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MOTTO 

“Bukanlah kesabaran, jika masih memiliki batas 

Dan bukanlah keikhlasan, jika merasakan sakit” 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan...” 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al Insyirah ayat 5-6) 

 

“Setiap Kali Kamu Merasa Beruntung, Itu Berarti Satu Lagi Doa Ibumu Yang 

Dikabulkan”. 

 

 

(Linda Gustina Nasution) 
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HUBUNGAN OPTIMISME DENGAN ADVERSITY QUOTIEN PADA 

MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI 

 

Oleh 

 

Linda Gustina Nasution 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau 

 

Abstrak 

 

Skripsi merupakan sebuah penelitian yang dibuat oleh setiap mahasiswa sebagai 

tugas akhir yang menjadi ketetapan dari Universitas. Kemampuan mhasiswa 

dalam mengatasi kesulitan dan hambatan dalam mengerjakan skripsi disebut 

adversity quotient. Salah satu faktor yang mempengeruhi adversity quotient yaitu 

optimisme. Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anatar optimisme 

dengan adversity quotient pada mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Subjek 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i fakultas psikologi UIN Suska Riau yang 

berjumlah 201 orang yang ditentukan melalui teknik  purposive sampling. Data 

penelitian diperoleh dengan menggunakan skala Seligman (2008), dan skala 

adversity quotient dari Stoltz (2000). Berdasarkan analisis korelasi product 

moment diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,784 dengan p= 0,000 

(p<0,05) artinya hipotesis diterima. Sumbangan efektif yang diberikan oleh 

variabel optimisme dengan adversity quotient sebesar 61,47%. Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa terdapat hubungan antara optimisme dengan adversity quotient  

pada mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. 

 

 

Kata kunci : Optimise, Adversity Quotient, Mahasiswa, Skripsi 
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RELATIONSHIP OF OPTIMISM WITH ADVERSITY QUOTIENT IN 

STUDENTS IN COMPLETING THESIS 

 

By 

 

Linda Gustina Nasution 

Faculty of Psychology, State Islamic University 

Sultan Syarif Kasim Riau 

 

Abstract 

 

Thesis is a research made by each student as the final project which is the 

determination of the University. The ability of students to overcome difficulties 

and obstacles in doing thesis is called adversity quotient. One factor that affects 

adversity quotient is optimism. This research aims to determine the relationship 

between optimism and adversity quotient in students in completing the thesis. The 

subjects in this study were 201 psychology students of UIN Suska Riau, who were 

determined through purposive sampling techniques. The research data were 

obtained using the Seligman scale (2008), and the adversity quotient scale from 

Stoltz (2000). Based on the product moment correlation analysis, the correlation 

coefficient (R) value is 0.784 with p = 0.000 (p <0.05) meaning that the 

hypothesis is accepted. The effective contribution given by the optimism variable 

is adversity quotient of 61.47%. Based on the results of the study that there is a 

relationship between optimism with adversity quotient in students completing the 

thesis. 

 

 

Keywords: Optimize, Adversity Quotient, Students, Thesis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Mahasiswa sebagai anggota dari sebuah lembaga pendidikan tinggi 

dituntut  untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugas akademik yang telah ditetapkan, guna mencapai kompetensi lulusan yang 

diharapkan oleh perguruan tinggi yang menjadi almamaternya. Tugas akademik 

tersebut diantaranya adalah penyelesaian dan pencapaian beban studi yang 

ditetapkan, penyelesaian tugas kuliah, praktikum dan penyusunan skripsi (Utami, 

Hardjono, dan Karyanta, 2014). 

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), skripsi diartikan sebagai 

karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari 

persyaratan akhir pendidikan akademisnya (Depdiknas, 2008). Sedangkan 

menurut Permenristedikti no. 44 tahun 2015 skripsi diartikan sebagai sebuah 

karya tulis yang dibuat oleh setiap mahasiswa sebagai tugas akhir yang menjadi 

ketetapan dari universitas setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah, skripsi 

diteliti berdasarkan kasus atau fenomena yang terjadi pada masyarakat, kemudian 

analisa dengan teori-teori yang telah dipelajari selama masa kuliah dan akhirnya 

dianalisis untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Keharusan menyusun 

skripsi dimaksud agar mahasiswa mampu menerapkan kemampuan yang sesuai 

dengan disiplin ilmu yang dimiliki kedalam kenyataan yang dihadapi, skripsi juga 

merupakan tolak ukur sejauhmana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap ilmu 

yang dimiliki (Syarafina, Duta dan Hendriani, 2019). 
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Jani (2012) menyatakan selama proses penyusunan skripsi, sebagian 

mahasiswa mengalami hambatan dan kesulitan baik dari faktor internal (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 yang terjadwal dengan pengaturan waktu 

terbatas, maupun dari faktor eksternal (diluar diri) mahasiswa seperti kesulitan 

mencari literatur, dana yang terbatas dan masalah dengan dosen pembimbing 

skripsi. Akibat dari hambatan dan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini bisa 

menjadi salah satu penyebab mahasiswa didrop out. 

