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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KEBAHAGIAAN 

1. Pengertian Kebahagiaan 

Kebahagiaan diartikan sebagai kesatuan karakteristik psikologis yang 

positif dengan kepuasan yang tinggi dalam hidup, memiliki tingkat afek positif 

yang tinggi dan tingkat afek negatif yang rendah (Carr, 2004). Pertimbangan 

terhadap kebahagiaan secara umum cenderung melibatkan penilaian diri 

(selfappraisal) dan mempengaruhi penilaian yang sifatnya subjektif (Myers & 

Diener, dalam Lyubmirsky & Tkach, 2006). 

Diener (dalam Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005) mendefinisikan 

kebahagiaan sebagai perasaan positif yang sering muncul, kepuasan hidup yang 

tinggi, dan jarang memunculkan perasaan negatif. Ketiga komponen tersebut 

adalah komponen utama dari kesejahteraan subjektif (subjective well-being—

SWB). Kebahagiaan ditandai dengan pengalaman dimana perasaan positif lebih 

sering muncul daripada perasaan negatif (Bradburn, dalam Lyubmirsky & Tkach, 

2006). 

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 sukacita, minat, dan bangga, serta 

jarang mengalami emosi negatif seperti kesedihan, kecemasan, dan kemarahan 

(Lyubomirsky, King, dan Diener, 2005). Seligman (2005) menyatakan bahwa 
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kebahagiaan dapat muncul akibat adanya emosi positif pada seseorang. Emosi 

positif tersebut terbagi atas tiga masa yaitu masa lalu (seperti kepuasan), masa 

depan (seperti harapan), dan masa sekarang (seperti gratifikasi). 

Snyder & Lopez (dalam Oetami & Yuniarti, 2011) menyatakan bahwa 

kebahagiaan adalah keadaan emosi positif yang didefinisikan secara subjektif oleh 

setiap orang. Kebahagiaan termasuk dalam kajian psikologi positif yang 

konsepnya terkadang masih menjadi misteri. Cakupan kebahagiaan yang luas dan 

dalam membuat kebahagiaan agak sulit untuk diartikan (Strongman, dalam 

Oetami & Yuniarti, 2011). 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan 

merupakan emosi positif yang lebih sering muncul daripada emosi negatif yang 

membuat pengalaman yang menyenangkan berupa perasaan senang, damai dan 

termasuk juga didalamnya kesejahteraan, kedamaian pikiran, kepuasan hidup serta 

tidak adanya perasaan tertekan.  

 

2. Karakteristik Positif dari Kebahagiaan 

Seligman (2005) menyatakan terdapat enam nilai keutamaan (virtue) yang 

tergambar dalam 24 karakteristik kekuatan yang dapat membantu individu agar 

merasakan kebahagiaan atau mempertahankan tingkat kebahagiaan yang 

dimilikinya. Enam nilai keutamaan yang tergambar dalam 24 karakteristik 

kekuatan, yaitu:  

1. Kekuatan (virtue ofwisdom and knowledge). Berkaitan dengan 

kemampuan kognitif dan bagaimana individu memperoleh dan 
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menggunakan pengetahuan demi kebaikan. Terdiri dari kekuatan-

kekuatan sebagai berikut :  

a) Keingintahuan / ketertarikan terhadap dunia (curiosity / interest in 

the world). Keingintahuan dapat bersifat spesifik atau global 

(pendekatan yang mencermati segala hal). 

b) Kecintaan untuk belajar (love of learning)   

c) Pertimbangan/pemikiran kritis (judgement/critical thinking). 

Seperti tidak terburu –buru dalam menarik kesimpulan dan hanya 

bersandar pada bukti yang kuat untuk mengambil keputusan.  

d) Kecerdikan/orisinalitas (ingenuity/originality). Tergambar dari 

bagaimana individu mengembangkan cara baru untuk meraih 

tujuan yang diinginkan dan kreatif mencakup ide orisinil dan 

adaptif. 

e) Perspektif (perspective). Perspektif adalah kemampuan untuk 

mengambil pelajaran dalam hidup yang dapat dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.  

2. Keutamaan (virtue of courage). Berkaitan dengan keberanian. Kognisi, 

emosi, motivasi, dan keputusan yang dibuat. Terdiri dari kekuatan –

kekuatan sebagai berikut : 

a) Kepahlawanan dan ketegaran (valor and bravery). Ciri–ciri 

individu ini adalah berani ketika muncul ancaman, tantangan, 

kepedihan, kesulitan dan saat kesejahteraan fisik terancam. 

