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Abstrak
Dewasa ini masih banyak siswa yang mempunyai kesan negatif terhadap matematika,
misalnya: matematika dianggap sebagai momok, matematika menakutkan, bahkan ada siswa
yang fobia terhadap matematika. Adversity quotiont (AQ) adalah kecerdasan mengatasi
kesulitan. Siswa yang memiliki AQ tinggi disebut siswa tipe climber. Siswa tipe climber gigih,
ulet, dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Mereka selalu berusaha mencari jalan keluar
penyelesaian jika menghadapi kesulitan. Mereka tidak pernah membiarkan ada sesuatu yang
menghalangi cita-citanya. Sehingga AQ sangat diperlukan siswa dalam belajar matematika.
Adversity Quotient dapat diintegrasikan pada setiap fase pembelajaran matematika. Pada fase
pendahuluan AQ disampaikan sebagai apersepsi. Pada fase inti guru dapat memanfaatkan
potensi siswa climber sebagai tutor sebaya, juru bicara kelompok. Pada fase penutup siswa
climber dapat membantu siswa lainnya menyimpulkan hasil diskusi dan merangkum materi
pelajaran.
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Cukup lama orang beranggapan bahwa IQ (intelligence quotient) merupakan
penentu kesuksesan belajar dan hidup seseorang (Suparno, 2004). Pendapat itu berubah
setelah Goleman (2000) mengungkapkan bahwa keberhasilan seseorang sangat tergantung
pada emotional quotient (EQ). Namun kenyataannya, sejumlah orang yang memiliki IQ
tinggi dan segala aspek-aspek EQ tidak berhasil dalam kehidupannya. Coba diingat
kembali teman-teman kita yang dahulu pernah juraa kelas ketika belajar di sekolah dasar
atau sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Mereka yang juara kelas itu
hanyalah pertanda bahwa mereka memiliki IQ yang tinggi, bukan suatu ukuran bahwa
mereka akan berhasil dalam menempuh kehidupannya. Seseorang yang memiliki IQ tinggi,
setidaknya dapat diduga bahwa yang bersangkutan pintar matematika, logika, dan Bahasa
Indonesia. Di mana mereka sekarang? Dan bagaimana kehidupan mereka? Ada yang
sukses dalam menempuh hidupnya, tetapi tidak sedikit yang justru gagal dalam menempuh
kehidupannya, dengan kata lain gagal mengatasi permasalahan yang menghadang dalam
kehidupannya.
Menurut Stoltz (2000) agaknya bukan IQ ataupun EQ yang menentukan suksesnya
seseorang, tetapi keduanya berperan dalam menentukan kesuksesan. Lebih lanjut Stoltz
(2000) menyatakan bahwa ada satu faktor lagi yang memiliki pengaruh luarbiasa terhadap
keberhasilan seseorang, yaitu kecerdasan mengatasi masalah atau adversity quotient (AQ).
AQ seseorang dapat ditingkatkan, misalnya seorang siswa yang memiliki AQ rendah
dapat ditingkatkan menjadi seseorang siswa yang memiliki AQ tinggi. Seseorang yang
memiliki AQ tinggi tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Mereka adalah
pemikir yang selalu memikirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan, dan tidak pernah
membiarkan ada sesuatu yang menghalangi cita-citanya. Siswa yang memiliki AQ tidak
pernah putus harapan dalam menempuh pendidikan, termasuk dalam menyelesiakan tugas
yang diberikan guru kepadanya. Potensi tersebut tentu akan sangat bermanfaat jika diterap-
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kan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Masalahnya adalah bagaimana
integrasikan AQ tersebut dalam pembelajaran matematika. Tulisan ini mencoba
integrasikan AQ dalam pembelajaran matematika. Mengintegrasikan AQ
pembelajaran matematika yang dimaksud belum dalam bentuk pengembangan
pembelajaran, tetapi baru pada tataran kajian konsep.

