BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Pustaka
1. Pemecahan Masalah Matematika
a. Masalah Matematika
Masalah matematika merupakan soal matematika yang strategi
penyelesaiannya tidak langsung terlihat, sehingga dalam penyelesaiannya
memerlukan pengetahuan, keterampilan serta pemahaman yang telah
dipelajari sebelumnya (Hartono, 2014: 2). Masalah matematika merupakan
soal atau tugas matematika yang dapat dimengerti, tetapi menantang untuk
diselesaikan (Landyasari Riffyanti, 2017). Berdasarkan pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa masalah matematika merupakan suatu soal
matematika yang strategi penelitiannya tidak langsung terlihat dan
menantang untuk diselesaikan.
Masalah matematika

merupakan salah satu

yang

bersifat

intelektual, karena untuk dapat memecahkannya diperlukan pelibatan
kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang (Hidayanti, 2019). Masalah
matematika yang diberikan kepada peserta didik di sekolah, dimaksudkan
khususnya untuk dapat melatih peserta didik dalam mematangkan
kemampuan inteletualnya dalam memahami, merencanakan, melakukakan,
serta memperoleh solusi dari setiap masalah yang sedang dihadapinya.
Suatu masalah biasanya memuat tentang situasi yang mendorong seseorang
untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang
harus dikerjakan untuk menyelesaikannya.
Sternberg dan Ben-Zeev (1996: 32) mengemukakan bahwa masalah
matematika terbagi atas masalah rutin dan masalah non rutin. Masalah rutin
merupakan suatu masalah yang semata-mata hanya merupakan latihan yang
dapat dipecahkan dengan menggunakan beberapa perintah atau logaritma.
Masalah non rutin merupakan masalah yang muncul ketika problem solver
dihadapkan dengan suatu masalah tetapi tidak dapat segera mengetahui
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bagaimana mencari solusi pemecahannya. Soal matematika yang bukan
merupakan masalah biasanya disebut dengan soal latihan atau soal rutin
karena dapat langsung diselesaikan dengan menggunakan rumus karena
biasanya hanya digunakan sebagai latihan. Masalah matematika yang
digunakan pada penelitian ini merupakan masalah non rutin karena soal non
rutin merupakan masalah yang sulit dikerjakan oleh peserta didik dan
memerlukan keterampilan dalam memecahkannya. Dalam masalah non
rutin ini menyajikan situasi baru yang belum pernah dijumpai oleh peserta
didik sebelumnya yang berbentuk soal cerita.
Masalah yang disajikan dalam matematika biasanya berbentuk soal
matematika tetapi tidak semua soal matematika merupakan masalah.
Conney, Davis dan Henderson (1975: 242) mengemukakan bahwa suatu
pertanyaan atau soal akan menjadi masalah apabila pertanyaan itu
menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan oleh
suatu prosedur rutin yang sudah diketahui oleh peserta didik.

b. Pemecahan Masalah Matematika
Pemecahan masalah merupakan suatu proses untuk mengatasi
kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan
(Sumarmo, 2000). Hamalik (1999: 151-152) mengemukakan bahwa
pemecahan masalah merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan
pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok untuk tindakan dan
pengubahan kondisi sekarang menuju kepada situasi yang diharapkan.
Kemampuan pemecahan masalah berdasarkan Gunantara, dkk (2014)
merupakan kecakapan atau potensi yang dimiliki seseorang atau peserta
didik dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
Zulfah (2017) berpendapat bahwa kemampuan pemecahan masalah
merupakan kemampuan yang dapat digunakan dalam memperoleh solusi
dari suatu permasalahan yang membutuhkan langkah atau prosedur yang
non rutin dan terdapat dalam suatu bentuk teks, teka-teki non rutin serta

