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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa adalah seseorang yang belajar atau menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi, yang dituntut memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk 

menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Salah satu tugas yang harus 

diselesaikan adalah skripsi. Skripsi merupakan karya tulis dan penelitian mandiri 

mahasiswa, yang disusun dalam jangka waktu paling cepat satu semester (6 bulan) 

dan paling lambat dua semester (12 bulan), di bawah bimbingan seorang dosen 

yang memenuhi kualifikasi akademik untuk menjadi pembimbing mahasiswa 

dalam menyusun skripsi. Skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa dengan bobot 

6 sks sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (Elfida, Agung, 

Harmaini, Herwanto dan Husni, 2012). Dalam penyusunan skripsi, mahasiswa 

dituntut untuk mampu merumuskan pertanyaan atau masalah penelitian, membuat 

rancangan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data penelitian serta 

mebuat laporan penelitian. 

Secara kurikuler, mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh studinya, 

termasuk menyelesaikan skripsi, dalam kurun waktu delapan semester. Namun, 

fenomena yang terjadi saat ini, banyak mahasiswa yang tidak dapat 

menyelesaikan skripsi tepat waktu. Data lulusan Program S-1 Fakultas Psikologi 

UIN Suska Riau tahun akademik 2016/2017 menunjukkan dari 242 lulusan 

terdapat 212 mahasiswa yang menempuh studi lebih dari delapan semester 

(Bagian Akademik Fakultas Psikologi UIN Suska Riau). Artinya hanya 12% dari 
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mahasiswa yang mampu menyelesaikan skripsinya dalam kurun waktu delapan 

semester dan menyelesaikan studinya tepat waktu.  

Menurut Master (2012), dalam proses penyusunan skripsi sebagian 

mahasiswa mengalami hambatan dan kesulitan baik dari faktor internal maupun 

dari faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri mahasiswa yang 

bersangkutan seperti, tidak mempunyai kemampuan dalam tulis menulis, 

kurangnya kemampuan akademis yang memadai, kurangnya ketertarikan 

mahasiswa dalam penelitian, tidak terbiasa menulis karya ilmiah dan kurang 

terbiasa dengan sistem kerja terjadwal dengan pengaturan waktu terbatas. Adapun 

faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa seperti kesulitan 

mencari literatur, dana yang terbatas, dan masalah dengan dosen pembimbing 

skripsi. 

Hasil wawancara informal yang dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Mei 2017 

terhadap sembilan orang mahasiswa di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang 

sedang menyusun skripsi, ditemukan beberapa hambatan dalam proses 

penyusunan skripsi. Hambatan itu berupa kesulitan menemui permasalahan dan 

judul, kesulitan mendapatkan referensi, kesulitan menemui dosen pembimbing, 

penundaan bimbingan, revisi skripsi terlalu lama diperiksa oleh dosen 

pembimbing skripsi, sulit mengontrol rasa takut untuk menemui dosen 

pembimbing ataupun orang penting di tempat penelitian, kurangnya kemampuan 

dalam penulisan karya ilmiah, penundaan penyusunan skripsi, kesulitan membagi 

waktu antara skripsi dengan pekerjaan, motivasi untuk mengerjakan skripsi tidak 

stabil, dan sulitnya melawan rasa malas. Terlebih lagi dengan adanya peraturan 
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baru dari fakultas mengenai penyusunan skripsi, sebagian mahasiswa merasa 

dipersulit karena batas waktu yang diberikan dari fakultas tidak sesuai dengan 

lamanya waktu bimbingan dengan dosen pembimbing serta adanya faktor-faktor 

lain yang tidak terduga yang membuat mahasiswa melewati batas waktu yang 

telah ditetapkan. Namun sebagian mahasiswa menyukai adanya peraturan baru 

tersebut, karena dengan adanya peraturan tersebut mahasiswa menjadi termotivasi 

untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan dan 

kesulitan yang menyertai proses penyusunan skripsi menimbulkan respons yang 

beragam dari para mahasiswa. Sebagian mahasiswa merasa diberi beban berat, 

kehilangan motivasi dalam mengerjakan skripsi. Akan tetapi, ada juga mahasiswa 

yang memandang skripsi sebagai tantangan dan tanggung jawab yang harus 

diselesaikan, kemudian mereka terus berusaha untuk menyelesaikan skripsi dan 

berhasil meraih gelar sarjana. Meskipun mahasiswa dihadapkan dalam situasi 

yang sama yaitu proses penyelesaian skripsi, namun kemampuan mahasiswa 

dalam mengatasi kesulitan tersebut berbeda-beda. Kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan disebut dengan adversity quotient. 

