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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebahagiaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan selalu 

diupayakan dan didambakan oleh setiap orang. Sebagian besar orang percaya 

bahwa kebahagiaan merupakan hal yang bermakna dan diinginkan. Kebahagiaan 

menjadi harapan dan cita-cita terbesar bagi setiap individu dari barbagai latar 

belakang, baik dari segi usia, tempat tinggal, status sosial maupun agama. 

Aristoteles (dalam Bertens, 2004) menyebutkan bahwa kebahagiaan merupakan 

tujuan utama dari eksistensi manusia di dunia. Secara di sadari maupun tidak, 

manusia akan terus berupaya dalam mencapai kebahagiaan. 

Kebahagiaan sebagai suatu keadaan psikologis positif yang ditandai 

dengan tingginya derajat kepuasan hidup, afek positif dan rendahnya derajat afek 

hidup negatif (Carr, 2004). Seligman (2005) menjelaskan bahwa kebahagiaan 

hidup merupakan konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan 

individu serta aktivitas-aktivitas positif yang disukai oleh individu tersebut. 

Kebahagiaan juga didefinisikan sebagai cara singkat untuk merujuk pada sering 

munculnya pengalaman emosi positif. Individu yang bahagia ialah individu yang 

sering mengalami emosi positif seperti suka cita, minat, dan bangga, serta jarang 

mengalami emosi negatif seperti kesedihan, kecemasan, dan kemarahan 

(Lyubomirsky, King, dan Diener, 2005). Tidak terkecuali pada mahasiswa baru. 
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Mahasiswa baru sebagai individu dewasa dini berada pada masa transisi 

dari masa remaja dan dewasa (Izzaty, 2008). Mahasiswa baru merupakan individu 

yang berada dalam tahap perkembangan dewasa dini. Salah satu ciri masa dewasa 

dini adalah masa yang bermasalah. Pada masa dewasa dini, mahasiswa baru akan 

dihadapkan dengan dunia baru serta masalah-masalah baru yang mengikutinya. 

Pada masanya, mahasiswa baru telah dianggap mampu mengambil keputusan 

untuk masa depannya. Hal tersebut berdasarkan kemampuan mahasiswa baru 

yang seharusnya telah mampu mengetahui kemampuan dan tanggung jawab yang 

harus dipikulnya. Pada masa transisi ini mahasiswa baru dihadapkan oleh banyak 

perubahan yang dapat mengganggu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan 

(Maharani, 2015). 

Kebahagiaan sebagai emosi positif di kehidupan mahasiswa baru memiliki 

dampak yang beragam. Seperti yang diungkapkan Seligman (2005) bahwa emosi 

yang positif membantu memperluas sumber-sumber intelektual, fisik, dan sosial 

yang dimiliki. Kebahagiaan membantu mahasiswa baru dalam mengelola 

kemampuan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu 

kebahagiaan membantu mahasiswa baru dalam upaya mencapai kepribadian yang 

sehat untuk mendukung pemenuhan tugas perkembangan. Dimana mahasiswa 

baru mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri serta lingkungan. Sehingga 

mahasiswa baru mampu menempatkan diri antara kebutuhan dengan harapan yang 

ada. 

Mahasiswa baru menempatkan keluarga sebagai salah satu pemicu 

kebahagiaan yang utama, sehingga muncul pemikiran negatif yang 
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mengakibatkan munculnya kekhawatiran yang berlebihan (Maharani, 2015). 

Dalam masalah tersebut, mahasiswa yang mengalami kurang konsentrasi karena 

merasa jauh dari rumah, sehingga kegiatan yang dilakukan selalu tidak maksimal 

dan dibayangi keadaan keluarganya.  

Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan. 

“Kesulitan yang dirasakan awal kuliah tu kak, sulit mendapatkan teman 

atau sahabat baru, itu yang buat rasa kesepian, ada rasa canggung dan segan 

untuk bersosialisasi dengan senior dan dosen, belum lagi kami merasa kewalahan 

karena baru pertama masuk kuliah sudah ada tugas-tugas perkuliahan bahkan 

sampai menumpuk, di kos juga harus terbiasa mandiri karena jauh dari orang 

tua, ini juga yang sering membuat aku kurang bahagia kak”.  