Menurut data yang peneiliti dapatkan dari bagian akademik terdapat 

beberapa mahasiswa didrop out pada semester 14 dari angkatan 2007-2011. Pada 

angkatan 2007 terdapat 12 mahasiswa, angkatan 2008 terdapat 1 mahasiswa, 

angkatan 2009 terdapat 2 mahasiswa, angkatan 2010 terdapat 5 mahasiswa, 

angkatan 2011 terdapat 8 mahasiswa dan angkatan 2012 terdapat 3 mahasiswa. 

Dari data di atas diketahui setiap tahunnya ada mahasiswa psikologi yang didrop 

out (Akademik Fakultas Psikologi UIN Suska Riau). 

Kesulitan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tentu dapat 

menghambat mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Untuk mencari tahu hal-

hal apa saja yang kira-kira menghambat seseorang mahasiswa dalam 

menyelesaikan skripsinya, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Berikut ini adalah beberapa petikan 

wawancara peneliti dengan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska  Riau, yang 

peneliti lakukan pada tanggal 25 Mei 2017. 



 

 

3 

“Setiap mau bimbingan saya merasa cemas bila berhadapan dengan 

dosen pembimbing. Setiap bimbingan selalu ada salahnya dan sering kali 

disuruh mencari referensi terbaru, dan yang sulit itu ketika menyusun 

kata-kata dan menyambungkan kata-katanya biar pas. Karena hal 

tersebut saya sering kesusahan mengerjakan revisi dan sering terlambat 

dalam mengumpulkan revisi”. (SN) 

“Dalam menyelesaikan skripsi saya ini begitu banyak tantangan yang 

saya alami. Ketika matakuliah TPS saya sudah mengerjakan proposal dari 

bab I samapai bab III, setelah kelas TPS sudah selesai saya mendapatkan 

dosen pembimbing yang berbeda dengan dosen TPS. 

Ketika pergantian pembimbing saya disuruh menganti judul skripsi, belum 

lagi orang tua dikampung yang selalu menanyakan progres skripsi. 

Bahkan saya pernah hampir putus asa dan tidak melakukan progres 

selama 2 semester”. (MR) 

“Ketika ingin mengerjakan skripsi dengan semangat kadang disitulah 

timbul hambatan untuk menyelesaikannya. ketika mencari buku 

diperpustakaan, tapi buku yang saya cari tidak ada, disitulah saya merasa 

capek dan tidak bersemangat lagi untuk mengerjakan skripsi”. (AL) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

mengalami hambatan dalam menyelesaikan skripsi seperti kesulitan mencari 

sumber bacaan (jurnal, buku), tempat penelitian, lamanya waktu yang diperlukan 

untuk mencari judul dan lambat menyelesaiakan revisi, adanya tekanan dari orang 

tua dan teman, adanya keterbatasan dalam menulis dan memahami bacaan, 

timbulnya rasa pesimis, dan merasa susah, bahkan tidak bisa menyelesaikan 

masalah dalam skripsinya. 

Hambatan dan kesulitan yang menyertai dalam proses penyusunan karya 

ilmiah ini mengakibatkan skripsi menjadi beban akademik bagi sebagian 

mahasiswa, sehingga menimbulkan berbagai respon yang beragam dari 

mahasiswa yang sedang atau akan menyusun skripsi. Sebagian mahasiswa merasa 

diberi beban berat, kehilangan motivasi dalam mengerjakan skripsi, menimbulkan 

perasaan jengkel, cemas, pesimis, mudah putus asa, merasa tegang, dan tertekan, 

serta malu (Faridah, 2006), stress dan frustasi, kemudian melakukan tindakan 
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menyimpang (Pranata, 2012). Penggunaan jasa pembuatan skripsi (joki skripsi) 

karena sudah merasa putus asa, beban mental, usia yang dirasa sudah tidak pantas 

untuk mengerjakan skripsi dan sedikitnya jumlah teman satu angkatan serta 

keinginan untuk cepat lulus (Puspitarini, 2012). Bahkan, sampai ada yang 

memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsinya. 

Keputusan mahasiswa untuk tidak menyelesaikan skripsinya ini tentu saja 

sangat merugikan mahasiswa yang bersangkutan mengingat bahwa skripsi 

merupakan tahapan paling akhir dan paling menentukan dalam mencapai gelar 

sarjana, sehingga usaha dan kerja keras yang telah dilakukan bertahun-tahun 

sebelumnya menjadi sia-sia jika mahasiswa gagal menyelesaikan skripsi 

(Mutadin, 2002). Akan tetapi, ada juga mahasiswa yang memandang skripsi 

sebagai tantangan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, kemudian mereka 

terus bekerja untuk menyelesaikan skripsi, sehingga menjadi mahasiswa yang 

sukses meraih gelar sarjana bahkan menyandang predikat coumloude (Utami, 

Hardjono, dan Karyanta, 2014).  

Perbedaan respons terhadap skripsi ini merupakan salah satu bentuk 

respons terhadap situasi yang dipandang sebagai situasi yang penuh tantangan dan 

tekanan. Untuk menghadapi tantangan dan tekanan dibutuhkan adanya kekuatan 

untuk menyelesaikannya (Laura dan Sunjoyo, 2009). Stolz (2007) berpendapat 

bahwa diantara kekuatan yang dimiliki individu, salah satunya adalah seberapa 

jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan individual 

untuk mengatasi kesulitan. Mamahit (dalam Laura dan Sunjoyo, 2009) 

menyatakan, bahwa jika individu mampu menghadapi kesulitan dan mampu 
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mengatasi kesulitan, maka individu akan mencapai kesuksesan dalam hidup. 

Untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, diantaranya ditentukan oleh tinggi 

rendahnya advesity quotient (AQ) yang dimiliki oleh setiap orang. Ini seperti yang 

diungkapkan Stolz (2007), adversity quotient sebagai kecerdasan seseorang dalam 

meghadapi rintangan atau kesulitan secara teratur. Adversity quotient membantu 

individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan 

hidup sehari-hari seraya tetap berpegang teguh pada prinsip dan impian tanpa 

memperdulikan apa yang sedang terjadi. 

Advesity Quotient sebagai bentuk respon individu terhadap kesulitan dan 

pengendalian terhadap respon yang konsisten tidak terlepas dari bagaimana 

individu menyikapi situasi yang menekan dalam kehidupannya (Stoltz, 2007). 

Penyikapan terhadap sebuah situasi ini terkait dengan keyakinan akan hal-hal 

yang baik dimasa mendatang (Scheier & Carver, 1988 dalam Abele dan Gendolla, 

2007).  

Keyakinan mengenai hal-hal baik mengenai masa depan disebut 

optimisme. Carver (2012) menyatakan, bahwa ketika menghadapi sebuah 

tantangan, individu yang optimistis akan percaya dan tekun dalam berjuang 

meskipun kemajuan atas usahanya melalui fase yang sulit dan berjalan lambat, 

sementara individu yang pesimistis akan mengalami keraguan. Tingkat kesulitan 

tantangan juga akan semakin memperbesar perbedaan diantara individu yang 

optimistis dan pesimistis. Individu yang optimistis meyakini bahwa kesulitan 

dalam penyusunan skripsi merupakan sebuah tantangan yang dapat diatasi, 

sehingga individu tersebut akan mampu bertahan hingga kesulitan tersebut dapat 
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diatasi. Sedangkan individu yang pesimistis akan menempatkan proses 

penyusunan skripsi sebagai sebuah proses yang penuh dengan kesulitan, tantangan 

dan hambatan. Jika mahasiswa yang mengerjakan skripsi memiliki sikap 

optimistis maka mahasiswa tersebut akan bertahan dan tekun berusaha untuk 

menyelesaikan proses tersebut. 

Seligman (1991), menjelaskan bahwa terbentuknya pola pikir optimis 

tergantung pada cara pandang seseorang pada perasaan dirinya bernilai atau tidak. 

Optimisme yang tinggi berasal dari dalam diri individu dan dukungan yang 

berupa penghargaan dari orang-orang tertentu yang membuat individu merasa 

dihargai dan berarti (dalam Ghufron, 2011) 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, meskipun secara 

teoritik optimisme sudah ada yang meneliti namun belum banyak penelitian-

penelitian yang meneliti kedua variabel tersebut. Maka peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Optimisme dengan 

Adversity Quotient pada Mahasiswa dalam Menyelesaikan Skripsi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah apakah ada hubungan optimisme dengan adversity quotient pada 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan optimisme dengan adversity quotient pada 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang masih orisinil. Dengan demikian 

untuk mempertimbangkan keasliannya, perlu dilihat dan ditelaah beberapa 

penelitian yang memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. Salah satu penelitian yang membahas topik seperti yang peneliti lakukan 

adalah peneliti yang dilakukan Anisatul Mukaromah (2018) yang berjudul 

“Hubungan antara Optimisme dengan Adversity Quotient pada Mahasiswa 

Psikologi yang sedang Menyusun Skripsi”. Kesamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anisatul Mukaromah adalah sama-sama meneliti 

optimisme dan adversity quotient serta menjadikan mahasiswa sebagai subjeknya. 

Perbedaanya terletak pada teori yang digunakan, pada penelitian ini optimisme 

menggunakan teori seligman sedangkan pada penelitian Mukaromah 

menggunakan teori optimsme dari Vinacle. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fauziah (2014) yang berjudul 

“Empati, Persahabatan, dan Kecerdasan Adversitas pada Mahasiswa yang sedang 

Skripsi”. Hasil penelitian ini menemukan ada hubungan positif antara empati, 

persahabatan, dan kecerdasan adversitas pada mahasiswa psikologi UNDIP yang 

sedang mengerjakan skripsi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fauziah adalah sama-sama menggunakan adversity quotient 

sebagai variabel terikat. Sedangkan  perbedaannya terletak pada variabel 

bebasnya. Pada penelitian Fauziah menjadikan empati dan persahabatan sebagai 

variabel bebasnya, sedangkan pada penelitian ini menjadikan optimisme sebagai 

variabel bebasnya. 
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Penelitian lain, dilakukan oleh Sabila Okta Syarafina, Duta 

Nurdibyanandaru, Wiwin Hendrian (2019) yang berjudul “Pengaruh Optimisme 

dan Kesadaran Diri terhadap Adversity Quotient Mahasiswa Skripsi Sambil 

Bekerja”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh  Okta, 

Duta dan Wiwin adalah sama-sama menjadikan adversity quotient sebagai 

variabel terikat. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel bebasnya, pada 

penelitian Okta, Duta dan Wiwin menjadikan optimisme dan kesadaran diri 

sebagai variable bebas sedangkan penelitian ini hanya menjadikan optimisme 

sebagai variabel bebasnya. 