11

situasi-situasi yang ada dalam kehidupan nyata. Yarmayani (2016)
berpendapat

bahwa

kemampuan

pemecahan

masalah

matematika

merupakan kemampuan dimana peserta didik berupaya mencari jalan
keluar yang dilakukan dalam mencapai tujuan, serta memerlukan kesiapan,
kreativitas, pengetahuan dan kemampuan serta aplikasinya dalam
kehidupan sehari-hari.
Rezki Hidayanti (2019) menyatakan bahwa pemecahan masalah
matematika

merupakan

proses

menyelesaikan

masalah

dengan

menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah matematika, yaitu
memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, serta
meninjau kembali. Pemecahan masalah matematika merupakan suatu usaha
yang dimiliki peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika dengan
melibatkan semua bekal pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya
(Padliani, 2019). Berdasarkan pendapat yang sudah dipaparkan dapat
disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu
kemampuan peserta didik dalam mencari jalan keluar dalam memperoleh
solusi dari suatu permasalahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan
dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan pengajaran pemecahan masalah secara umum menurut
NCTM (2000) yaitu untuk (a) membangun pengetahuan matematika baru;
(b) memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan yang ada di
dalam konteks-konteks lainnya; (c) menerapkan dan menyesuaikan
bermacam strategi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan; (d)
memantau dan merefleksikan proses dari pemecahan masalah matematika.
Sumarmo (2010) menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah
merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran matematika, karena
melalui pemecahan masalah peserta didik dapat (a) mengidentifikasi
kecukupan data untuk pemecahan masalah; (b) membuat model matematika
dari suatu masalah sehari-hari dan menyelesaikannya; (c) memilih dan
menerapkan strategi dalam menyelesaikan masalah matematika atau di luar
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matematika; (d) menjelaskan dan menginterpretasikan hasil yang sesuai
dengan permasalahan asal dan memeriksa kebenaran hasil atau jawaban; (e)
menerapkan matematika secara bermakna.
Polya (1957) mengemukakan bahwa terdapat empat tahap dalam
pemecahan masalah yaitu :
a. Memahami masalah
Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu apa (data) yang
diketahui, apa yang tidak diketahui (ditanyakan), apakah informasi cukup,
kondisi (syarat) apa yang harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli
dalam bentuk yang lebih operasional (dapat dipecahkan).
b. Merencanakan pemecahannya
Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu mencoba
mencari atau mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki
kemiripan dengan masalah yang akan dipecahkan, mencari pola atau
aturan, menyusun prosedur penyelesaian (membuat konjektur).
c. Menyelesaikan masalah sesuai rencana
Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu menjalankan
prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk mendapatkan
penyelesaian.
d. Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian
Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisis dan
mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh
benar, atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya.

2. Analisis Kesulitan dalam Memecahkan Masalah Matematika
Kesulitan merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan ciri-ciri
hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga diperlukan usaha
yang lebih baik untuk mengatasi gangguan tersebut (Subini, 2011: 13).
Memecahkan masalah matematika merupakan proses menyelesaikan masalah
dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah matematika,
yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, serta
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meninjau kembali (Rezki Hidayanti, 2019). Kesulitan memecahkan masalah
merupakan suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya
hambatan-hambatan tertentu dalam memecahkan suatu masalah (Wakitri,
1998: 83). Analisis merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu
keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda
komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam
satu keseluruhan yang terpadu (2001:53). Berdasarkan pendapat yang sudah
dipaparkan dapat disimpulkan bahwa analisis kesulitan dalam memecahkan
masalah matematika merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu keadaan
yang sulit atau adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik
dalam menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan langkahlangkah pemecahan masalah matematika. Kesulitan yang dialami oleh peserta
didik dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menjawab soal yang
diberikan. Dalam menganalisis kesulitan yang dialami peserta didik dalam
memecahkan soal matematika berbentuk soal cerita berdasarkan analisis
kesulitan

pada

langkah-langkah

pemecahan

masalah

Polya.

Untuk

menganalisis kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah pada
penelitian ini berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya yaitu
(Hidayanti, 2019) :
a. Kesulitan dalam memahami masalah
Indikator dari kesulitan dalam memahami masalah yaitu jika: (1)
peserta didik tidak mampu mengidentifikasi informasi dari soal yang
diberikan; (2) peserta didik tidak mampu menuliskan apa yang diketahui
dan ditanyakan.
b. Kesulitan dalam menyusun rencana.
Indikator dari kesulitan dalam menyusun rencana yaitu jika: (1)
peserta didik tidak mampu membuat model matematika; (2) peserta didik
tidak mampu menentukan konsep yang sesuai dengan masalah; (3)
peserta didik tidak mampu memilih strategi penyelesaian yang sesuai
dengan masalah.
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c. Kesulitan dalam melaksanakan rencana.
Indikator dari kesulitan dalam melaksanakan rencana yaitu jika: (1)
peserta didik tidak mampu menggunakan prinsip; (2) peserta didik tidak
mampu mengoperasikan langkah-langkah penyelesaian.
d.

