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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem 

pendidikan di seluruh dunia (Masykur, 2007). Berbagai rumus, konsep 

dalam matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan hitung 

menghitung atau yang berkaitan dengan angka-angka berbagai macam 

masalah yang memerlukan ketrampilan dan kemampuan untuk 

memecahkannya. Dalam kehidupan sehari-hari setiap siswa pasti 

menjumpai adanya pemasalahan. Salah satunya adalah masalah dalam 

pembelajaran matematika.  

Dalam pembelajaran matematika, siswa seringkali   kesulitan 

dalam memecahkan permasalahan matematika. Dengan adanya 

permasalahan tersebut siswa perlu dilatih dan dibiasakan untuk berpikir 

mandiri dalam memecahkan masalah matematika. Melalui pembelajaran 

matematika, siswa dilatih kemampuan agar mampu memecahkan suatu 

permasalahan matematika bukan hanya dengan cara yang telah disediakan 

oleh guru, melainkan siswa dilatih memecahkan masalah matematika 

menggunakan cara-caranya sendiri dengan berbekal pada pengetahuan-

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Oleh sebab itu dalam 

pembelajaran matematika sebaiknya difokuskan pada aktivitas pemecahan 

masalah.  
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Pemecahan masalah (Problem Solving) merupakan suatu proses 

menerapkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa ke dalam situasi yang 

baru. Didalam aktivitas pemecahan masalah pada pembelajaran 

matematika dibutuhkan suatu teknik, prosedur dan strategi tertentu. 

Dengan hal tersebut maka siswa akan lebih mudah dan runtut dalam 

memecahkan masalah. Terdapat berbagai pendapat mengenai beberapa 

tahapan dalam memecahkan masalah, salah satunya yaitu menurut Polya. 

Polya (1957) mengemukakan bahwa terdapat empat tahapan dalam 

memecahkan masalah yaitu: 1) Memahami masalah (Understand the  

problem); 2) Merencanakan strategi (Plan of the solution); 3) 

Melaksanakan strategi (Carry out you plan); 4) Memeriksa proses dan 

hasil (Examine the solution obtained). Dengan mengikuti tahapan dari 

Polya, berarti siswa dituntut memecahkan masalah mulai dari memikirkan 

cara memecahkannya sampai siswa dapat melakukan pemecahannya. 

Sehingga, tahapan dalam pemecahan masalah dapat diartikan sebagai 

suatu cara atau prosedur pemecahan yang tahapan-tahapannya dirancang 

untuk memudahkan siswa berpikir dalam menemukan solusi pemecahan 

masalah yang tepat.  

Proses pemecahan masalah disebut sebagai proses berpikir. Siswa 

melakukan proses berpikir, sampai menemukan solusi dari permasalahan. 

Menurut Kuswana (2011), berpikir meliputi tiga komponen pokok yaitu: 

1) berpikir merupakan aktivitas kognitif, 2) berpikir merupakan proses 

yang melibatkan beberapa penggabungan pengetahuan pada sistem 
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kognitif, 3) berpikir diarahkan untuk menghasilkan solusi pemecahan 

masalah. Berpikir atau proses kognitif merupakan suatu istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan aktivitas mental, baik yang berupa 

tindakan yang disadari maupun tidak disadari dalam peristiwa yang terjadi 

setiap hari sebagai tindakan rutin (Kuswana, 2011). Sedangkan Proses 

berpikir merupakan suatu peristiwa mencampur, mencocokkan, 

menggabungkan, menukar dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi dan 

pengalaman sebelumnya (Kuswana, 2011). 

Dalam pikiran seseorang ada struktur pengetahuan awal (skema) 

yang digunakan untuk memproses dan mengidentifikasi pengetahuan atau 

informasi dan ide-ide baru (Suparno, 2001). Dengan menggunakan skema, 

seseorang merespon pengetahuan atau informasi barunya, sehingga 

terbentuk skema yang baru. Pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget, 

pngetahuan baru tersebut dikembangkan melalui dua cara yaitu secara 

asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses penyatuan atau 

pengintegrasian informasi baru ke skema yang telah ada ke dalam benak 

siswa (Suparno, 2001). Sedangkan akomodasi adalah perubahan skema 

yang sudah ada agar sesuai dengan informasi baru (Hergenhahn, 1982).  

Dengan melakukan pengecekan terhadap informasi (data) yang 

dikumpulkan melalui pengamatan terhadap tingkah laku siswa ketika 

sedang memecahkan masalah matematika akan dapat diketahui bagaimana 

proses berpikir siswa tersebut. Dengan mengetahui proses berpikir siswa 

dalam proses memecahkan masalah matematika merupakan suatu hal yang 
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penting bagi guru. Karena dengan mengetahui proses berpikir siswa, maka 

guru dapat melacak letak dan jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

dalam proses pemecahan masalah matematika. Kesalahan tersebut dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi belajar dan pemahaman bagi siswa. 