Kepahlawanan mencakup keberanian moral seperti mengambil 
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sikap yang disadari dapat merugikan diri sendiri dan keberanian 

psikologis seperti ketabahan saat menghadapi masalah.  

b) Rajin/tekun (perseverance). Individu memiliki semangat untuk 

menyelesaikan tugasnya dan tidak banyak mengeluh, mampu 

bersifat fleksibel, realistis dan tidak prefeksionis  

c) Integritas (integrity). Individu mengucapkan kebenaran dan 

menampilkan niat serta komitmen diri pada orang lain dan diri 

sendiri dengan cara yang tulus baik melalui perkataan maupun 

perbuatan.  

d) Semangat/gairah/antusiasme (zest/passion/enthusiasm). Individu 

memiliki semangat saat memulai hari baru dan melibatkan jiwa 

raga pada aktivitas yang dijalani.  

3. Keutamaan berkaitan dengan kemanusiaan dan cinta (virtue of 

humanity and love). Diperlihatkan dalam interaksi sosial positif 

dengan orang lain (kekuatan interpersonal). Yang terdiri darii kekuatan 

sebagai berikut:  

a) Kebaikan dan kemurahan hati (kindness and generousity). Selalu 

bersikap baik dan penolong, memperhatikan kepentingan orang 

lain sama seriusnya dengan kepentingan dirinya, menghargai orang 

lain, emapati, dan simpati.  

b) Mencintai dan bersedia dicintai (loving and allowing oneself to 

beloved). Hal utama adalah kemampuan dan kemauan untuk 
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memberi dan menerima cinta, adanya perasaan kedekatan dan 

keakraban dengan orang lain. 

c) Kecerdasan sosial/kecerdasan pribadi/kecerdasan emosional (social 

intelligence/personal intelligence/emotional intelligence).  

4. Keutamaan berkaitan dengan keadilan (virtue of justice). Muncul pada 

aktivitas bermasyarakat yang mencakup hubungan interpersonal. 

Terdiri dari kekuatan–kekuatan sebagai berikut:  

a) Kewarganegaraan (citizenship). Mampu mengidentifikasi dan 

berkewajiban terhadap kepentingan bersama yang mana individu 

merupakan anggota dari setiap kelompok.  

b) Keadilan dan persamaan (fairness and equity). Individu 

memperlakukan orang lain dengan tidak membiarkan masalah 

pribadi menyebabkan bisa terhadap keputusannya tentang orang 

lain dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang.  

c) Kepemimpinan (leadership)  

5. Keutamaan berkaitan dengan kesederhanaan (virtue of temperance) . 

merajuk pada pengekspresian yang pantas dan wajar dari keinginan 

diri. Individu tidak menekan keinginan tapi menunggu kesempatan 

untuk memenuhinya. Terdiri dari kekuatan–kekuatan sebagai berikut: 

a) Pengendalian diri (self–control). Kemampuan untuk menahan 

nafsu pada saat yang tepat, mengatur emosi ketika terjadi hal yang 

buruk, memperbaiki dan menetralkan perasaan negatif, serta tetap 

memiliki emosi positif ketika menghadapi cobaan. 
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b) Kehati–hatian/penuh pertimbangan (prudence). Mendengar 

pendapat orang lain sebelum bertindak, bewawasan jauh dan penuh 

pertimbangan, serta pandai menahan dorongan hati demi 

kesuksesan jangka panjang.  

c) Kerendahan hati dan kebersahajaan (humility and modesty). Tidak 

menganggap diri sendiri lebih istimewa dibandingkan orang lain 

dan dapat menyadari kesalahan serta kekurangan diri. 

d) Sikap pemaaf dan belas kasih (forgiveness and mercy). Mampu 

memaafkan dan tidak membalas perbuatan orang yang telah 

menyakitinya.  

