitian ini secara umum, yaitu untuk memperoleh deskripsi/gambaran 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP yang mempunyai 

tingkat Adversity Quotient (AQ) rendah, AQ sedang, dan AQ tinggi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan dan tujuan 

dari penelitian, pertanyaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

SMP yang memiliki tingkat Adversity Quotient (AQ) yang rendah? 

2. Bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

SMP yang memiliki tingkat Adversity Quotient (AQ) yang sedang? 

3. Bagaimana deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

SMP yang memiliki tingkat Adversity Quotient (AQ) yang tinggi? 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan kajian pada penelitian 

selanjutnya yang berhubungan kemampuan pemecahan masalah 

matematis yang ditinjau dari Adversity Quotient (AQ). 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan 

pengetahuan bagi siswa sehingga mampu meningkatkan kemampuan 

matematis serta keterampilan pemecahan masalahnya. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi guru 

dalam merancang pembelajaran untuk melatih keterampilan pemecahan 

masalahnya. 
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c. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi guru 

dalam merancang pembelajaran di sekolah untuk melatih siswa terampil 

dalam memecahkan permasalahan dan masukan positif untuk kepala 

sekolah dan pihak terkait untuk memfasilitasi pembelajaran 