Menurut Stoltz (2004), adversity quotient merupakan 

kemampuan/kecerdasan  seseorang untuk bertahan dalam menghadapi dan 

mengatasi kesulitan. Adversity quotient merupakan pola respon yang ada dalam 

pikiran individu terhadap kesulitan, yang selanjutnya akan dapat menentukan 

bagaimana tindakan individu ketika berhadapan dengan kesulitan. 
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Adversity quotient yang tinggi mengisyaratkan ketahanan seseorang dalam 

memperjuangkan dan mengatasi kesulitan hidupnya. Sementara itu adversity 

quotient rendah mengisyaratkan seseorang yang mudah menyerah dan putus asa 

saat berhadapan dengan  kesulitan (Stoltz, 2004). Mahasiswa yang memiliki 

adversity quotient yang tinggi akan terus berusaha maju mengatasi kesulitan atau 

hambatan selama proses penyelesaian skripsi. Mahasiswa akan berusaha membaca 

literatur psikologi, mencari teori, menterjemahkan referensi dari bahasa Inggris ke 

bahasa Indonesia, mengatur jadwal bimbingan, serta melakukan revisi. Berbeda 

dengan yang memiliki adversity quotient rendah, mahasiswa akan memandang 

skripsi itu adalah suatu beban, halangan, tugas, yang akhirnya mereka hindari. 

Mahasiswa lebih banyak membuang waktu untuk mengeluh, sering menyalahkan 

pihak dari luar seperti menyalahkan dosen pembimbing yang sulit untuk ditemui. 

Menurut Stoltz (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi adversity quotient 

antara lain genetika, keyakinan, bakat, hasrat, karakter, kinerja, kesehatan, 

pendidikan dan lingkungan. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi adversity 

quotient  adalah optimisme (Utami, Hardjono, dan Karyanta, 2014). Optimisme 

merupakan sebuah konsep penting dalam psikologi, yang dapat memprediksi 

bagaimana seseorang bereaksi pada situasi yang penuh dengan tekanan (David, 

Montgomery, dan Bovbjerg, 2006). Menurut Carver dan Scheier (2002) 

optimisme adalah individu yang mengharapkan hal-hal yang baik yang terjadi 

pada mereka, memiliki keyakinan dan ketekunan dalam menghadapi masalah 

ataupun tantangan dalam hidup.  
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Robinson (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) menyatakan bahwa individu 

yang memiliki sikap optimis yang rendah akan mengalami keraguan ketika 

usahanya melewati fase sulit berjalan lambat berbeda dengan seseorang yang 

memiliki sikap optimis yang tinggi, individu yang memiliki tingkat optimis tinggi 

jarang menderita depresi. Optimisme memiliki banyak manfaat bagi kesehatan 

mental, termasuk melindungi terhadap depresi dan kecemasan juga meningkatkan 

pemecahan masalah yang efektif. Selain itu optimisme dapat membuat suasana 

hati lebih positif dengan membantu menangkal depresi dan kecemasan, serta 

mendorong ketekunan yang lebih besar dalam menghadapi hambatan, yang pada 

gilirannya akan menghasilkan kesuksesan yang lebih besar. 

Optimisme yang baik dapat meningkatkan adversity quotient seseorang. 