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa meskipun penelitian ini memiliki persamaan dengan salah 

satu variabel penelitian dengan penelitian sebelumnya namun masih terdapat 

perbedaan, baik dari segi kasus penelitian, karakteristik subjek penelitian, tempat 

penelitian, variabel bebas maupun terikat yang digunakan. Oleh karena itu 

penelitian ini masih dapat dikategorikan baru.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah jumlah penelitian tentang 

optimisme dengan adversity quotient. Penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu psikologi serta 

memberikan informasi tentang hubungan optimisme dengan adversity quotient 

pada mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Intansi Pendidikan 

Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dean 

pengetahuan tentang optimisme dengan adversity quotient pada 

mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. 

b. Bagi mahasiswa  

Memberikan pengetahuan secara tidak langsung kepada mahasiswa 

tentang optimisme dengan adversity quotient pada mahasiswa dalam 

menyelesaikan skripsi. 

c. Peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi 

penelitian lain yang tertarik untuk meneliti Adversity Quotient 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Adversity Quotient 

1. Definisi Adversity Quotient  

Adversity Quotient (AQ) mempunyai tiga bentuk definisi (Stoltz, 

2000), pertama, AQ adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk memahami 

dan meningkatkan semua segi kesuksesan. Kedua, AQ adalah suatu ukuran 

untuk mengetahui respon seseorang terhadap kesulitan. Ketiga, AQ adalah 

serangkaian peralatan yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respon 

seseorang terhadap kesulitan.  

Menurut Phoolka dan Kaur (2012), adversity quotient merupakan 

kemampuan seseorang dalam mengatasi kesulitana dan hambatan dan 

hidupnya. Adversity quotient mampu memprediksi bagaimana reaksi individu 

dalam menghadapi situasi sulit. Adversity quotient juga dapat memprediksi 

individu yang tahan banting dan tekun juga dapat meningkatkan efektivitas 

dalam tim, hubungan, keluarga, komunitas, budaya, masyarakat, dan juga 

organisasi.  

Vinas dan Malabanan (2015), menyetakan bahwa adversity quotient 

mengukur bagaimana seseorang melihat dan menghadapi tantangan. Adversity 

quotient juga mengukur kemampuan untuk bersikap mengatasi situasi yang 

sulit. Individu yang tidak mampu mengatasi kesulitan dapat menjadi 

kewalahan dan emosional dengan mudah, lalu menyendiri, berhenti berusaha 

dan berhenti belajar. 
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Stoltz  (2000) mengungkapkan  adversity  quotient  merupakan  faktor  

yang  paling menentukan bagi kesuksesan jasmani maupun rohani, karena 

pada dasarnya setiap orang memendam  hasrat  untuk  mencapai  kesuksesan.  

Adversity  quotient  bukan  hanya  persoalan  kemampuan  individu  dalam  

mengatasi sebuah  kesulitan  yang  ada  sekaligus  mengambil  kemenangan,  

akan tetapi  individu tersebut juga diharapkan dapat mengubah pandangannya 

akan sebuah kesulitan sebagai sebuah  peluang  baru  untuk  mencapai  

kesuksesan  yang  dinginkan.  “Setiap  kesulitan merupakan  tantangan,  

setiap  tantangan  merupakan  suatu  peluang,  dan  setiap  peluang harus 

disambut dengan baik” Stoltz (2000). Hal ini mungkin dipandang sebagai hal 

yang sulit  bahkan  hal  yang  mustahil  oleh  banyak  orang.  Akan  tetapi  

dengan  kemampuan Adversity  quotient  yang  dimiliki  setiap  individu  

diharapkan  dapat  memaksimalkan  hal tersebut. 

Konsep adversity auotient (AQ) didasari oleh tiga cabang ilmu 

pengetahuan yang disebut oleh stolz sebagai The Three Building of AQ. Tiga 

ilmu pengetahuan yang mendasari adversity quotient itu adalah: psikologi 

kognitif, psikoneuroimmunologi, dan neurofisiologi (Stoltz, 2000). Adversity 

quotient merupakan hasil riset selama lebih dari 30 tahun yang didasari lebih 

dari 500 penelitian.  

Setiap manusia menginginkan agar dirinya bisa meraih kesuksesan. 

Namun, kesuksesan itu membutuhkan perjuangan dalam mengahadapi 

rintangan yang kemungkinan besar akan menghalangi tercapainya suatu 

tujuan. Ketika rintangan atau kesulitan itu muncul, setiap orang akan 

memunculkan reaksi yang berbeda, misalnya menghindar, mencari jalan lain, 
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pantang menyerah atau mencoba mengatasi kesulitan tersebut. Menurut Stoltz 

(2000), reaksi tersebut berkaitan dengan adversity quotient yang dimiliki 

seseorang yang sedang menghadapi kesulitan tersebut. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa adversity quotient 

adalah kemampuan seseorang untuk tetap tegar dan tangguh ketika kesulitan 

datang serta untuk tetap berjuang meraih tujuan yang ingin dicapai.  