 

Perubahan yang dialami mahasiswa baru adalah perpisahan dengan orang 

tua, perpisahan dengan sahabat-sahabat, perpindahan tempat tinggal, rendahnya 

prestasi akademik, konflik dengan orang tua atau teman sebaya (Susilowati & 

Hasanat, 2011). Individu yang kurang bahagia memiliki penilaian yang negatif 

mengenai diri maupun kepada orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu 

individu yang kurang bahagia memiliki penyesuaian diri yang kurang baik. 

Apabila hal tersebut terus terjadi, maka individu dapat mengalami kegagalan 

tugas perkembangan, khususnya pada aspek pribadi dan sosialnya. Kegagalan 

yang dialami membuat mahasiswa tidak mampu menerima kenyataan, sehingga 

muncul emosi-emosi negatif yang mengganggu kehidupannya. Selain itu juga 

dapat menimbulkan rasa rendah diri dan mengucilkan diri dari lingkungan 

sosialnya.  

Fenomena yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

khususnya pada Fakultas Psikologi adalah jumlah mahasiswa aktif yang memiliki 
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IPK kurang dari 3.00 dimana mereka merasa takut tidak dapat menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan, takut gagal, takut dengan penilaian negatif dari dosen 

bila banyak bertanya, dan sebagainya (Komunikasi Personal, Oktober 2016). 

Perubahan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

inisial B: 

“sekarang saya harus lebih aktif dan mulai mencari materi sendiri, cara 

belajar yang sangat berbeda ketika di SMA dulu, harus punya target nilai agar 

semester depan SKS tidak terpotong dan belum lagi ada tugas di setiap mata 

kuliah, itu seringkali membuat saya mengeluh, khawatir dan pesimis serta dikelas 

saya harus presentasi di depan, itu membuat saya gugup dan tidak percaya diri”. 

 

Kesulitan dalam mencapai kebahagiaan yang dirasakan oleh mahasiswa 

baru menuntut mereka untuk memiliki kecerdasan dalam mengatasi masalah yang 

mereka hadapi dimasa dewasa akan menentukan kepuasan hidup dan 

mempengaruhi kebahagiaannya (Hurlock, 1997). Hambatan-hambatan tersebut 

dapat diatasi apabila mahasiswa baru mempunyai kemauan yang kuat untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemauan yang kuat tersebut juga 

berkaitan dengan daya tahan untuk mengatasi kesulitan. Daya tahan untuk 

mengatasi kesulitan disebut dengan adversity quotient (AQ). 

Stoltz (2000) mengatakan adversity quotient (AQ) sebagai kecerdasan 

seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur, adversity 

quotient (AQ) membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam 

menghadapi tantangan hidup. AQ dapat berperan dalam memberikan gambaran 

kepada mahasiswa baru berkaitan dengan seberapa jauh mahasiswa baru mampu 

bertahan menghadapi kesulitan dan mampu untuk mengatasinya; siapa yang 



5 
 

 
 

mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang akan hancur; siapa yang akan 

melampaui harapan-harapan atas kinerja dan potensi individual serta siapa yang 

akan gagal; serta siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan bertahan. 

Menurut Stoltz (2000) suksesnya pekerjaan dan hidup terutama ditentukan 

oleh adversity quotient (AQ). Dikatakan juga bahwa AQ berakar pada bagaimana 

kita merasakan dan menghubungkan dengan tantangan-tantangan. Orang yang 

memiliki AQ lebih tinggi tidak menyalahkan pihak lain atas kemunduran yang 

terjadi dan mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. 

Stoltz (2000) mengatakan AQ mempunyai tiga bentuk. Pertama, AQ 

adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk memahami dan meningkatkan 

semua segi kesuksesan. Kedua, AQ adalah suatu ukuran untuk mengetahui 

respons terhadap kesulitan, dan yang ketiga, AQ adalah serangkaian peralatan 

yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respons terhadap kesulitan. Dalam 

penelitiannya Stoltz (2000) menemukan bahwa orang-orang yang memiliki 

adversity quotient yang tinggi akan dapat memotivasi diri mereka sendiri, 

sementara individu yang mudah menyerah dan pasrah begitu saja dengan keadaan, 

pesimistik, memiliki kecenderungan untuk senantiasa bersikap negatif dapat 

dikatakan sebagai individu yang memiliki adversity quotient yang rendah. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan kajian lebih dalam mengenai “Hubungan adversity 

quotient dengan kebahagiaan pada mahasiswa baru”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan peneliti pada latar 

belakang di atas maka masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah terdapat hubungan adversity quotient 

dengan kebahagiaan pada mahasiswa baru di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

adversity quotient dengan kebahagiaan pada mahasiswa baru di Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau. 