mengmengdalam
model

PEMBAHASAN
Pengertian Adversity Quotient
Adversity Quotient (AQ) adalah kecerdasan mengatasi kesulitan (Stoltz, 2000).
Senada dengan itu, juga ada beberapa istilah lain yang sering digunakan, misalnya AQ
adalah kecerdasan ketahanmalangan (Candisa, 2006), AQ adalah potensi kegigihan (Subiyanto,
2006), AQ adalah kehandalan mental (Laksomono, 2006), dan AQ adalah kecerdasan
ketangguhan (Efendi, 2005).
Menurut Stoltz (2000) AQ mempunyai tiga bentuk, yaitu: (1) AQ adalah suatu
kerangka konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan,
(2) AQ adalah suatu ukuran untuk mengetahui respon seseorang untuk menghadapi
kesulitan, (3) AQ adalah serangkaian peralatan yang memiliki dasar ilmiah untuk
memperbaiki respon seseorang terhadap kesulitan. Lebih lanjut Stoltz (2000) mengatakan
bahwa AQ dapat meramalkan: kinerja, motivasi, pemberdayaan, kreativitas, kebahagiaan,
vitalitas dan kegembiraan, kesehatan emosional, kesehatan jasmanai, ketekunan,
produktivitas, pengetahuan, energi, pengharapan, daya tahan, tingkah laku, umur panjang,
dan respon terhadap perubahan.
Suksesnya pekerjaan dan hidup seseorang banyak ditentukan oleh AQ. Seseorang
yang memiliki AQ lebih tinggi, tidak dengan mudah menyalahkan pihak lain atas persoalan
yang dihadapinya melainkan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Mereka
tidak mudah mengeluh dan tidak mudah berputus asa walau kondisi seburuk apapun. Justru
sebaliknya, dengan segala keterbatasannya, mereka mampu berpikir, bertindak dan
menyiasati diri untuk maju terus. Sebaliknya, rendahnya AQ seseorang adalah tumpulnya
daya tahan hidup. Mengeluh sepanjang hari tatkala menghadapi persoalan dan sulit untuk
melihat hikmah di balik semua permasalahan yang dihadapinya.
Stoltz (2000) mengumpamakan hidup ini sebagai sebuah pendakian puncak gunung.
Seseorang yang mencapai puncak gunung berarti ia telah berhasil mengatasi kesulitan.
Istilah ”mendaki gunung” dalam situasi pendidikan di sekolah dapat berarti: lulus pada
ujian, memperoleh nilai bagus pada pelajaran tertentu, menjadi juara pada suatu perlombaan, menguasai matapelajaran tertentu, menjadi ketua pada organisasi di sekolah, memperoleh beasiswa, dan sebagainya.
Komponen Adversity Quotient
Empat komponen utama AQ yang sering disebut CO2RE, yaitu C = Control, O2 =
Origin dan Ownership, R = Reach, dan E = Endurance.
Control (kendali) mempertanyakan berapa banyak (kuat) kendali yang seseorang
rasakan terhadap sebuh peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Semakin tinggi skor pada
dimensi C, semakin besar kemungkinannya seseorang memiliki tingkat kendali yang kuat
atas masalah yang dihadapi. Sebaliknya semakin rendah skor pada dimensi C semakin
besar kemungkinannya seseorang merasa bahwa masalah yang dihadapi diluar kendali.
Stolz (2000) memberikan beberapa kecendrungan mereka yang skornya rendah paa
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dimensi C, misalnya: ini diluar jangkauan saya, tidak ada yang saya bisa lakukan, dan anda
tidak mungkin melawan, karena mereka anggota dewan. Lebih lanjut Stolz (2000) memberikan beberapa contoh ungkapan-ungkapan bagi AQ tinggi, misalnya: wow ini sulit,
tetapi saya pernah menghadapi yang lebih sulit dari itu, pasti ada yang saya bisa lakukan,
selalu ada jalan, siapa berani akan menang, dan saya haru mencari cara lain.