2. Dimensi Adversity Quotient 

Stoltz (2000), dimensia AQ ada empat yang disingkatnya menjadi 

CORE yang merupakan akronim dari Control (kendali), Origin dan 

Ownership(asal usul dan pengakuan), Reach (jangkauan), dan Endurance 

9daya tahan). Pada tahun 2000, Stoltz mengubah dimensi-dimensi AQ 

menjadi CORE dengan menghilangkan dimensi origin, karena menurut Stoltz 

dimensi origin (asal usul suatu peristiwa) merupakan dari dimensi ownership 

(pengakuan).  

Dimensi-dimensi CORE diperlukan untuk menentukan secara 

keseluruhan AQ seseorang dan juga detil-detil kemampuan AQ-nya. Jika 

diibaratkan permainan tenis, untuk mengevaluasi kemampuan seseorang tidak 

cukup hanya dengan mengatakan permainannya baik, sedang, buruk. Selain 

baik, sedang atau buruk, seseorang perlu tahu dimensi-dimensi yang harus 

diperbaikinya. Misalnya secara keseluruhan baik, tetapi masih kurang dalam 

hal kekuatan smash, ataupun kemampuan buruk karena koordinasi kurang 

baik, kecepatan kurang, tetapi kekuatan smash cukup baik demikian juga AQ, 

evaluasi berdasarkan dimensi-dimensinya akan sangat membantu seseorang 
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dalam memperbaiki dirinya dibandingkan hanya mengatakan kisaran skor 

tinggi, diatas rata-rata, rata-rata atau sedang, dibawah rata-rata, atau rendah.  

a. Kendali (Control) 

Kendali (control) adalah dimensi pertama dari AQ. Kendali 

berkaitan dengan seberapa besar seseorang merasa mampu mengendalikan 

kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Orang yang memiliki adversity 

quotient tinggi akan merasa memiliki kendali yang besar atas peristiwa-

peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka, sehingga mereka akan lebih 

ulet, pantang menyerah, dan lebih berusaha mencari banyak kemungkinan 

tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi suatu kesulitan. 

b. Pengakuan (Ownership) 

Dimensi ownership bertujuan untuk melihat siapa atau apa yang 

menyebabkan suatu kesulitan terjadi. Apakah dirinya sendiri atau diluar 

dirinya, dan bagaimana pengakuannya terhadap dampak dari suatu 

kejadian. Dalam batas tertentu, perasaan bersalah karena merasa menjadi 

penyebab suatu kejadian dapat menjadi hal yang konstuktif untuk 

introfeksi dan motivasi memperbaiki diri, tetapi jika berlebihan maka akan 

bersifat destruktif terhadap diri sendiri 

c. Jangkauan (Reach) 

Jangkauan berarti sejauh mana kesulitan yang ada akan 

menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang. Orang yang 

memiliki skor reach rendah akan berpikir bahwa dampak dari kejadian 

dari suatu peristiwa akan meluas pada kejadian-kejadian lain dalam 
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kehidupannya, sehingga menganggap peristiwa-peristiwa buruk sebagai 

bencana, dengan membiarkannya meluas dan mengganggu kehidupannya. 

Sebaliknya, semakin tinggi skor reach seseorang semakin besar 

kemungkinan ia dapat membatasi jangkauan masalahnya pada peristiwa 

yang sedang dihadapi, sehingga peristiwa tersebut tidak berdampak meluas 

pada kehidupannya.  

d. Daya Tahan (Endurance) 

Dimensi ini lebih berkaitan dengan persepsi seseorang akan lama 

atau tidaknya kesulitan akan berlangsung. Semakin rendah skor endurance 

seseorang, semakin besar kemungkinannya menganggap kesulitan 

dan/atau penyebabnya akan berlangsung lamja, bahkan selamanya. 

Sebaliknya, orang yang memiliki skor  endurance yang tinggi akan 

menganggap bahwa kesulitan dan penyebabnya hanya bersifat sementara, 

sehingga ia tidak terlarut dalam kesulitan yang dihadapinya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa advesrsity quotient 

memiliki empat dimensi, yaitu Control (kendali), Origin dan Ownership (asal 

usul dan pengakuan), Reach (jangkauan), dan Endurance (daya tahan). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Adversity Quotient 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adversity quotient 

seseorang, Stolz (2000) mengungkapkan sebagai berikut : 

a. Daya Saing 

 Berdasarkan penelitian oleh Satterfied dan Seligman (Stolz, 2000) 

pada saat perang Teluk, mereka menemukan bahwa orang-orang yang 
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merespon kesulitan bisa diramalkan akan bersikap lebih agresif dan 

mengambil banyak resiko dibanding orang yang pesimis. 

b. Produktivitas  

 Dalam penelitian di Metropolitan Life Insurance Company, 

Seligman (Stolz, 2000) membuktikan bahwa orang yang tidak merespon 

kesulitan dengan  baik akan kurang produktif dan kinerjanya lebih buruk 

daripada mereka yang merespon kesulitan dengan baik.  

c. Kreativitas  

 Joel Barker (Stolz, 2000) kreativitas muncul dari keputusasaan. 