 

D.  Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai adversity quotient telah banyak dilakukan, demikian 

juga dengan kebahagiaan. Namun penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah 

ada hubungan adversity quotient dengan kebahagiaan belum ada dilakukan. 

Penelitian–penelitian sebelumnya yang terkait dengan adversity quotient 

dilakukan oleh Indah Puji Ratnani (2014) dengan judul Hubungan Kecerdasan 

Adversitas dan Dukungan Pasangan dengan Stres Pengasuhan pada Ibu yang 

memiliki Anak Autis dengan hasil penelitian adanya Hubungan Positif antara 

Kecerdasan Adversitas dan Dukungan Pasangan dengan Stres Pengasuhan pada 

Ibu yang memiliki Anak Autis. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Shofiayatus 

Saidah & Lailatuzzahro Al-Akhda Aulia (2014) dengan judul Hubungan Self 

Efficacy dengan Adversity Quotient (AQ) hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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bila Self Efficacy tinggi, maka Adversity Quotient (AQ) bisa tinggi, bisa juga 

rendah. Sebaliknya apabila Self Efficacy rendah, maka Adversity Quotient (AQ) 

bisa rendah, bisa juga tinggi. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Siti Zahreni & Shoffa Malini 

(2014) dengan judul  Hubungan Adversity Quotient dengan Kepuasan 

Berwirausaha pada Wirausaha Wanita di kota Medan dengan hasil adanya 

Hubungan Positif yang signifikan antara Adversity Quotient dengan Kepuasan 

Berwirausaha pada Wirausaha Wanita.  

Kebahagiaan juga diteliti oleh Sarah Khairunnisa dengan judul Studi 

Deskriptif Orientasi Kebahagiaaan pada Mahasiswa Psikologi Universitas 

Padjajaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas Psikologi 

Unpad cenderung dapat menggunakan berbagai orientasi kebahagiaan seimbang 

dalam kehidupannya sebagai mahasiswa dan juga pada waktu luangnya (93,1%) 

dengan persentase tertinggi pada orientasi meaning yang mencapai 100%. 

Penelitian juga dilakukan oleh Rahmat Aziz (2011) dengan judul Pengalaman 

Spritual dan Kebahagiaan pada Guru Agama Sekolah Dasar, Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis product moment. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pengalaman Spiritual berhubungan dengan Kebahagiaan.  

Penelitian Rizqa Sri Ratna Dewi (2016) mengenai Hubungan antara 

Kualitas Hidup dengan Kebahagiaan pada Dewasa Awal, dengan hasil penelitian 

ini diterima, yaitu terdapat Hubungan yang Signifikan antara Kualitas Hidup 

dengan Kebahagiaan pada Dewasa Awal. Penelitian Azizah (2013) dengan judul 

Kebahagiaan dan Permasalahan di Usia Remaja, hasil penelitian dengan adanya 
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informasi gambaran tentang kebahagiaan dan permasalahan di usia remaja, 

diharapkan dapat digunakan panduan para remaja untuk menciptakan 

kebahagiaannya sendiri ataupun berada.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang mencoba 

untuk mencari Hubungan antara Adversity Quotient dengan Kebahagiaan pada 

Mahasiswa Baru di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, dengan demikian peneliti 

menjamin keaslian dari penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Manfaat tersebut adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan bagi ilmu 

psikologi, khususnya psikologi perkembangan serta menambah wawasan 

bagi mahasiswa psikologi khususnya yang berminat di bidang psikologi 

perkembangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa baru penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat untuk mahasiswa baru mengenai adversity 

quotient dan kebahagiaan pada mahasiswa baru. 

b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan menambah wacana pemikiran untuk 



9 
 

 
 

mengembangkan, memperdalam serta memperkaya teoritis mengenai 

hubungan antara adversity quotient dengan kebahagiaan.  

 