Kesulitan dalam meninjau kembali.
Indikator dari kesulitan meninjau kembali yaitu jika: (1) peserta
didik tidak mampu memeriksa apakah penyelesaiannya benar; (2) peserta
didik tidak mampu menggunakan langkah-langkah yang sama untuk soal
yang berbeda.
Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016)

yaitu dari hasil penelitian menunjukkan berbagai kesulitan yang dialami oleh
peserta didik dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan teori
Polya yaitu :
a. Understanding the Problem (Memahami Masalah)
Pada poin ini kesulitan dalam memahami masalah dibagi menjadi 3
kategori yaitu: (1) peserta didik tidak mampu menyatakan apa yang
diketahui dan apa yang ditanyakan; (2) peserta didik dapat menuliskan
apa yang diketahui dan ditanyakan tapi belum lengkap; (3) peserta didik
dapat menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan secara lengkap.
b. Devising a Plan (Menyusun Rencana)
Pada poin ini kesulitan dalam mengubah masalah dalam bentuk
soal cerita ke model matematika dibagi menjadi 3 kategori yaitu: (1)
peserta didik tidak dapat membuat model matematika berdasarkan apa
yang diketahui dan ditanyakan dari masalah yang diberikan; (2) peserta
didik dapat membuat model matematika berdasarkan apa yang diketahui
dan ditanyakan dari masalah yang diberikan tetapi masih salah; (3)
peserta didik dapat membuat model matematika berdasarkan apa yang
diketahui dan ditanyakan dari masalah yang diberikan dengan benar dan
lengkap.
c. Carry Out the Plan (Melaksanakan Rencana)
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Pada poin ini kesulitan dalam melaksanakan perencanaan yaitu
peserta didik kurang teliti dalam mengerjakan soal.
d. Looking Back (Melihat Kembali)
Pada poin ini kesulitan dalam melihat kembali dibagi menjadi 3
kategori yaitu: (1) peserta didik tidak melakukan pengecekan kembali; (2)
peserta didik melakukan pengecekan kembali tetapi masih salah; (3)
peserta didik melakukan pengecekan kembali dengan benar.
Penelitian tentang analisis kesulitan yang dialami oleh peserta didik
dalam memecahkan masalah matematika juga dilakukan oleh Yeo (2009)
yaitu :
a. Kesulitan dalam memahami masalah yang diberikan.
Beberapa peserta didik terhambat dalam dalam memecahkan
masalah karena masih kesulitan dalam memahami masalah misalnya
peserta didik mengalami hambatan dalam membaca soal, peserta didik
mengalami hambatan dalam memahami apa saja yang diketahui dan
ditanyakan.
b. Kurangnya pengetahuan strategi.
Beberapa peserta didik terhambat dalam memecahkan masalah
karena peserta didik tidak mengetahui rumus atau konsep yang akan
digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut serta peserta didik
mengalami hambatan dalam merencanakan strategi penyelesaian yang
sesuai untuk menyelesaikan soal.
c. Kesulitan dalam menerjemahkan masalah ke dalam bentuk matematika.
Beberapa peserta didik terhambat dalam memecahkan masalah
karena ketidakmampuan peserta didik dalam menerjemahkan masalah ke
bentuk matematika pada soal cerita.
d. Kesulitan dalam melakukan prosedur matematika yang benar.
Beberapa peserta didik terhambat dalam memecahkan masalah
karena masih kesulitan dalam mengoperasikan hitungan dan tidak teliti
dalam menghitung.
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Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan kesulitan peserta
didik SMA Batik 2 Surakarta dalam memecahkan masalah matematika materi
matriks. Pengelompokan kategori kesulitan-kesulitan peserta didik dalam
memecahkan masalah matematika pada penelitian mengacu pada langkahlangkah pemecahan masalah berdasarkan teori Polya. Indikator kesulitan
yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Indikator tipe kesulitan
No
Tipe Kesulitan
a.
b.
1.