Oleh karena itu, kreativitas menuntut kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan yang ditibulkan oleh hal-hal yang tidak pasti. Orang-orang yang 

tidak mampu menghadapi kesulitan menjadi menjadi tidak mampu 

bertindak kreatif. 

d. Motivasi  

 Stolz (2000) pernah melakukan pengkuran adversity quotient 

terhadap perusahaan farmasi. Stolz meminta direktur perusahan itu untuk 

mengurutkan timnya sesuai dengan motivasi mereka yang terlihat. Ia 

mengukur  angota-anggota tim tersebut tampa terkecuali. Hasilnya mereka 

yang dianggap sebagai orang yang paling memiliki motivasi ternyata 

memiliki AQ yang tinggi pula. 

e. Mengambil resiko 

 Dengan tidak adanya kemampuan untuk memegang kendali, tidak 

ada alasan untuk mengambil resiko. Sebagaimana telah dibuktikan oleh 
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Satterfield dan Seligman (Stolz, 2000) orang-orang yang merespon 

kesulitan secara lebih konstruktif bersedia mengambil lebih banyak resiko.  

f. Ketekunan 

 Ketekunan adalah kemampuan untuk terus menerus berusaha, 

bahkan pada saat dihadapkan pada kemunduran atau kegagalan . Seligman 

(Stolz, 2000) membuktikan bahwa tenaga penjual, kadet militer, 

mahasiswa dan tim-tim olahraga merespon kesulitan dengan baik akan 

pulih dari kekalahan dan mampu bertahan.  

Stolz (2000) mengatakan faktor-faktor yang ikut membangun Adversiti 

Quotient dalam diri seseorang adalah pengalaman organisasi yang dimiliki 

seseorang, keberadaan panutan dan dukungan dari orang-orang terdekat, 

kemandirian dalam pengambilan keputusan dan target dan tujuan yang 

dimiliki,  bahwa kemunduran dan kekecewa merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari kehidupan berorganisasi. Organisasi dapat mengembangkan 

sifat tahan banting untuk bertahanan mengalami masa-masa sulit tanpa 

menjadi lemah dan rapuh.  

Stoltz (2000), dukungan yang diterima dari orang orang-orang sekitar 

dengan cara mendengarkan juga bisa mebuat seseorang merasa diakui, 

dikuatkan dan diperhatikan. Bercerita bisa menjadi sarana untuk 

mengungkapkan emosi dan pikiran seseorang sehingga dirinya merasa lebih 

lega dan siap untuk menghadapi masalahnya kembali. Namun, dukungan 

berbentuk pemberian solusi bisa menjadikan seseorang menjadi tergantung 

pada orang yang memberikan solusi tersebut. Hal ini bisa menyebabkan 



 

 

17 

dirinya menjadi tidak terbiasa mengatasi masalahnya sendiri dan selalu berlari 

mencari orang lain untuk mengatasi masalahnya. 

Terdapat juga faktor kemadirian dalam pengambilan keputusan yang 

ikut mempengaruhi adversiti quotient seseorang. Seseorang yang terbiasa 

mengambil keputusan dengan mengikutsertakan orang lain akan menjadi 

tergantung dengan orang tersebut ketika dirinya mengalami situasi sulit yang 

dihadapinya sehingga akan mempengaruhi kemampuannya untuk bertahan 

dalam situasi sulit dimasa yang akan datang.  

Keberadaan target juga merupakan faktor yang berperan dalam 

adversiti quotient. Target memungkinkan seseorang untuk mengingatkan diri 

sendiri tentang alasan atau tujuan mengapa terlibat dalam situasi dimana 

kesulitan itu muncul. Ingatan tentang alasannya tersebut bisa memacu dirinya 

untuk terus bergerak kembali dan berusaha agar targetnya bisa tercapai. Stoltz, 

(dalam Utami, Hardjono, dan Karyanta, 2014) faktor-faktor yang 

mempengaruhi adversiti quotient pada mahasiswa berupa faktor internal yang 

meliputi genetika, kayakinan bakat, hasrat, karakter, kinerja dan kesehatan, 

serta faktor eksternal berupa pendidikan dan lingkungan.   

 

B. Optimisme 

1. Definisi Optimisme  

Pengertian optimisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

paham atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, sikap selalu 

mempunyai harapan baik dalam segala hal. Optimisme adalah kemampuan 
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melihat sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif, sekalipun ketika 

berada dalam kesulitan. 

Scheier dan Carver (dalam Elpida, 2002) menunjukkan bahwa 

optimisme mungkin memiliki implikasi bagi cara-cara orang menghadapi 

beebagai tekanan hidup. Kemungkinan ini diperoleh dari pertimbangan model 

teoritis mengenai behavior self-regulation. Teori ini berasumsi bahwa 

harapan akan hasil yang sukses menyebabkan orang memperbaharui usaha 

mereka untuk mencapai tujuan jika dan ketika terjadi gangguan aktifitas yang 

mengarah pada tujuan. 

Seligman (2008) optimisme adalah cara pandang individu terhadap 

keberhasilan dan kegagalan mereka yang berdasarkan explanatory style yang 

mengatribusikan kejadian-kejadian positif yang terjadi pada diri seseorang 

dengan sebab-sebab internal, permanen, dan pervasif. Individu 

menginterpretasikan kejadian-kejadian buruk sebagai faktor yang sifatnya 

eksternal, temporal dan situasi yang spesifik. 