6. Keutamaan berkaitan dengaan transendensi (virtue of trancendence). 

Transendensi merupakan kekuatan emosi yang menjangkau keluar diri 

umtuk menghubungkan diri sendiri ke sesuatu yang besar atau 

permanen, misalnya kepada masa depan, ketuhanan atau alam semesta, 

terdiri dari kekuatan–kekuatan sebagai berikut:  

a) Apresiasi terhadap keindahan dan keunggulan (appreciation of 

beauty and excellent) 

b) Spritualitas /keyakinan/keagamaan (sprituality). Individu memiliki 

filosofi hidup yang jelas dan memiliki kepercayaan yang 

menbentuk tindakannya.  

c) Harapan/optimism/berpikiran kedepan (hope/optimism/future 

mindedness). Berharap mendapat yang terbaik untuk masa depan 

dan merencanakan serta bekerja keras untuk meraihnya.  
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7. Bersyukur (gratitude). Bersyukur berarti sebuah penghargaan terhadap 

kehebatan karakter moral orang lain. Sebagai sebuah emosi, kekuatan 

ini merupakan ketakjuban, rasa terima kasih, dan apresiasi terhadap 

kehidupan. 

 

3. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kebahagiaan 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan 

seseorang (Seligman, 2005): 

a. Budaya  

Budaya dengan kesamaan sosial memiliki tingkat kebahagiaan yang 

lebih tinggi. Kebahagiaan juga lebih tinggi pada kebudayaan 

individualitas dibandingkan dengan kebudayaan kolektivistis 

kebahagiaan lebih tinggi dirasakan di negara yang sejahtera di mana 

institusi umum berjalan dengan efisien dan terdapat hubungan yang 

memuaskan antara warga dengan anggota birokrasi pemerintahan.  

b. Kehidupan Sosial  

Hampir semua orang dari 10% orang yang paling bahagia sedang 

terlibat dalam hubungan romantis. orang yang sangat bahagia 

menjalani kehidupan sosial yang kaya dan memuaskan, paling sedikit 

menghabiskan waktu sendirian dan mayoritas dari mereka 

bersosialisasi.  
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c. Agama atau Religiusitas  

Orang yang religius lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupan 

daripada orang yang tidak religius. Selain itu keterlibatan seseorang 

dalam kegiatan keagamaan atau komunitas agama dapat memberikan 

dukungan sosial bagi orang tersebut. 

d. Usia  

Sebuah penelitian otoratif atas 60.000 orang dewasa dari 40 bangsa 

membagi kebahgiaan dalam tiga komponen, yaitu kepuasan hidup, 

afek positif dan afek negatif. Kepuasan hidup sedikit meningkat sejalan 

dengan betambahnya usia, afek positif sedikit melemah dan afek 

negatif tidak berubah. 

e. Kesehatan  

Persepsi subjektif kita terhadap seberapa sehat diri kita. Berkat 

kemampuan beradapatasi terhadap penderitaan, seseorang bisa menilai 

kesehatannya secara positif bahkan ketika sedang sakit. Ketika 

penyakit yang menyebabkan kelumpuhan sangat parah dan kronis, 

kebahagiaan dan kepuasan hidup memang menurun juga menjelaskan 

orang yang memiliki lima atau lebih masalah kesehatan, kebahagiaan 

mereka berkurang sejalan dengan waktu. 

f. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin memiliki hubungan yang tidak konsisten dengan 

kebahagiaan. Wanita memiliki kehidupan emosional yang lebih 

ekstrim daripada pria. Wanita lebih banyak mengalami emosi positif 
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dengan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Tingkat 

emosi rata-rat pria dan wanita tidak berbeda namun wanita lebih 

bahagia dan lebih sedih daripada pria. 

g. Adversity Quotient 

Stoltz (2000) mengatakan bahwa orang-orang yang mampu mengatasi 

dan mendaki menembus kesulitan mengalami kebahagiaan yang paling 

besar. Hurlock (1980) mengatakan bahwa tingkat keberhasilan orang 

dewasa dalam memecahkan masalah penting yang mereka hadapi 

dimasa dewasa akan menentukan kepuasan dan mempengaruhi 

kebahagiaannya 

 

B. ADVERSITY QUOTIENT 

1. Pengertian Adversity Quotient 

Adversity quotient didefinisikan oleh Stoltz (2000) sebagai kemampuan 

sesorang dalam menghadapi kesulitan untuk bertahan hidup adversity quotient 

yang dimiliki oleh manusia akan mengantarkannya menuju kesuksesan dalam 

mencapai setiap hal yang diinginkan. Adversity quotient akan memberi tahu 

seberapa jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan 

untuk mengatasinya. 

