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Abstrak—Pemahaman konsep merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan 

dalam mengemukakan kembali ilmu yang diperoleh kepada orang lain baik secara 

lisan maupun tulisan sehingga orang tersebut mengerti dengan apa yang 

dikemukakan. Penelitian ini akan membahas pengaruh adversity quotient terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa pendidikan matematika pada 

mata kuliah analisis real. Sampel diambil dengan teknik purposive samplingsebanyak 

31 orang mahasiswa.Instrumen yang digunakan adalah instrumen adversity quotient 

mahasiswa dan instrumen pemahaman konsep matematis yang telah divalidasi 

sebelumnya.Data dianalisis dengan teknik korelasi regresi.Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikansi adversity quotient 

terhadap pemahaman konsep matematis. 

 

Kata kunci:adversity quotient, pemahaman konsep matematis 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang pada abad 21 memiliki 

pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pada proses belajar mengajar. Salah satu contoh 

kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki pengaruh terhadap proses pembelajaran ialah 

mahasiswa diberi kesempatan dan dituntut untuk mampu mengembangkan kecakapannya dalam 

menguasai teknologi informasi dan komunikasi khususnya komputer sehingga mahasiswa memiliki 

kemampuan dalam menggunakan teknologi pada proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai 

kecakapan berpikir dan belajar mahasiswa. 

Matematika sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang dipelajari di kampus dan sangat berpengaruh 

pada perkembangan teknologi dan pendidikan pun turut menjadi perhatian.Salah satu aspek yang 

terkandung dalam pembelajaran matematika adalah konsep.Dahar [1] menyebutkan, “Jika diibaratkan, 

konsep-konsep merupakan batu-batu pembangunan dalam berpikir”. Akan sangat sulit bagi mahasiswa 

untuk menuju ke proses pembelajaran yang lebih tinggi jika belum memahami konsep. Pemahaman 

konsep matematis merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika maupun permasalahan seharihari. Menurut Schoenfeld berpikir secara matematik berarti (1) 

mengembangkan suatu pandangan matematik, menilai proses dari matematisasi dan abstraksi, dan 

memiliki kesenangan untuk menerapkannya, (2) mengembangkan kompetensi, dan menggunakannya 

dalam dalam pemahaman matematik [2]. Implikasinya adalah bagaimana seharusnya pengajar merancang 

pembelajaran dengan baik, pembelajaran dengan karakteristik yang bagaimana sehingga mampu 

membantu peserta didik membangun pemahamannya secara bermakna.Kemampuan pemahaman konsep 

matematis ini salah satunya dapat dilihat dengan seberapa bisa seseorang menerjemahkan kembali dengan 

menggunakan bahasa sendiri konsep yang ada, kemudian bagaimana dia menerapkan konsep tersebut 

pada situasi atau soal yang lainnya.  

Dalam NCTM disebutkan bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam 

prinsip pembelajaran matematika.Pemahaman matematis lebih bermakna jika dibangun oleh peserta didik 

sendiri [3].Oleh karena itu kemampuan pemahaman tidak dapat diberikan dengan paksaan, artinya 

konsep-konsep dan logika-logika matematika diberikan oleh pengajar, dan ketika peserta didik lupa 

dengan algoritma atau rumus yang diberikan, maka peserta didik tidak dapat menyelesaikan persoalan-

persoalan matematika. 
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Menurut Skemp terdapat dua jenis pemahaman konsep, yaitu pemahaman instrumental dan 

relasional.Pemahaman instrumental dapat diartikan pemahaman dalam konteks yang sederhana, yaitu 

hanya hapal rumus dan menerapkan dalam malah yang rutin. Kemudian pemahaman antara satu konsep 

dengan konsep lain secara terpisah. Sedangkan pemahaman relasional adalah pemahaman konteks yang 

lebih luas, yaitu dapat menerapkan rumus pada persoalan yang lain dan lebih luas kemudian dapat 

mengaitkan suatu konsep dengan yang lainnya [4]. Pemahaman terhadap konsep-konsep matematika 

merupakan dasar untuk belajar matematika secara bermakna.Kemampuan pemahaman konsep ini tidak 

dapat dilepaskan dari kemampuan lainnya baik kemampuan afektif maupun kognitif.Salah satu 

kemampuan yang diduga dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis adalah 

adversity quotient. 