Origin dan Ownership (asal usul dan pengakuan), mempertanyakan siapa yang
menjadi asal usul kesulitan dan sampai sejauh mana seseorang mengakui adanya kesulitan
tersebut. Komponen origin dan ownership sering disebut O2. Semakin tinggi skor O2
semakin besar kemungkinannya seseorang memandang bahwa kesuksesan itu selalu ada
dan penyebab utama suatu kesulitan berasal dari luar. Sebaliknya semakin rendah skor O2
semakin besar kemungkinannya seseorang menganggap bahwa penyebab kesulitan itu
adalah dirinya sendiri. Jika mereka sempat meraih kesuksesan, mereka menganggap bahwa
kesuksesan itu hanya keberuntungan saja yang diakibatkan oleh orang atau faktor dari luar.
Menurut Stoltz (2000) mereka yang skor asal usulnya (origin) rendah cenederung bepikir:
(a) ini semua kesalahan saya; (b) saya memang bodoh sekali; (c) seharusnya saya lebih
tahu; (d) apa yang saya pikirkan tadi, ya?, (e) saya malah jadi tidak mengerti, (f) saya
sudah mengacaukan semuanya, dan (g) saya memang orang gagal. Lebih lanjut Stolz
(2000) mengemukakan bahwa orang yang memiliki respon asal usul lebih tinggi akan
berpikir sebagai berikut: (a) waktunya tidak tepat; (b) seluruh industri sedang menderita;
(c) sekarang ini setiap orang mengalami masa-masa yang sulit, dia hanya sedang tidak
gembia hatinya; (d) beberapa anggota tim tidak memberikan kontribusinya; (e) anak saya
sakit dan saya harus begadang sepanjang malam untuk merawatnya; (f) tak seorangpun
yang dapat meramalkan datangnya yang satu ini; (g) ada sejumlah faktor yang berperan,
(h) seluruh anggota tim mengecewakan harapan-harapan kami, (i) setelah mempertimbangkan segala sesuatunya saya tahu ada acara untuk menyelesaikan pekerjaan saya dengan
lebih baik dan saya akan menerapkannya bila lain waktu saya berada dalam situasi seperti
ini lagi.
Reach (jangkauan) mempertanyakan sampai sejauh manakah kesulitan akan menjangkau aspek-aspek lain dari kehidupan seseorang. Dengan AQ yang rendah akan membuat kesulitan merembes ke segi-segi lain dari kehidupan seseorang. Rapat yang tidak
berjalan lancar dapat mengacaukan seluruh kegiatan pada hari itu; sebuah konflik dapat
merusak hubungan yang sudah terjalin, suatu penilaian kinerja yan negatif akan menghambat karier, yang kemudian menimbulkan kepanikan secara finansial, sulit tidur,
kepahitan, menjaga jarak dengan orang lain, dan pengambilan keputusan yang buruk.
Semakin rendah skor komponen reach semakin besar kemungkinannya seseorang
menganggap peristiwa-peristiwa buruk dialami sebagai bencana, dan membiarkannya
meluas. Menganggap suatu kesulitan sebagai bencana yang akan menyebar dengan cepat
sekali, bisa sangat berbahaya karena akan menimbulkan kerusakan bila dibiarkan tak terkendali. Sebaliknya semakin tinggi skor komponen R seseorang, semakin besar kemungkinannya seseorang membatasi jangkauan masalahnya pada peristiwa yang sedang
dihadapi.
Enduran (daya tahan) mempertanyakan dua hal yang saling berkaitan yaitu: berapa
lamakah kesulitan akan berlangsung dan berapa lamakah penyebab kesulitan itu akan
berlangsung. Semakin rendah skor E seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang itu
menganggap kesulitan dan penyebabnya akan berlangsung lama, kalau bukan selamalamanya. Semakin tinggi skor E seseorang semakin besar kemungkinannya seseorang akan
memandang kesuksesan sebagai suatu yang berlangsung lama, atau bahkan permanen.