Chin dan Hung (2013) mendefinisikan adversity quotient merupakan 

kemampuan untuk menangani kesulitan dan frustasi dalam usaha meraih 

kesuksesan. Agustian (2001), ―Adversity Quotient adalah kecerdasan yang 

dimiliki seseorang dalam mengatasi kesulitan dan bertahan hidup‖. Secara 
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sederhana Adversity Quotient dapat didefinisikan sebagai kecerdasan individu 

dalam menghadapi kesulitan dan bertahan dari kesulitan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adversity 

quotient merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat bertahan dalam 

menghadapi segala macam kesulitan sampai menemukan jalan keluar, 

memecahkan berbagai macam permasalahan, mereduksi hambatan dan rintangan 

dengan mengubah cara berfikir dan sikap terhadap kesulitan tersebut. 

 

2. Dimensi-dimensi Adversity Quotient 

Stoltz (2000) menawarkan empat dimensi dasar yang akan menghasilkan 

kemampuan adversity quotient yang tinggi, yaitu : 

a. Kendali/control (C) 

Kendali berkaitan dengan seberapa besar orang merasa mampu 

mengendalikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan sejauh mana 

individu merasakan bahwa kendali itu ikut berperan dalam peristiwa 

yang menimbulkan kesulitan. Semakin besar kendali yang dimiliki 

semakin besar kemungkinan seseorang untuk dapat bertahan 

menghadapi kesulitan dan tetap teguh dalam niat serta ulet dalam 

mencari penyelesaian. Demikian sebaliknya, jika semakin rendah 

kendali, akibatnya seseorang menjadi tidak berdaya menghadapi 

kesulitan dan mudah menyerah. 
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b. Kepemilikan/origin and ownership (O2) 

Kepemilikan atau dalam istilah lain disebut dengan asal-usul dan 

pengakuan akan mempertanyakan siapa atau apa yang menimbulkan 

kesulitan dan sejauh mana seorang individu menganggap dirinya 

mempengaruhi dirinya sendiri sebagai penyebab asal-usul kesulitan. 

Orang yang skor origin (asal-usulnya) rendah akan cenderung berfikir 

bahwa semua kesulitan atau permasalahan yang datang itu karena 

kesalahan, kecerobohan, atau kebodohan dirinya sendiri serta 

membuat perasaan dan pikiran merusak semangatnya. 

c. Jangkauan/reach (R) 

Jangkauan merupakan bagian dari adversity quotient yang 

mempertanyakan sejauh manakah kesulitan akan menjangkau bagian 

lain dari individu. Reach juga berarti sejauh mana kesulitan yang ada 

akan menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang. Reach 

atau jangkauan menunjukkan kemampuan dalam melakukan penilaian 

tentang beban kerja yang menimbulkan stress. Semakin tinggi 

jangkauan seseorang, semakin besar kemungkinannya dalam 

merespon kesulitan sebagai sesuatu yang spesifik dan terbatas. 

Semakin efektif dalam menahan atau membatasi jangkauan kesulitan, 

maka seseorang akan lebih berdaya dan perasaan putus asa atau 

kurang mampu membedakan hal-hal yang relevan dengan kesulitan 

yang ada, sehingga ketika memiliki masalah di satu bidang dia tidak 
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harus merasa mengalami kesulitan untuk seluruh aspek kehidupan 

individu tersebut. 

d. Daya tahan/endurance (E) 

Dimensi ini lebih berkaitan dengan persepsi seseorang akan lama atau 

tidaknya kesulitan akan berlangsung. Daya tahan dapat menimbulkan 

penilaian tentang situasi yang baik atau buruk. Seseorang yang 

mempunyai daya tahan yang tinggi akan memiliki harapan dan sikap 

optimis dalam mengatasi kesulitan atau tantangan yang sedang 

dihadapi. Semakin tinggi daya tahan yang dimiliki oleh individu, 

maka semakin besar kemungkinan seseorang dalam memandang 

kesuksesan sebagai sesuatu hal yang bersifat sementara dan orang 

yang mempunyai adversity quotient yang rendah akan menganggap 

bahwa kesulitan yang sedang dihadapi adalah sesuatu yang bersifat 

abadi, dan sulit untuk diperbaiki. 