Kesulitan dalam memahami
masalah
c.

a.

b.
2.

Kesulitan dalam menyusun
rencana
c.

a.
3.

Kesulitan dalam
melaksanakan rencana

b.
a.

4.

Kesulitan dalam meninjau
kembali

b.
c.

Indikator
Peserta didik mengalami hambatan
dalam membaca soal cerita.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam memahami apa saja yang
diketahui.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam memahami apa saja yang
ditanyakan.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam membuat model matematika
pada soal cerita.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam menentukan konsep yang
sesuai dengan masalah.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam
merencanakan
strategi
penyelesaian yang sesuai untuk
menyelesaikan soal.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam mengoperasikan langkahlangkah penyelesaian.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam mengoperasikan hitungan.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam menentukan jawaban akhir
dari penyelesaian soal.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam membuat simpulan.
Peserta didik mengalami hambatan
dalam memeriksa kembali hasil
penyelesainnya.
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Alat bantu atau instrumen bantu yang digunakan untuk melihat
analisis kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika,
yaitu :
1. Tes, merupakan salah satu intrumen bantu yang digunakan peneliti untuk
melihat kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika.
Melalui tes, peneliti dapat melihat langkah-langkah pemecahan masalah
yang ditulis peserta didik pada lembar jawabannya. Tahapan-tahapan
pemecahan masalah yang digunakan berdasarkan langkah Polya yaitu
memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan
meninjau kembali. Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan
indikator pemecahan masalah berdasarkan langkah Polya untuk
menganalisis kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah
matematika secara tertulis.
2. Wawancara, merupakan salah satu instrumen bantu kedua yang
digunakan peneliti untuk mengamati kesulitan peserta didik dalam
memecahkan masalah matematika. Melalui wawancara, peneliti dapat
mengetahui tahapan yang digunakan peserta didik dalam memahami
masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan meninjau
kembali. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkonfirmasi hasil lembar
jawaban peserta didik pada saat proses wawancara berlangsung.