Adversity Quotient(AQ)adalah bentuk kecerdasan selain IQ, SQ dan EQ yang ditujukan untuk  

bertahan dalam situasi yang sulit. AQ dapat dipandang sebagai ilmu yang menganalisis kegigihan 

manusia dalam menghadapi setiap tantangan sehari-harinya.Tidak jarang dalam dunia kerja ada 

sekelompok karyawan yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ) tinggi kalah bersaing oleh para 

karyawan lain yang ber-IQ relatif lebih rendah namun lebih berani menghadapi masalah dan bertindak. 

Mengapa sampai seperti itu?. Dalam bukunya berjudul Adversity Quotient: Turning Obstacles into 

Opportunities, Paul Stoltz memerkenalkan bentuk kecerdasan yang disebut AQ. Kebanyakan manusia 

tidak hanya belajar dari tantangan tetapi mereka bahkan meresponnya untuk memperoleh sesuatu yang 

lebih baik.  AQ juga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang ketika menghadapi masalah 

rumit. Dengan kata lainAQ dapat digunakan sebagai indikator bagaimana seseorang dapat keluar dari 

kondisi yang penuh tantangan.Bila dikontekskan dengan matematika, AQ adalah kemampuan seseorang 

untuk bertahan dan berusaha mencari solusi dalam menghadapi suatu masalah. Menurut Stoltz, AQ adalah 

kecerdasan mengatasi kesulitan [5]. Kecerdasan ini dibutuhkan dalam pembelajaran matematika.Dalam 

belajar matematika, untuk memahami konsepnya diperlukan kecerdasan dan kemampuan seseorang 

mengatasi kesulitan belajarnya.  

Mahasiswa pendidikan matematika seharusnya memiliki dua kemampuan di atas.Karena dalam 

menyelesaikan persoalan matematika sangat dibutuhkan pemahaman konsep matematis dan AQ. Salah 

satu mata kuliah wajib yang diampu oleh mahasiswa pendidikan matematika adalah Analisis Real.Mata 

kuliah ini menekankan pemahaman konsep matematis agar dapat menyelesaikan persoalan sulit yang ada 

di dalamnya.Kemudian  kecerdasan mahasiswa dalam mengatasi persoalan sulit dalam mata kuliah 

tersebut pun sangat penting. Selain itu, karena kemampuan pemahaman konsep matematis sangat penting 

dan sebagai bahan kajian lebih lanjut, maka penting untuk melihat bagaimana kemampuan pemahaman 

konsep matematis pada mahasiswa pendidikan matematika. 

Mata kuliah analisis real diberikan pada Program Studi Matematika dan Pendidikan Matematika di 

hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah analisis real bertujuan untuk mendidik peserta 

kuliah agar: a) memiliki pengetahuan dasar analisis matematika, khususnya mengenai bilangan, barisan, 

fungsi, limit, dan turunan, b) mampu bernalar secara logis dan mengekspresikan hasil penalarannya 

secara tertulis, sistematis, dan teliti. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa berlatih untuk memverifikasi 

bahwa suatu pernyataan itu benar, menjelaskan mengapa suatu pernyataan itu benar, mengkomunikasikan 

pengetahuan matematika, dan menuliskannya dalam bahasa yang logis dan sistematis. Kemampuan 

tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan pembuktian. 

Kegiatan pembuktian banyak dilakukan dalam mata kuliah Analisis Real yang sarat akan dengan 

definisi, lemma, dan teorema. Agar mahasiswa dapat memahami analisi real dengan baik maka 

mahasiswa dituntut untuk dapat memahami konsep mengenai lemma dan teorema yang dipelajari. Salah 

satu syarat agar hal tersebut tercapai adalah mahasiswa harus mempunyai kemampuan dalam 

membuktikan lemma dan teorema yang dipelajari dan beberapa permasalahan yang terkait dengan 

penerapan definisi, lemma, dan teorema. Dengan demikian, peningkatan pemahaman konsep matematis 

mahasiswa dalam mata kuliah analisis real dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan mahasiswa 

dalam pembuktian.  