 

3. Faktor–Faktor Pembentuk Adversity Quotient  

Faktor-faktor pembentuk adversity quotient menurut Stoltz (2000) adalah 

sebagai berikut : 

a. Daya saing 

Seligman (Stoltz, 2000) berpendapat bahwa adversity quotient yang 

rendah dikarenakan tidak adanya daya saing ketika menghadapi 

kesulitan, sehingga kehilangan kemampuan untuk menciptakan 

peluang dalam kesulitan yang dihadapi. 
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b. Produktivitas 

Penelitian yang dilakukan di sejumlah perusahaan menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi positif antara kinerja karyawan dengan respon 

yang diberikan terhadap kesulitan. Artinya respon konstruktif yang 

diberikan seseorang terhadap kesulitan akan membantu meningkatkan 

kinerja lebih baik, dan sebaliknya respon yang destruktif mempunyai 

kinerja yang rendah. 

c. Motivasi 

Penelitian yang dilakukan oleh Stoltz (2000) menunjukkan bahwa 

seseorang yang mempunyai motivasi yang kuat mampu menciptakan 

peluang dalam kesulitan, artinya seseorang dengan motivasi yang kuat 

akan berupaya menyelesaikan kesulitan dengan menggunakan segenap 

kemampuan. 

d. Mengambil resiko 

Penelitian yang dilakukan oleh Satterfield dan Seligman (dalam 

Stoltz, 2000) menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai 

adversity quotient tinggi lebih berani mengambil resiko dari tindakan 

yang dilakukan. Hal itu dikarenakan seseorang dengan adversity 

quotient tinggi merespon kesulitan secara lebih konstruktif. 

e. Perbaikan 

Seseorang dengan adversity quotient yang tinggi senantiasa berupaya 

mengatasi kesulitan dengan langkah konkrit, yaitu dengan melakukan 
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perbaikan dalam berbagai aspek agar kesulitan tersebut tidak 

menjangkau bidang-bidang yang lain. 

f. Ketekunan 

Seligman menemukan bahwa seseorang yang merespon kesulitan 

dengan baik akan senantiasa bertahan. 

g. Belajar 

Menurut Carol Dweck (Stoltz, 2000) membuktikan bahwa anak – 

anak yang merespon secara optimis akan banyak belajar dan lebih 

berprestasi dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pola 

pesimistis. 

 

4. Karakter Manusia Berdasarkan Tinggi Rendahnya Adversity Quotient 

Di dalam merespon suatu kesulitan terdapat tiga kelompok tipe manusia 

ditinjau dari tingkat kemampuannya (Stolz, 2000): 

a. Quitters 

Quitters, mereka yang berhenti adalah seseorang yang memilih untuk 

keluar, menghindari kewajiban, mundur dan berhenti apabila 

menghadapi kesulitan. Quitters (mereka yang berhenti), orang-orang 

jenis ini berhenti di tengah proses pendakian, gampang putus asa, 

menyerah (Agustian, Ary Ginanjar, 2001). Orang dengan tipe ini 

cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologis saja 

dan cenderung pasif, memilih untuk keluar menghindari perjalanan, 

selanjutnya mundur dan berhenti. Para quitters menolak menerima 
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tawaran keberhasilan yang disertai dengan tantangan dan rintangan. 

Orang yang seperti ini akan banyak kehilangan kesempatan berharga 

dalam kehidupan.  

b. Campers 

Campers atau satis-ficer (dari kata satisfied = puas dan suffice = 

mencukupi) Golongan ini puas dengan mencukupkan diri dan tidak 

mau mengembangkan diri. Tipe ini merupakan golongan yang sedikit 

lebih banyak, yaitu mengusahkan terpenuhinya kebutuhan keamanan 

dan rasa aman pada skala hirarki Maslow. Kelompok ini juga tidak 

tinggi kapasitasnya untuk perubahan karena terdorong oleh ketakutan 

dan hanya mencari keamanan dan kenyamanan. Campers setidaknya 

telah melangkah dan menanggapi tantangan, tetapi setelah mencapai 

tahap tertentu, campers berhenti meskipun masih ada kesempatan 

untuk lebih berkembang lagi. Berbeda dengan quitters, campers 

sekurang–kurangnya telah menanggapi tantangan yang dihadapinya 

sehingga telah mencapai tingkat tertentu. 

c. Climbers 

Climbers merupakan kelompok orang yang selalu berupaya mencapai 

puncak kebutuhan aktualisasi diri pada skala hirarki Maslow. 

Climbers adalah tipe manusia yang berjuang seumur hidup, tidak 

perduli sebesar apapun kesulitan yang datang. Climbers akan selalu 

memikirkan berbagai alternatif permasalahan dan menganggap 

kesulitan dan rintangan yang ada justru menjadi peluang untuk lebih 
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maju, berkembang, dan mempelajari lebih banyak lagi tentang 

kesulitan hidup.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu adversity quotient yang diambil 

dari teori Paul G. Stoltz dan yang menjadi variabel terikat yaitu kebahagiaan 

menurut teori Sonja Lyubomirsky. 