3. Adversity Quotient (AQ)
Stoltz (2000) mengemukakan bahwa Adversity Quotient (AQ)
merupakan kemampuan individu untuk dapat bertahan dalam menghadapi
berbagai macam kesulitan sampai menemukan jalan keluar, memecahkan
berbagai macam permasalahan mereduksi hambatan dan rintangan dengan
mengubah cara berpikir dan sikap terhadap kesulitan tersebut. Adversity
Quotient (AQ) merupakan kecerdasan seseorang dalam menghadapi dan
mengatasi kesulitan secara teratur dan dapat menjadi indikator dalam melihat
seberapa kuatkah seseorang dalam bertahan di suatu masalah yang sedang
dihadapi (Agustian, 2001: 373). Adversity Quotient (AQ) merupakan
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kegigihan dalam mengatasi segala rintangan yang ada dalam mencapai tingkat
kesuksesan yang diinginkan (Hans, 2006: 91). Berdasarkan pendapat yang
sudah dipaparkan maka Adversity Quotient (AQ) dapat didefinisikan sebagai
kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan dalam mengatasi segala
kesulitan dengan mengubah cara berpikir dan sikap terhadap kesulitan tersebut
untuk mencapai tingkat kesuksesan yang diinginkan.
Adversity Quotient (AQ) terdiri dari tiga tipe yaitu climbers,
campers, dan quitters. Climbers merupakan sekelompok orang yang selalu
berusaha untuk mencapai puncak kesuksesan, siap dalam menghadapi
rintangan yang ada dan selalu membangkitkan dirinya dalam mencapai
kesuksesan. Campers merupakan sekelompok orang yang masih ada
keinginan untuk menanggapi tantangan yang ada tetapi tidak mencapai puncak
kesuksesan dan mudah puas dengan apa yang sudah dicapai. Quitters
merupakan sekelompok orang yang lebih memilih untuk menghindari dan
menolak kesempatan yang ada, mudah menyerah, mudah putus asa, cenderung
bersikap pasif, dan tidak bersemangat dalam mencapai puncak keberhasilan.
Ada tiga tipe Adversity Quotient (AQ) menurut Stoltz (2000) yaitu:
a. Tipe quitters (AQ rendah)
Quitters merupakan seseorang yang kurang memiliki kemauan
dalam menerima tantangan dalam hidupnya. Seseorang dalam kategori
quitters biasanya mudah putus asa saat dihadapkan dalam sebuah
permasalahan atau tantangan.Tipe quitters yaitu orang-orang yang
beranggapan bahwa matematika itu membingungkan, njlimet, rumit dan
membuat pusing. Motivasi mereka masih kurang sehingga dalam
menemukan sedikit kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika
mereka mudah menyerah dan berhenti tanpa berusaha sedikitpun.
b. Tipe campers (AQ sedang)
Campers merupakan seseorang yang sudah mempunyai kemauan
dalam berusaha menghadapi masalah atau tantangan yang ada tetapi dia
akan berhenti di tengah jalan jika merasa sudah tidak mampu lagi.
Seseorang dalam kategori campers cenderung untuk cari aman dan mudah
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puas dengan apa yang telah dicapainya. Tipe campers yaitu orang-orang
yang tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar dan merasa cepat
puas dengan keadaan atau kondisi yang telah dicapainya saat ini. Orang
pada tipe ini cepat merasa puas atau selalu merasa cukup berada pada
posisi tengah dan tidak ada usaha untuk lebih giat dalam belajar. Dalam
belajar matematika, peserta didik tipe campers tidak berusaha semaksimal
mungkin dan hanya berusaha sekedarnya saja.
c. Tipe climbers (AQ tinggi)
Climbers merupakan seseorang yang berkemauan keras dalam
menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, tidak peduli
sesulit apapun tantangannya dia tidak akan berhenti sampai menemukan
penyelesaiannya.Tipe climbers yaitu orang-orang yang mempunyai tujuan
atau target. Untuk mencapai target atau tujuan itu, ia mampu
mengusahakannya dengan ulet dan gigih. Tidak hanya itu, orang pada tipe
ini juga memiliki keberanian dan disiplin yang tinggi. Seperti ibarat orang
yang bertekad dalam mendaki gunging sampai ke puncak, ia akan terus
berjuang sampai berada di puncak gunung. Peserta didik tipe climbers ini
merupakan mereka yang senang belajar matematika dan mereka juga
memiliki keberanian dan disiplin yang tinggi.’
Kemampuan AQ yang dimiliki oleh seseorang ditentukan oleh
beberapa dimensi, yaitu Control, Origin, Ownership, Reach dan Endurance
(CO2RE) yang merupakan bagian dari sikap seseorang dalam menghadapi
suatu masalah. Menurut Stoltz (2000) dimensi CO2RE tersebut yaitu :
a. Control (Kendali)
Dimensi

ini

menjelaskan

mengenai

bagaimana

seseorang

mempunyai kendali dalam suatu masalah yang muncul, apakah seseorang
memandang bahwa dirinya tidak berdaya dengan adanya masalah tersebut
atau dia dapat memegang kendali dari akibat masalah tersebut.
b. Origin (Asal Usul)
Dimensi

ini

menjelaskan

mengenai

bagaimana

seseorang

memandang sumber masalah yang ada, apakah dia cenderung memandang
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masalah yang terjadi bersumber dari dirinya sendiri atau faktor lain yang
ada di luar dirinya.
c. Ownership (Pengakuan)
Dimensi ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang mengakui
akibat dari masalah yang timbul, apakah dia cenderung tidak peduli dan
lepas dari tanggung jawab atau mengakui dan mencari solusi dari masalah
tersebut.
d. Reach (Jangkauan)
Dimensi ini menjelaskan tentang bagaimana suatu masalah yang
muncul dapat mempengaruhi segi-segi hidup yang lain dari orang tersebut,
apakah dia cenderung memandang masalah tersebut meluas atau hanya
sebatas pada masalah tersebut saja.
e. Endurance (Daya Tahan)
Dimensi ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang memandang
jangka waktu berlangsungnya masalah yang muncul, apakah dia
cenderung untuk memandang masalah tersebut terjadi secara berkelanjutan
dan selamanya atau hanya dalam waktu yang singkat saja.
Klasifikasi Adversity Quotient (AQ) menurut Stoltz (2000), yaitu :
a. Apabila AQ seseorang berada pada skor 166−200, maka seseorang yang
berada dalam kisaran ini mempunyai kemampuan untuk menghadapi
kesulitan yang beray dan tidak akan menyerah.
b. Apabila AQ seseorang berada pada skor 135−165, maka seseorang yang
berada dalam kisaran ini akan bertahan menembus tantangan-tantangan
yang ada dan memanfaatkan sebagian besar potensi yang berkembang
setiap harinya.
c. Apabila AQ seseorang berada pada skor 95−134, maka seseorang yang
berada dalam kisaran ini akan cukup baik dalam menempuh masalah
sepanjang segala sesuatunya berjalan relatif lancar.
d.