Ketidakmampuan dalam menyelesaikan pembuktian soal analisis real disebabkan karena kurangnya 

pemahaman konsep mengenai definisi, lemma, dan teorema. Hal ini didapat penulis ketika melakukan 

wawancara dengan sejumlah mahasiswa. Mereka beralasan bahwa selama ini mereka hanya menghapal 

tetapi tidak memahami konsep definisi, lemma, dan teorema.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalahApakah terdapat pengaruh AQ terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa 

pendidikan matematika pada mata kuliah analisis real.Selain itu tujuan dalam penelitian ini adalahuntuk 

mengkaji AQpada pembelajaran matematika, mengkaji pengaruh AQ terhadap kemampuan pemahaman 

konsep matematis mahasiswa pendidikan matematika pada mata kuliah analisis real dan melihat 
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bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa pendidikan matematika pada mata 

kuliah analisis real. 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran AQ dan kemampuan pemahaman 

konsep matematis pada mahasiswa pendidikan matematika, mengetahui pengaruh AQ terhadap 

kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa pendidikan matematika pada mata kuliah analisis 

real, dan menambah kajian dan penelitian dalam bidang pendidikan matematika.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif regresi linier sederhana dan 

korelasional jenis hubungan yaitu mencari pengaruh antara Adversity Quotientterhadappemahaman 

konsep matematis mahasiswa.Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah Tangerang. 

Berikut merupakan desain penelitian yang akan dilakukan: 

 

X                              Y 

X = Variabel Adversity Qoutient 

Y = Pemahaman konsep matematis.  

 

Berdasarkan desain penelitian di atas, peneliti ingin melihat pengaruh X terhadap Y yaituAQ terdapat 

Pemahaman Konsep Matematis.Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif pendidikan 

matematika Universitas Muhammadiyah Tangerang sebanyak 4 angkatan.Adapun sampel pada penelitian 

ini adalah 31 orang mahasiswa pendidikan matematika yang mengambil mata kuliah analisis real.Dalam 

pengambilan sampel dibutuhkan suatu cara atau teknik pengambilan sampel atau yang disebut dengan 

sampling. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun pertimbangannya 

antara lain, para peneliti mengampu mata kuliah tersebut sehingga akan lebih mudah melihat aktivitas 

keseharian mahasiswa, mata kuliah analisis real merupakan mata kuliah wajib dalam pendidikan 

matematika.   

Instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variable-variabel dalam penelitian ini adalah: 

A. Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa.Tes yang 

digunakan berupa tes pemahaman konsep matematis, tes ini dibuat dalam bentuk uraian. Tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis ini sudah divalidasi oleh ahli dalam hal ini divalidasi oleh dosen Analisis 

Real dan Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran matematika, sehingga tes ini sudah layak digunakan 

untuk mengukur hasil belajar. 

B. SkalaAdversity Quotient 

Skala ini digunakan untuk mengukur skala AQ mahasiswa.Skala AQ matematis ini memuat 

pernyataan-pernyataan menyangkut keyakinan terhadap kemampuan diri dan kecerdasan dalam 

menghadapi kesulitan.Penyusunan skala AQ menggunakan skala Likert, yaitu berupa daftar yang 

berisikan pernyataan-pernyataan yang harus dipilih mahasiswa berdasarkan keadaan diri yang 

sebenarnya. Skala yang dibuat adalah skala tertutup yakni menyediakan jawaban Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).Setiap perrnyataan, subyek akan diberikan 

nilai sesuai dengan penilaian skala AQ. 
 

TABEL 1 SKORING SKALA ADVERSITY QOUTIENT 

Favourable Keterangan Unfavourable 

4 SangatSetuju 1 

3 Setuju 2 

2 TidakSetuju 3 

1 SangatTidakSetuju 4 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil tes kemampuan AQ dan pemahaman konsep matematis di analisis menggunakan 

bantuan software SPSS. Hasil pengukuran pemahaman konsep matematis terhadap 31 orang mahasiswa 

yang dijadikan sampel penelitian, diperoleh data skor maksimum 82 dan skor minimum 66, sehingga 
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diperoleh rentang (jangkauan) data sebesar 16. Berdasarkan analisis data diperoleh mean 69,55; median 

69; dan simpangan baku 2,29. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep matematis 

siswa tergolong baik dan tidak banyak beragam. 

Pada AQ, data awalnya merupakan data ordinal kemudian dikonversi menjadi data interval. 

Transformasi data dilakukan dengan menggunakan Metode Succesive Interval (MSI).Perhitungan tersebut 

menggunakan bantuan software STAT 97 dengan software utama Microsoft Office Excel. Hasil 

pengukuran adversity quotient terhadap 31 orang mahasiswa pada mata kuliah anreal, diperoleh skor 

maksimum 43 dan skor minimum 16 sehingga diperoleh rentang (jangkauan) data sebesar 27. 

Berdasarkan analisis data diperoleh mean 28,65; median 29,08; dan simpangan baku 6,19. 