Boehm & Lyubomirsky (2008) menyatakan bahwa individu yang belajar 

dengan bahagia akan menikmati kesuksesan yang lebih besar dibandingkan 

individu yang kurang bahagia. Maka secara tidak langsung aktivitas positif yang 

membuat mahasiswa baru bahagia akan memberikan pengaruh pada kesuksesan 

karir mahasiswa baru di masa depan. 

Kebahagiaan pada mahasiswa baru dapat diperoleh melalui pemenuhan 

kebutuhan serta tugas perkembangannya. Mahasiswa baru yang bahagia adalah 

mahasiswa baru yang mampu menerima segala apa yang dimiliki dengan emosi 

yang positif. Selain itu, mahasiswa baru yang bahagia merupakan individu yang 

mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri serta lingkungan. Sehingga 

mahasiswa baru mampu menempatkan diri antara kebutuhan dengan harapan yang 

ada. Mahasiswa baru sebagai individu dewasa dini berada pada masa transisi dari 

masa remaja dan dewasa. Pada masa transisi ini mahasiswa baru dihadapkan oleh 

banyak perubahan yang dapat mengganggu upaya untuk mendapatkan 

kebahagiaan. Kriteria mahasiswa baru yang merasa bahagia dengan dunia 

perkuliahan yaitu merasa bahagia ketika di kampus, memiliki harapan untuk 
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sukses, bangga terhadap hasil akademis, berkonsentrasi saat belajar, merasa 

diperdulikan teman, memiliki tujuan untuk dicapai dikampus, namun 

kenyataannya banyak mahasiswa yang masih mengeluh dengan tuntutan dan 

tugas-tugas yang diberikan dosen (Deviana 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 perkembangannya. 

Untuk mencapai kebahagiaan tersebut maka dibutuhkan daya juang. Daya 

juang dalam istilah psikologi adalah adversity quotient. Adversity quotient adalah 

suatu ukuran untuk mengetahui daya juang individu dalam mengahadapi 

kesulitan, kepercayaan diri dalam menguasai hidup dan kemampuan untuk 

mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memperoleh sebuah 

kesuksesan. Untuk mengatasi tantangan, hambatan dan memperoleh kesuksesan 

maka dibutuhkan akan dimensi-dimensi dari daya juang tersebut antara lainnya 

adalah control (pengendalian), orign dan ownership (asal usul dan pengakuan), 

reach (jangkauan) dan endurance (daya tahan). 

Mahasiswa baru yang memiliki AQ yang tinggi adalah ketika mahasiswa 

tersebut merasa yakin bahwa mampu menangani secara efektif peristiwa dan 

situasi yang dihadapi, tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas, percaya pada 
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kemampuan diri yang di miliki, memandang kesulitan sebagai tantangan bukan 

ancaman dan suka mencari situasi baru, menetapkan sendiri tujuan yang 

menantang dan meningkatkan komitmen yang kuat terhadap dirinya, 

menanamkan usaha yang kuat dalam apa yang dilakukannya dan meningkatkan 

usaha saat menghadapi kegagalan, berfokus pada tugas dan memikirkan strategi 

dalam menghadapi kesulitan, cepat memulihkan rasa mampu setelah mengalami 

kegagalan, dan menghadapi stressor atau ancaman dengan keyakinan bahwa 

mahasiswa baru tersebut mampu mengontrolnya (Stoltz, 2000). 

Stoltz (2000) membagi tiga kelompok manusia yang diibaratkan sedang 

dalam perjalanan mendaki gunung, yaitu pertama, low-AQ di-namakan quitters, 

kelompok yang melarikan diri dari tantangan. Yang kedua, moderat-AQ 

dinamakan campers, kelompok yang terhenti ditengah tantangan. Yang ketiga, 

high-AQ dinamakan climbers, kelompok yang suka mencari tantangan. 

Climbers adalah mereka yang seumur hidup membaktikan dirinya pada 

pendakian. Tanpa menghiraukan latar belakang, keuntungan atau kerugian, nasib 

buruk atau nasib baik dia terus mendaki, sehingga orang Climbers mempunyai 

kebahagiaan yang paling tinggi, karena mereka akan terus berjuang untuk 

mencapai kesuksesan. 

. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan teori–teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang 

diajukan untuk penelitian ini adalah : Adanya hubungan antara Adversity Quotient 

dengan Kebahagiaan pada mahasiswa baru di fakultas Psikologi UIN Suska Riau.  