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Demikian juga seseorang akan menganggap kesulitan itu dan penyebab-penyebabnya
sebagai sesuatu yang bersifat sementara, cepat berlalu, dan kecil kemungkinannya terjadi
lagi. Hal ini akan meningkatkan energi, optimisme, dan kemungkinan seseorang untuk
bertindak.
Tipe Adversity Quotient
Menurut Stoltz (2000) ada tiga tipe AQ, yaitu: tipe quitter (AQ rendah), tipe camper
(AQ sedang), dan tipe climber (AQ tinggi).
Tipe quitter adalah anak yang berusaha menjauh dari permasalahan. Ciri-ciri anak
tipe quitter, misalnya: usahanya sangat minim, begitu melihat kesulitan ia akan memilih
mundur, dan tidak berani menghadapi permasalahan. Mereka meninggalkan impianimpiannya dan memilih jalan yang mereka anggap lebih datar dan mudah. Mereka sering
menjadi sinis, murung dan mati perasaaannya, atau mereka menjadi pemarah dan frustrasi,
menyalahkan semua orang disekelilingnya dan membenci orang-orang yang terus berusaha
untuk maju. Orang quiter juga sering menjadi pecandu alkohol, narkoba. Mereka mencari
pelarian untuk menenangkan hati dan pikiran, mereka melarikan diri dari (pendakian)
usaha untuk maju, yang berarti juga mengabaikan potensi yang mereka miliki dalam
ehidupan ini.
Siswa quitter adalah mereka yang beranggapan bahwa matematika itu rumit,
nyelimet, membingunkan, dan bikin pusing saja. Motivasi mereka sangat kurang, sehingga
ketika menemukan sedidkit kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika mereka menyerah dan berhenti tanpa dibarengi usaha sedikitpun.
Tipe camper adalah anak yang tak mau mengambil risiko yang terlalu besar dan
merasa puas dengan kondisi atau keadaan yang telah dicapainya saat ini. Ia pun kerap
mengabaikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal didapat. Orang tipe ini cepat puas
atau selalu merasa cukup berada di posisi tengah. Orang camper merasa cukup senang
dengan ilusinya sendiri tentang apa yang suda ada, dan mengorbankan kemungkinan untuk
melihat atau mengalami apa yang masih mungkin terjadi. Mereka tidak memaksimalkan
usahanya walaupun peluang dan kesempatannya ada. Tidak ada usaha untuk lebih giat
belajar. Dalam belajar matematika siswa camper tidak berusaha semaksimal mungkin,
mereka berusaha sekedarnya saja. Mereka berpandangan bahwa tidak perlu nilai tinggi
yang penting lulus, tidak perlu juara yang penting naik kelas.
Tipe climber adalah anak yang mempunyai tujuan atau target. Untuk mencapai tujuan
itu, ia mampu mengusahakan dengan ulet dan gigih. Tak hanya itu, ia juga memiliki
keberanian dan disiplin yang tinggi. Ibarat orang bertekad mendaki gunung sampai puncak,
ia akan terus mencoba sampai yakin berada di puncak gunung. Tipe inilah yang tergolong
memiliki AQ yang baik.
Siswa climber adalah mereka senang belajar matematika. Tugas-tugas yang diberikan
guru diselesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Jika mereka menemukan masalah
matematika yang sulit dikerjakan, maka mereka berusaha semaksimal mungkin sampai
mereka dapat menyelesaikannya. Mereka tidak mengenal kata menyerah. Mereka mencoba
berbagai cara atau metode. Mereka juga memiliki keberanian dan disiplin tinggi. Merekalah yang menjadi peserta olimpiade matematika.