Selain itu, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan proses 

berpikir siswa. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa pasti sangat beragam, 

oleh karena itu proses berpikirnya pun berbeda-beda.  

Dalam memecahkan masalah matematika seringkali siswa 

mengalami hambatan, terutama saat melakukan proses berpikir. Hambatan 

tersebut dapat diatasi jika siswa memiliki keinginan yang kuat untuk 

memecahkan masalah matematika yang dihadapinya. Keinginan yang kuat 

berkaitan dengan daya juang dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan 

disebut Adversity Quotient (AQ). Semakin tinggi daya juang siswa dalam 

menghadapi dan mengatasi masalahnya, memungkinkan proses berpikir 

yang dilakukan oleh siswa dalam memecahkan masalah dapat terasah 

dengan baik. Stoltz (2000) menyatakan bahwa orang yang sukses dalam 

belajar, adalah orang yang memiliki AQ tinggi. Siswa dengan AQ tinggi 

memiliki motivasi dan prestasi belajar tinggi. Kesulitan baginya justru 

membuatnya menjadi siswa pantang menyerah. Mereka mampu mengubah 

kesulitan menjadi peluang. Sikap inilah yang perlu ditanamkan kepada 

siswa dalam belajar matematika.  

Pada dasarnya setiap siswa memiliki karakteristik Adversity 

Quotient (AQ) yang beragam dan proses berpikir yang dilakukan berbeda-
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beda dalam memecahkan masalah matematika. Seperti halnya siswa SMP 

N 8 Purwokerto. SMP N 8 Purwokerto terletak di Jl. Kapten Piere 

Tendean 36 Purwokerto Kabupaten Banyumas dan Kecamatan Purwokerto 

Timur.  

SMP N 8 Purwokerto merupakan salah satu sekolah unggulan di 

wilayah Purwokerto. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya prestasi 

yang telah diraihnya baik dalam bidang akademik maupun non akademik. 

Dengan banyaknya prestasi yang telah diraih tersebut pasti siswa 

membutuhkan proses berpikir yang baik dalam memecahkan masalah dan 

di dukung Adversity Quotient (AQ) yang baik pula pada masing-masing 

siswa. Setelah menyadari adanya perbedaan kondisi pada masing-masing 

siswa, maka guru dapat memberikan metode mengajar terbaik untuk 

masing-masing siswa berdasarkan proses berpikir dan tingkatan Adversity 

Quotient (AQ). Pemberian metode mengajar yang sesuai bagi siswa 

bertujuan agar tujuan dalam pembelajaran matematika dapat dicapai dan 

berjalan dengan lancar. Hal ini dapat memungkinkan adanya pencapaian 

hasil belajar yang optimal pada pembelajaran matematika. Langkah awal 

mencapai hasil belajar yang optimal tersebut adalah dengan mengetahui 

gambaran mengenai proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah 

berdasarkan Adversity Quotient (AQ).  

Sehubungan dengan uraian diatas diketahui bahwa tingkatan 

Adversity Quotient (AQ) yang dimiliki oleh masing-masing siswa akan 

menentukan bagaimana proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah 
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matematika. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “ Deskripsi Proses Berpikir Siswa 

Kelas VIII D SMP N 8 Purwokerto Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Berdasarkan Adversity Quotient (AQ)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu 

luas jangkauannya, maka penelitian terbatas pada gambaran mengenai 

proses berpikir siswa kelas VIII D SMP N 8 Purwokerto dalam 

memecahkan masalah matematika berdasarkan Adversity Quotient (AQ). 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses berpikir 

siswa kelas VIII D SMP N 8 Purwokerto dalam memecahkan masalah 

matematika berdasarkan Adversity Quotient (AQ). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi mengenai proses 

berpikir siswa dan dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk 

dapat mengembangkan kemampuan dalam penguasaan materi 

matematika. 
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2. Bagi Guru 

Guru mendapatkan wawasan baru mengenai letak dan jenis 

kesalahan siswa dalam memecahkan masalah matematika melalui 

proses berpikirnya dan mendorong kreativitas guru dalam merancang 

pembelajaran yang sesuai dengan proses berpikir siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi 

sekolah untuk meningkatkan kreativitas pendidik dan meningkatkan 

mutu pendidikan.  

4. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam 

melakukan penelitian, dan mengasah Adversity Quotient (AQ) peneliti 

dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan selama proses skripsi. 
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