Sebelum melakukan uji hipotesis, terdapat beberapa uji prasyarat yang harus dilakukan. Uji yang 

pertama yaitu uji normalitas, dihitung dengan uji Kormogorov-Smirnov pada taraf signifikansi       . 

Hasil uji normalitas AQ dan pemahaman konsep matematis dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL 2 HASIL UJI NORMALITAS 

 Kormogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. 

Pemahaman 0.143 31 0.108 

Adversity Quotient 0.704 31 0.200 

 

Nilai sig. pemahaman konsep matematis yaitu 0.108, karena sig > 0,05 atau 0,108 > 0,05 maka H0 

diterima. Ini berarti sebaran data pemahaman konsep matematis berdistribusi normal. Data hasil uji 

normalitas pada AQ diperoleh nilai sig. = 0,200, karena sig. > 0,05 atau 0,200 > 0,05 maka H0 diterima. 

Ini berarti sebaran data AQ berdistribusi normal. 

Selanjutnya adalah uji linieritas antara pemahaman konsep matematis dengan AQ. Adapun hasil uji 

linearitas AQ dan pemahaman konsep matematis dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

TABEL 3 HASIL UJI LINEARITAS 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Pemahaman 

Matematis * 

Adversity 

Quotient 

Between Groups 

(Combined) 155.177 28 5.542 4.434 .200 

Linearity 2.936 1 2.936 2.349 .265 

Deviation from 

Linearity 
152.241 27 5.639 4.511 .197 

Within Groups 2.500 2 1.250   

Total 157.677 30    

 

BerdasarkanTabel di atas didapat nilai Fhitung sebesar 4,511 dan Ftabel dengan dk = (27,2) 19,5, 

sehingga Fhitung < Ftabel atau 4,511 < 19,5 selain itu nilai sig. = 0,197 karena sig. > 0,05 atau 0,197 > 0,05,  

maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk antara kedua variabel adalah linier, 

sehingga dapat dilanjutkan menggunakan statistik parametrik, dengan korelasi dan regresi linier 

sederhana. 

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel AQdan variabel pemahaman konsep 

matematis dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi Pearson Product Moment. Adapun hasil 

perhitungan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel AQdan variabel pemahaman 

konsep matematis adalah sebagai berikut. 

 

TABEL 4 HASIL KORELASI AQ DAN PEMAHAMAN KONSEP 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .463 .215 .199 3.618 

 

Berdasarkan perhitungan didapat nilai rxy =0,463. Artinya, terdapat hubungan yang cukup kuat 

antara AQ dengan pemahaman konsep matematis mahasiswa.Untuk mengetahui besarnya kontribusi 
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pengaruh adversity quotient terhadap pemahaman konsep matematis mahasiswa dilakukan dengan 

menghitung koefisien determinasi. Dari perhitungan didapat koefisien determinasi sebesar 0,215 atau 

dapat diartikan bahwa pengaruh AQ terhadap pemahaman konsep matematis sebesar 21,5% dan sisanya 

dipengaruhi faktor lainyang tidak diteliti oleh penelitian ini. 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh AQ terhadap pemahaman konsep matematis setelah 

diketahui ada hubungan antar variabel tersebut maka digunakan regresi. Adapun hasil perhitungan untuk 

regresi adalah sebagai berikut. 

 

TABEL 5 HASIL PERSAMAAN UJI REGRESI 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 9.481 4.400 

 
2.155 .036 

Adversity Quotient .438 .117 .463 3.735 .000 

 

Berdasarkan tabel hasil persamaan uji regresi di atas maka persamaan regresi yang terbentuk 

adalah Y = 9,481 + 0,438X, yang dapat diartikan jika AQ diabaikan maka pemahaman konsep matematis 

mahasiswa sebesar 9,481; dan setiap penambahan 1 point pada AQ, akan menambah pemahaman konsep 

matematis sebesar 0,438 pointdengan asumsi variabel lain dianggap konstan (nilainya tetap nol atau sama 

dengan 0).  

Untuk pengujian keberartian regresidilihat dari nilai signifikansinya, adapun nilai signifikan dapat 

dilihatpada tabel berikut. 

 

TABEL 6 HASIL UJI REGRESI 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 182.597 1 182.597 13.951 .000 

Residual 667.516 29 13.089 
  

Total 850.113 30 
   

 

Berdasarkan tabel di atas,nilai signifikansi regresi yaitu nilai Fhitung = 13,951 dan sig. = 0,000. 