Goleman (2004) optimisme merupakan sikap yang menopang individu 

agar jangan sampai terjatuh kedalam kemasabodohan, keputusasaan, ataupun 

mengalami depresi ketika individu mengalami kesulitan. Scheire dan Carver 

(dalam Firiani, 2011) mengatakan bahwa optimisme adalah kecenderungan 

untuk percaya bahwa manusia pada umumnya akan mengalami hasil yang 

baik dan buruk pada kehidupan. Seligman (dalam Goleman, 2004) 

mendefenisikan optimisme dalam kerangka bagaimana individu memandang 

keberhasilan dan kegagalan mereka. Individu yang optimis menganggap 
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kegagalan disebabakan oleh sesuatu hal yang dapat diubah sehingga mereka 

dapat berhasil pada masa-masa mendatang dan apabila dihadapkan pada 

situasi yang buruk mereka akan memandangnya sebagai suatu tantangan dan 

akan berupaya lebih keras. Sementara individu yang pesimis menerima 

kegagalan sebagai kesalahannya sendiri, meyakini peristiwa-peristiwa buruk 

akan berlangsung lama, dan menyikapi kegagalan semacam itu dengan 

mengangap bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk membuatnya 

segalanya lebih baik dimasa-masa mendatang.  

Berdasarkan beberapa pengertian, optimisme dapat diartikan sebagai 

sikap positif mengenai suatu keadaan yang sedang dihadapi, pandangan 

terhadap segala sesuatu dari sisi dan kondisi baik, serta harapan untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik dari situasi yang dihadapinya.  

2. Dimensi Optimisme  

Seligman  (2008) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang terdapat 

dalam optimisme berkaitan dengan cara individu dalam menjelaskan suatu 

peristiwa (Explanatory style),  baik peristiwa yang menyenangkan atau 

peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada tiga dimensi penting yang terdapat 

pada optimsme, yaitu : 

a. Permanen (ketepatan suatu peristiwa) 

Menggambarkan bagaimana individu melihat suatu peristiwa 

terjadi, apakah bersifat tetap atau sementara. Orang pesimis melihat 

peristiwa buruk akan bersifat menetap pada dirinya, sebaliknya orang 
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optimis melihat bahwa peristiwa buruk sebagai hal yang bersifat 

sementara dan baik akan menetap. 

b. Pervasif (keluasaan suatu peristiwa) 

Menunjukkan dimensi ruang dari suatu peristiwa, apakah berlaku 

spesifik untuk suatu kejadian saja atau berlaku umum untuk semua 

kejadian. Orang yang pesimis melihat hal-hal buruk yang terjadi pada 

salah satu sisi kehidupannya akan meluas keseluruh sisi lain dan melihat 

hal-hal yang optimis cenderung melihat peristiwa buruk diakibatkan 

sebab-sebab khusus dan tidak akan meluas pada hal-hal lain, dan melihat 

peristiwa baik akan meluas keseluruh aspek dalam kehidupannya. 

c. Personalisasi (sumber suatu peristiwa) 

Merupakan gaya penjelasan yang berkaitan dengan sumber 

penyebab dan dibedakan menjadi internal dan eksternal. Personalisasi 

mengendalikan perasaan terhadap diei sendiri. Gaya penjelasan optimis 

menjelaskan kejadia-kejadian baik lebih bersifat internal dan kejadian 

buruk bersifat eksternal. Individu yang menyalahkan kejadian-kejadian 

eksternal tidak kehilangan rasa penghargaan terhadap diri sendiri saat 

kejadian buruk menimpa. 

3. Ciri-ciri Individu Optimis 

Para ahli telah menguraikan beberapa ciri dari orang optimis 

diantaranya, menurut McGinnis (dalam Saputri, 2014) ciri orang yang optimis 

meliputi jarang merasa terkejut oleh kesulitan, merasa yakin bahwa mereka 

mempunyai pengendalian atas pemikiran yang negatif, meningkatkan 
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kekuatan apresiasi, menggunakan imajinasi untuk melatih sukses, selalu 

gembira bahkan ketika tidak merasa bahagia, merasa yakin bahwa mereka 

memiliki kemampuan yang hampir tidak terbatas untuk diukur, membina 

banyak citra dalam kehidupan, serta bertukar berita baik dan menerima apa 

yang tidak bisa diubah. 

Seligman (2008) bahwa orang yang optimis cederung percaya bahwa 

kegagalan hanya bersifat sementara, dan penyebabnyapun terbatas. Orang 

yang optimis tidak memandang kegagalan sebagai gangguan atau hambatan, 

dan bila dihadapkan pada siatusi yang buruk, maka ia akan memandangnya 

sebagai suatu tantangan dan berusaha lebih keras untuk menghadapinya. 

Orang optimis juga berpikir bahwa kegagalan bukanlah kesalahan mereka, 

atau karena nasib buruk, ataupun kerena orang lain.  

Robinson (dalam Ghufron dan Risnawati, 2012) menyatakan individu 

yang memiliki sifat optimis jarang menderita depresi dan lebih mudah 

mencapai kesuksesan dalam hidup, memiliki kepercayaan, dapat berubah 

kearah yang lebih baik, adanya pemikiran dan kepercayaan mencapai sesuatu 

yang lebih dan selalu berjuang dengan kesadaran penuh.  