Memperbaiki Adversity Quotient
Menurut Stoltz (2000) LEAD sangat efektif untuk membantu orang menciptakan
perbaikan-perbaikan permanen dalam AQ serta cara merespon kesulitan. Rangkaian LEAD
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adalah L = listen (dengarkan respon anda terhadap kesulitan), E = explore (jajaki asal usul
dan pengakuan anda atas akibatnya), A = analyze (analisis bukti-buktinya), dan D = Do
(lakukan sesuatu/ambil tindakan).
Menumbuhkan AQ anak bukanlah tanggung jawab guru semata, melainkan peran
orangtua siswa sangat diharapkan. Sering di temukan pola asuh orangtua terhadap anaknya
dilaksanakan dengan cara memanjakan. Pola asuh dan pendidikan dengan memanjakan
anak adalah merusak atau membuat anak tidak berdaya. Seligman dalam (Arswandi, 2006)
menyatakan bahwa ”memanjakan anak sebagai proses ketidakberdayaan atau pembodohan
yang dipelajari”. Akibatnya masih banyak anak yang sudah dewasa dan bahkan sudah
sarjana ketika dihadapkan pada masalah yang sangat sederhana sekalipun tidak mampu
mereka atasi dan masih meminta bantuan orang lain terutama pada kedua orangtuanya.
Mengapa kini banyak ditemukan anak-anak yang mudah frustrasi? Itulah gejala yang
tampak jika seseorang tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Menurut Barlianto
(2007) banyak orangtua memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan kepada
anaknya, sehingga AQ anak tidak berkembang. Letak kesalahannya adalah pemberian
kemudahan atau fasilitas itu tanpa dibarengi dengan memberikan kesempatan pada anak
untuk mencoba terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Akibatnya,
anak menjadi mudah menerima sesuatu tanpa mau mengusahakannya terlebih dahulu.
Atau, bisa jadi malah melarikan diri bila menghadapi suatu masalah. Contohnya, anak
yang memiliki kesulitan dalam belajar matematika. Untuk memudahkan, orangtua memberikan les tambahan matematika. Hasilnya adalah anak sangat bergantung pada guru les
dan tidak terpacu untuk belajar matematika.
Kemampuan AQ pada anak umumnya berhubungan dengan pola asuh yang diterapkan. Orangtua yang telanjur memberikan banyak kemudahan atau fasilitas tak perlu takut
AQ anaknya tidak berkembang. Cobalah secara perlahan mengubah pola asuh terhadap
anaknya, sehingga ia berkesempatan menuntaskan sendiri masalahnya.
Selain itu, menurut (Eva,2006) orangtua juga dapat menumbuhkan AQ anak mulai
dari keluarga, dengan cara: (a) jangan mudah mengabulkan permintaan anak, (b) ceritakan
pengalaman-pengalaman keberhasilan orang terdekat, (c) ingatkan anak untuk bertahan
dalam menghadapi kesulitan, (d) ajak anak mengenali diri sendiri.
Jangan mudah mengabulkan permintaan anak. Bila anak meminta sesuatu, upayakan
agar ada jerih payah yang dilakukan olehnya. Lakukan negosiasi dengan anak. Misalnya,
saat ia minta dibelikan mainan, sampaikan kepadanya bahwa ia harus mengumpulkan uang
jajannya. Setelah uangnya terkumpul senilai mainan yang diinginkan, barulah mainan itu
dibelikan. Usahakan imbalan untuk memperoleh mainan itu berkaitan dengan upaya mengubah perilaku yang kurang baik. Misalnya, mainan dibelikan asal anak berani maju
mengerjakan tugas di depan kelas atau mau bangun pagi. Lihatlah selama sebulan, bila
sudah ada perubahan, barulah mainan itu diberikan. Bila tidak, tundalah dahulu.