Karena nilai sig. < 0,005, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti koefisien regresi yang terbentuk 

dari AQ terhadap pemahaman konsep matematis adalah signifikan. 

AQmerupakan faktor yang menentukan kesuksesan, karena pada dasarnya setiap orang memendam 

hasrat untuk mencapai kesuksesan. AQ berakar pada bagaimana kita merasakan dan menghubungkan 

suatu hal dengan tantangannya. Jika seseorang yang memiliki AQ lebih tinggi maka dia cenderung tidak 

akan menyalahkan orang lain karena dia merasa bahwa kegagalan yang dia lakukan adalah bagian dari 

kesuksesan yang tertunda dan dia juga merasa bahwa dia siap untuk menghadapi tantangan yang akan 

ditemukan serta siap untuk menyelesaikan masalah yang akan dia hadapi. Hal ini juga selaras dengan 

pendapat Agustian, AQ adalah kecerdasan yang dimiliki sesorang dalam mengatasi kesulitan dan bertahan 

hidup [6]. Mahasiswa dengan AQyang tinggi memegang peranan penting akan apa yang telah dikerjakan. 

Hasil baik atau buruk dari setiap perbuatan dan pekerjaan menjadi tanggung jawab dan tidak 

menyalahkan orang lain. Bagi mahasiswa yang memiliki AQ yang tinggi akan mampu menghadapi 

kesulitan sebagai tanggung jawab pribadi yang harus diselesaikan sendiri. Mahasiswa yang memiliki 

AQrendah cenderung menganggap kesulitan yang muncul akan terus menerus terjadi, sehingga mereka 

terus dibayangi hambatan-hambatan yang sering kali muncul. Setiap kesulitan, penyebabnya juga 

dianggap sebagai sesuatu yang terus akan muncul kembali di masa yang mendatang. 

Pemahaman konsep matematis juga tentunya dipengaruhi oleh AQ, karena jika mahasiswa 

memiliki AQdalam belajar terutama dalam pelajaran matematika pemahaman konsep matematis yang 

dihasilkan akan lebih baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan, karena dalam belajar matematika 

mahasiswa dituntut menanamkan kedisiplinan dalam kegiatannya, mengingat dengan adanya kedisiplinan 
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mahasiswa akan lebih menghargai waktu. Kedisiplinan yang terdapat pada mahasiswa sangat 

mempengaruhi mahasiswa dalam menghadapi masalah dan hambatan dalam proses belajarnya, karena 

mahasiswa tersebut sudah terbiasa belajar dengan teratur sehingga hambatan-hambatan dalam pengerjaan 

soal dengan mudah dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, inilah peran AQ pada mahasiswa, dimana 

mahasiswa dapat mengubah hambatan-hambatan dalam belajar menjadi peluang. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwaterdapat hubungan yang 
signifikan antara adversity quotient (AQ) dengan kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa 

pada mata kuliah analisis real.Deskripsi data hasil penelitian ini memaparkan tentang Q sebagai variabel 
bebas(X), dan pemahaman konsep matematis mahasiswa sebagai variabel terikat (Y),dengan koefisien 
korelasi  rxy=0,463 dan memberikan sumbangan 21,5% terhadap pemahaman konsep matematis, dan garis 
regresinya Y = 9,481 + 0,438X.Semakin tinggi AQ mahasiswa maka semakin tinggi pula pemahaman 
konsep matematis mahasiswa tersebut. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan, berdasarkan hasil analisis tersebut adalah: 

1) Bagi mahasiswa, disarankan untuk meningkatkan AQ yang dimiliki agar mampu mengatasi setiap 

kesulitan yang ada, serta meningkatkan juga pemahaman konsep matematisnya. 

2) Bagi dosen, disarankan untuk ikut membantu meningkatkan AQ mahasiswanya dan juga memotivasi 

mahasiswanya. 

3) Kepada pihak-pihak terkait seperti psikologdan masyarakat diharapkan memberikan dukungan yang 

dapat membangun AQ mahasiswa terkait dengan kondisi sulit yang dialami sehingga mampu 

menyesuaikan diri dengan berbagai kesulitan yang dihadapi. 

4) Bagi peneliti lainyang melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, diharapkan lebih 

memperluas tinjauan teoritis yang belum terdapat dalam penelitian ini, dan dan semoga penelitian 

ini bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat yang menggunakan penelitian ini. 
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