Apabila AQ seseorang berada pada skor 60−94, maka seseorang yang
berada dalam kisaran ini cenderung kurang memanfaatkan potensi yang

21

dimiliki. Kesulitan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan
mengakibatkan sulit untuk melanjutkan menyelesaikan masalah.
e. Apabila AQ seseorang berada pada skor 0−59, maka seseorang yang
berada dalam kisaran ini kemungkinan telah mengalami permasalahan
dalam sejumlah hal, misalnya motivasi, kesehatan, kinerja, harapan, energi
dan ketekunan.
Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa (a)
seseorang yang berada pada skor 135-200 termasuk dalam kategori climbers;
(b) seseorang yang berada pada skor 60-134 termasuk dalam kategori
campers; dan (c) seseorang yang berada pada skor 0-59 termasuk dalam
kategori quitters. Penggolongan kategori Adversity Quotient (AQ) menurut
Stoltz (2000) dengan 40 butir angket seperti pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Pengggolongan kategori AQ
Skor AQ
135-200
60-134
0-59

Tipe AQ
Climbers
Campers
Quitters

Berdasarkan pendapat dari Stoltz (2000), peneliti mengambil
keputusan dalam penggolongan kategori Adversity Quotient (AQ) untuk
masing-masing kategori yaitu kategori quitters dengan skor 0−59, kategori
campers dengan skor 60−134, dan kategori climbers dengan skor 135−200.

B. Kerangka Berpikir
Salah satu kemampuan matematika yang harus dikuasai oleh peserta
didik yaitu kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematika
merupakan suatu usaha yang dimiliki peserta didik dalam menyelesaikan soal
matematika dengan melibatkan semua bekal pengetahuan dan pengalaman
yang dimilikinya (Padliani, 2019). Kemampuan pemecahan masalah
merupakan kemampuan yang sangat penting dan menjadi fokus utama untuk
dimiliki dan dikembangkan oleh peserta didik melalui pembelajaran
matematika di sekolah. Dengan kemampuan pemecahan masalah peserta didik
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dapat terbiasa untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam soal
yang sangat jarang mereka temui dalam pembelajaran sehari-hari.
Pada kenyataannya tidak semua peserta didik dapat memecahkan
masalah matematika dengan baik. Suatu kondisi yang ditandai dengan adanya
hambatan-hambatan tertentu dalam memecahkan masalah matematika biasa
disebut dengan kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Menurut
Hidayanti (2019), kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah
berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya yaitu kesulitan dalam
memahami masalah, kesulitan dalam menyusun rencana, kesulitan dalam
melaksanakan rencana dan kesulitan dalam meninjau kembali.
Keberhasilan peserta didik dalam memecahkan masalah dipengaruhi
oleh cara peserta didik dalam merespon kesulitan yang dihadapi saat mencari
solusi dari masalah tersebut. Kemampuan peserta didik dalam menghadapi
kesulitan

disebut

dengan

Adversity

Quotient

(AQ).