Pentingnya Adversity Quotient dalam Pembelajaran Matematika
Mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai perguruan tinggi peserta
didik belajar matematika. Khsusus pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, siswa
belajar matematika yang oleh Soedjadi (2000) disebut matematika sekolah. Matematika
sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari matematika yang dipilih berdasarkan
atau berorientasi kepada kepentingan kependidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika sekolah tidak sepenuhnya
sama dengan matematika sebagai ilmu. Dikatakan demikian karena memiliki perbedaan
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antara lain dalam hal: penyajiannya, pola berpikirnya, keterbatasan semestanya, dan
tingkat keabstrakannya.
Matematika mempunyai sifat khas kalau dibandingkan dengan disiplin ilmu yang
lain. Matematika berkaitan dengan ide abstrak yang diberi simbol yang tersusun secara
hirarkis dan penalarannya deduktif. Menurut Hermes (Marpaung, 1999) semua konsep
matematika memiliki sifat abstrak sebab hanya ada dalam pikiran manusia. Hanya pikiran
yang dapat ”melihat” objek matematika. Karena itu kegiatan pembelajaran matematika
seyogyanya tidak disamakan begitu saja dengan ilmu yang lain. Belajar matematika
merupakan kegiatan mental yang tinggi dan menuntut pemahaman dan ketekunan berlatih.
Sampai dewasa ini sebagian siswa masih mempunyai kesan negatif terhadap matematika, misalnya: matematika sebagai momok (Yaniawati, 2007), matematika menakutkan
(Sulaepin, 2006; Lasedu, 2006), matematika sulit dan membosankan (Becker & Schneider,
2006), matematika tidak menyenangkan (Zainuri, 2007), matematika merupakan ilmu yang
kering, melulu teoritis dan hanya berisi rumus-rumus, seolah- olah berada ”di luar” mengawang jauh dan tidak bersinggungan dengan realitas siswa (Sriyanto, 2007). Jika siswa
mempunyai kesan negatif terhadap matematika, bahkan membenci karena kesulitannya, itu
sama saja mereka tidak menyukai tantangan kesulitan yang ditawarkannya.
Mungkin hal tersebut disebabkan oleh objeknya yang abstrak atau cara mengajar
guru yang kurang menarik. Setiap siswa tidak dapat menghindari dari kesulitan dalam
belajar matematika. Perlu disadari bahwa pada umumnya siswa mengalami kesulitan dalam
belajar matematika, hanya tingkat kesulitannya yang berbeda-beda. Ada siswa yang merasa
kesulitan hanya pada pokok bahasan tertentu, ada juga siswa yang merasakan kesulitan
hanya bidang matematika tertentu, dan ada juga merasa kesulitan untuk seluruh materi
matematika.
Sehingga dapat dipastikan setiap siswa yang belajar matematika pernah mengalami
kesulitan. Disinilah potensi AQ sangat dibutuhkan dalam belajar matematika. Belajar pada
dasarnya adalah mengatasi kesulitan. Mengalami kesulitan, berarti seseorang masih diberi
kesempatan untuk mengasah kembali kepekaan perasaan, ketajaman pikiran, dan kecerdasan (Ronnie, 2006). Bukankah seseorang survive sampai saat ini, salah satunya disebabkan
karena telah menghadapi banyak sekali tantangan hidup di masa lalu.
Stoltz (2000) menyatakan bahwa orang sukses dalam belajar, adalah orang yang
memiliki AQ tinggi. AQ sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Carol Deweck (Waidi,
2006) menyatakan bahwa siswa yang mempunyai AQ tinggi memiliki motivasi dan
prestasi belajar tinggi. Kesulitan baginya justru membuatnya menjadi siswa pantang
menyerah. Mereka mampu mengubah kesulitan menjadi peluang. Mereka adalah orang
optimis yang memandang kesulitan bersifat sementara dan bisa diatasi.