Individu yang memiliki sikap optimis memiliki keyakinan bahwa dirinya akan 

bangkit kembali dari kegagalan dan dapat menerima kegagalan yang terjadi dalam 

dirinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami, Hardjono, dan Karyanta 

(2014) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan adversity quotient 

pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi yaitu dengan meningkatkan 

optimisme. Apabila mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi memiliki cara 

pandang yang positif saat menghadapi masalah atau kesulitan sehingga mereka 

merasa yakin memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia mereka maka 

mahasiswa tersebut akan terus berusaha menghadapi masalah atau kesulitan dalam 

proses penyusunan skripsi sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu 

menyelesaikan skripsi. 
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Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Hubungan 

Optimisme dengan Adversity Quotient Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau Yang Sedang Mengerjakan Skripsi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan optimisme dengan Adversity Quotient pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang sedang mengerjakan skripsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara optimisme dengan Adversity Quotient 

pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang sedang mengerjakan 

skripsi. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian adversity quotient yang diteliti sebelumnya telah dilakukan oleh 

Isiya Bekti Utami, Hardjono, dan Nugraha Arif Karyanta (2014) dengan judul 

“Hubungan Antara Optimisme Dengan Adversity Quotient Pada Mahasiswa 

Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNS Yang Mengerjakan Skripsi”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan 

antara optimisme dan adversity quotient pada mahasiswa Program Studi Psikologi 

Fakultas Kedokteran UNS yang mengerjakan skripsi. Persamaan penelitian 

terdapat pada variabel bebas dan terikat, serta penggunaan alat ukur yang sama 

yaitu menggunakan skala. Perbedaannya terletak pada teknik pengambilan 
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sampel. Pada penelitian Utami, Hardjono, dan Karyanta menggunakaan teknik 

incidental purposive sampling, sedangkan pada penelitian ini digunakan teknik 

proportional stratified random sampling.  

Penelitian Fauziah (2014) tentang “Empati, Persahabatan, dan Kecerdasan 

Adversitas Pada Mahasiswa Yang Sedang Skripsi” menunjukkan hasil adanya 

hubungan positif antara empati, persahabatan, dan kecerdasan adversitas pada 

mahasiswa Psikologi UNDIP yang sedang mengerjakan skripsi. Persamaan 

penelitian terdapat pada variabel terikat dan penggunaan skala sebagai alat ukur. 

Perbedaannya terletak pada jumlah variabel yang diteliti, variabel bebas, dan 

teknik analisis yang berbeda.  

Penelitian tentang adversity quotient juga dilakukan oleh Usha Parvathy & 

Praseeda M. (2014) dengan judul “Relationship between Adversity Quotient and 

Academic Problems among Student Teachers”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara masalah akademik 

dengan adversity quotient pada guru di Kerala. Persamaan penelitian terdapat 

pada jumlah variabel yang diteliti, penggunaan skala sebagai alat ukur, serta 

teknik analisis yang digunakan. Perbedaannya terdapat pada variabel bebas dan 

subjeknya.  

Penelitian adversity quotient yang selanjutya dilakukan oleh Danny Kaye D. 

Vinas & Miriam Grace Aquino-Malabanan (2015) dengan judul “Adversity 

Quotient and Coping Strategies of Colleges Students in Lyceum of the Phillippines 

University”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara variabel profil dari segi berat rata-rata secara umum dengan adversity 
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quotient pada mahasiswa. Persamaan penelitian terdapat pada jumlah variabel, 

variabel terikat, dan alat ukur, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel 

bebas. 

Selanjutnya pada tahun 2011, Dwi Widya Ningrum melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Antara Optimisme dan Coping Stress Pada Mahasiswa 

UEU Yang Sedang Menyusun Skripsi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif tinggi dan signifikan antara optimisme dengan 

coping stress pada mahasiswa UEU yang sedang menyusun skripsi. Persamaan 

penelitian terdapat pada jumlah variabel yang diteliti, variabel bebas, serta 

penggunaan skala sebagai alat ukur. Perbedaannya terletak pada variabel terikat 

yang digunakan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah berupa 

informasi untuk mengembangkan kajian-kajian ilmiah tentang optimisme dan 

adversity quotient bagi ilmu psikologi, khususnya bagi psikologi positif dan 

psikologi pendidikan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan masukan bagi mahasiswa yang sedang 

mengerjakan skripsi mengenai optimisme sehingga dapat meningkatkan adversity 

quotient yang dimiliki. Informasi ini dapat digunakan untuk pengembangan 
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kemampuan mahasiswa dalam mengatasi kesulitan atau hambatan dalam 

penyusunan skripsi. 