Stoltz

(2000)

mengemukakan bahwa Adversity Quotient (AQ) merupakan kemampuan
individu untuk dapat bertahan dalam menghadapi berbagai macam kesulitan
sampai menemukan jalan keluar, memecahkan berbagai macam permasalahan
mereduksi hambatan dan rintangan dengan mengubah cara berpikir dan sikap
terhadap kesulitan tersebut. Adversity Quotient (AQ) terdiri dari tiga kategori
yaitu climbers, campers, dan quitters. Masing-masing kategori memberikan
respon yang berbeda-beda dalam menghadapi kesulitan.
Pada tipe climbers, peserta didik memiliki sifat bahwa mereka akan
terus berusaha dalam melakukan sesuatu karena ada kepercayaan di dalam diri
peserta didik bahwa akan ada manfaat yang lebih baik ketika sudah
menyelesaikan permasalahan tersebut. Peserta didik dalam tipe ini cenderung
akan berusaha dengan keras untuk dapat menyelesaikan tugasnya walaupun
nanti di tengah jalan ada kendala atau kesulitan dalam mengerjakan soal.
Peserta didik dalam tipe ini juga akan berusaha menjadikan dirinya mampu
dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Menurut Selvy Sri Abdiyani (2019),
peserta didik dengan AQ climbers tidak mudah menyerah, selalu berusaha
untuk mencapai kesuksesan, dan menyambut baik tantangan yang sedang
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dihadapinya sehingga peserta didik dengan kategori climbers dapat
memperoleh hasil belajar yang maksimal. Dengan demikian, peserta didik
dengan kategori climbers saat dihadapkan pada soal matematika dan peserta
didik mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah tersebut, maka peserta
didik akan terus berusaha untuk bisa menyelesaikan soal tersebut sampai
tuntas.
Pada tipe campers, peserta didik memiliki sifat bahwa mereka
sebenarnya mempunyai kemauan yang tinggi untuk maju, namun peserta didik
yang mempunyai AQ di tipe ini juga akan berhenti ketika menemukan
kesulitan di tengah jalan. Peserta didik pada tipe ini juga akan cenderung
mengambil langkah positif terlebih dahulu. Peserta didik akan mencoba untuk
menyelesaikan soal matematika, akan tetapi pada akhirnya nanti juga akan
berhenti mengerjakan ketika ada soal yang lebih rumit. Menurut Septiani
(2019), peserta didik dengan kategori campers mudah puas dengan jawaban
yang telah dikerjakan dan tidak mau memeriksa kembali hasil jawabannya.
Dengan demikian, peserta didik dengan kategori campers saat dihadapkan
pada soal matematika dan peserta didik mengalami kesulitan dalam
memecahkan masalah tersebut, maka peserta didik akan berusaha dalam
menyelesaikan soal tersebut sampai peserta didik mendapatkan hasilnya.
Meskipun peserta didik tidak tahu apakah jawaban yang diperoleh sudah benar
atau belum.
Pada tipe quitters, peserta didik mempunyai sifat bahwa mereka akan
cenderung berhenti atau menolak sesuatu ketika peserta didik merasa bahwa
apa yang dihadapinya sangat berat. Peserta didik akan lebih memilih
melakukan kegiatan yang lain yang sekiranya tidak memberatkan dirinya.
Misalnya ketika peserta didik menghadapi soal matematika yang lebih rumit
mereka akan putus asa dan tidak mau mengerjakan. Peserta didik cenderung
tidak akan mencobanya, sehingga hal ini akan berpengaruh dalam belajarnya.
Menurut Avissa Purnama Yanti (2016) peserta didik dengan kategori quitters
kurang memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang
ada pada hidupnya. Dengan demikian, peserta didik dengan kategori quitters
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saat dihadapkan pada soal matematika dan peserta didik mengalami kesulitan
dalam memecahkan masalah tersebut, maka peserta didik akan mudah putus
asa dan tidak punya keinginan dalam menyelesaikan soal tersebut. Peserta
didik akan lebih memilih menghindar dan tidak mau mencobanya terlebih
dahulu.
Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa masing-masing kategori
Adversity Quotient (AQ) memiliki karakteristik yang berbeda dalam
menghadapi permasalahan matematika sehingga perlu untuk diketahui
bagaimana deskripsi kesulitan peserta didik dalam memecahkan masalah
matematika pada materi matriks pada masing-masing kategori Adversity
Quotient (AQ). Jenis kesulitan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu
kesulitan dalam memahami masalah, kesulitan dalam menyusun rencana,
kesulitan dalam melaksanakan rencana dan kesulitan dalam meninjau kembali.

Adversity Quotient (AQ)

Climbers

Campers

Quitters

Kesulitan Peserta Didik dalam
Memecahkan Masalah Matematika
Gambar 2.1 Skema kerangka berpikir