Faktor dominan pembentuk AQ adalah sikap pantang menyerah. Sikap inilah yang
perlu ditanamkan kepada setiap siswa dalam belajar matematika. Kecerdasan ini
menyangkut kemampuan seseorang untuk tetap gigih dan tegar dalam kesulitan dan
penderitaan demi mencapai cita-cita. Saatnya membangun cara pandang siswa bahwa
kesulitan adalah bagian dari pertumbuhan menuju kemandirian melalui kegigihan dan
ketekunan. Kesulitan bukan disingkirkan dari hadapan anak, melainkan keberanian perlu
ditumbuhkan dalam diri anak untuk menghadapi kesulitan dalam belajar di sekolah.
Pengintegrasian AQ dalam Pembelajaran Matematika
Mengintegrasikan AQ dalam pembelajaran matematika adalah memperhatikan atau
melibatkan AQ siswa dalam pembelajaran matematika. Guru memperhatikan AQ siswa
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pada setiap fase pembelajaran. Setiap model pembelajaran matematika memiliki tiga fase,
yaitu fase pendahuluan, fase inti, dan fase penutup. Mungkin saja ada model pembelajaran
yang menggunakan istilah lain, namun pada prinsipnya tetap pada tiga fase utama tersebut.
Berikut akan diuraikan bagaimana mengintegrasikan AQ pada setiap fase pembelajaran
matematika:
Pada fase pendahuluan AQ disampaikan sebagai bagian dari apersepsi. Guru menelaskan secara singkat bahwa sebenarnya pada setiap siswa ada potensi yang disebut
kecerdasan mengatasi kesulitan. Penjelasan guru tersebut diharapkan dapat menyadarkan
siswa bahwa potensi kecerdasan mengatasi kesulitan yang dimiliki dapat dimanfaatkan
semaksimal mungkin untuk belajar matematika. Pada fase ini diharapkan tidak ada siswa
yang menyerah sebelum belajar matematika.
Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga tipe siswa berdasarkan tingkatan AQ yaitu
climber, camper, dan quitter. Pada fase inti guru perlu memperhatikan tingkat AQ siswa.
Guru tidak boleh hanya memperhatikan sekelompok siswa saja. Guru sebaiknya memperhatikan siswa yang memiliki AQ tinggi tanpa mengabaikan siswa yang memiliki AQ
rendah. Sehingga semua siswa merasa diperhatikan. Siswa climber mungkin diberikan
tugas tambahan pengayaan, sambil guru membimbing siswa camper dan quitter. Dalam
situasi seperti ini pekerjaan guru memang tidak mudah. Namun demikian sebenarnya guru
dapat memanfaatkan potensi siswa climber menjadi tutor sebaya kepada teman-temannya
yang lain. Siswa climber juga dapat berperan sebagai ketua sekaligus juru bicara setiap
kelompok pada diskusi kelompok maupun disksusi kelas. Pemanfaatan potensi siswa
climber dalam setiap pembelajaran matematika untuk keperluan tertentu sangat tergantung
kepada kreatifitas guru.
Pada fase penutup guru juga perlu memerhatikan AQ siswa. Siswa climber dapat
diarahkan guru untuk membantu teman-temannya dalam menyimpulkan hasil diskusi,
merangkum materi pelajaran. Tugas pekerjaan rumah sebaiknya dikerjakan secara berkelompok. Ketiga tipe siswa sebaiknya didistribusi secara merata pada setiap kelompok
PENUTUP
Adversity Quotient dapat diintegrasikan pada setiap fase pembelajaran matematika.
Pada fase pendahuluan AQ disampaikan sebagai apersepsi. Pada tahap ini guru dapat
memanfaatkan potensi siswa climber sebagai tutor sebaya, juru bicara kelompok. Pada fase
penutup siswa climber dapat membantu teman-temannya menyimpulkan hasil diskusi dan
merangkum materi pelajaran.
Demikian untuk sementara pengintegrasian AQ dalam pembelajaran matematika
yang sempat dikemukakan, dan masih sangat terbuka kemungkinan bentuk peintegrsian
yang lain.
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