Terciptanya optimisme tidak lepas dari karakter kepribadian yang 

dimiliki seseorang. Individu yang optimis akan lebih percaya diri, nyaman, 

ekspresif dan memandang dunia lebih positif. Ada bebera hal yang 

mempengaruhi cara berpikir optimis dalam diri seseorang, diantaranya dari 

dalam sendiri dan dari luar dirinya. 
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Pendapat lain mengenai faktor yang mempengaruhi optimisme 

diajukan oleh Seligman (2008) yang berpendapat bahwa gaya penjelasan 

seseorang dapat menyebabkan ketidakberdayaan dan depresi, artinya 

berpengaruh juga pada optimisme seseorang. Seligman memberikan pendapat 

mengenai awal terbentuknya gaya penjelasan tersebut. 

a. Gaya penjelasan yang digunakan seorang ibu 

Setiap hari anak mendengarkan gaya penjelasan yang digunakan 

oleh orang tua, terutama ibu dalam membicarakan penyebab peristiwa-

peristiwa emosional. Gaya ibu berbicara mengenai dunia terhadap anak 

akan mempengaruhi gaya penjelasan anak ketika individu dewasa. Survei 

yang yang dilakukan oleh Seligman ini menunjukkan bahwa tingkat 

optimisme ibu akan serupa dengan tingkat optimisme anak. Hal ini 

disebabkan anak lebih mendengarkan apa yang dikatakan ibu mengenai 

berbagai hal penyebab dan akan cenderung menggunakan gaya tersebut.  

b. Kritik dari orang dewasa (Guru dan Orang tua) 

Anak tidak hanya mendengar isi pembicaraan, akan tetapi juga 

bentuk pembicaraan dan bagaimana orang dewasa mengungkapkan 

perkataan. Anak akan mempercayai kritik yang disampaikan kepada 

mereka dan akan menggunakannya untuk membentuk gaya penjelasan 

sendiri. Penyampaian pujian atas usaha anak akan membantu membangun 

optimisme dalam diri anak. 

c. Krisis dalam kehidupan 

Ada dua kemungkinan mengenai anak krisis dan trauma yang 

terjadi pada awal kehidupan. Bila berhenti, maka akan muncul 
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pemahaman bahwa peristiwa-peristiwa buruk dapat berubah diatasi. Akan 

tetapi bila menetap dan meluas, maka akan menanamkan bibit-bibit 

keputusasaan. Kemampuan untuk memprediksi dan mengendalikan situasi 

secara sedikit demi sedikit akan membangun cara paandang yang 

optimistik. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Advrsity Quotient (AQ) merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengatasi kesulitan dan hambatan dalam hidupnya (Phoolka & Kaur, 2012). 

Adversiti quotient pada setiap orang berbeda-beda. Begitu pula pada mahasiswa 

yang sedang menyusun skripsi.  

Mahasiswa yang memiliki adversiti quotient yang tinggi akan mampu 

menghadapi rintangan atau halangan yang menghadang dalam mencapai tujuan. 

Stolz (2000), mengatakan bahwa sukses tidaknya seseorang individu dalam 

pekerjaan maupun kehidupannya ditentukan oleh adversiti quotient. Adversiti 

quotient dapat memberi tahukan seberapa jauh individu mampu bertahan 

menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya, siapa yang akan 

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

melampaui harapan atas kinerja dan potensi mereka serta siapa yang akan gagal, 

dan siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan bertahan. Dalam  hal ini, 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dengan adversiti quotient yang tinggi 

akan terus berusaha menghadapi dan mengatasi kesulitan atau hambatan yang ada 

selama proses penyusunan skripsi sehingga mampu menyelesaikannya. Mahsiswa 

berusaha mencari refenresi, mengatur jadwal bimbingan, melakukan revisi, tidak 
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menunda revisi mengerjakan revisi, menumbuhkan motivasi dan menghilangkan 

rasa malas untuk mengerjakan skripsi. Hal itu dilakukan mahasiswa untuk terus 

maju mencapai tujuan, walaupun penyelesaian skripsinya melebihi batas waktu 

yang sudah ditentukan.  

 Adversiti quotient sebagai bentuk respon individu terhadap kesulitan dan 

pengendalian terhadap respons yang konsisten tidak terlepas dari bagaimana 

individu menyikapi situasi yang menekan dalam kehidupannya (Stolz, 2000). 

Penyikapan terhadap sebuah situasi terkait dengan keyakinan akan hal-hal yang 

baik dimasa mendatang (Scheier & Carver dalam Abele dan Gendolla, 2007). 

Keyakinan mengenai hal-hal baik mengenai masa depan disebut 

optimisme. Carver (2012) menyatakan, bahwa ketika menghadapi sebuah 

tantangan, individu yang optimistis akan percaya dan tekun dalam berjuang 

meskipun kemajuan atas usahanya melalui fase yang sulit dan berjalan lambat. 

Sementara individu yang pesimistis akan mengalami keraguan. Tingkat kesulitan 

tantangan juga akan semakin memperbesar perbedaan diantara individu yang 

optimistis dan pesimistis. Individu yang optimistis meyakini bahwa kesulitan 

dalam penyusunan skripsi merupakan sebuah tantangan yang dapat diatasi, 

sehingga individu tersebut akan mampu bertahan hingga kesulitan tersebut dapat 

diatasi. Sedangkan individu pesimistis akan menempatkan proses penyusunan 

skripsi sebagai sebuah proses yang penuh dengan kesulitan, tantangan dan 

hambatan. Jika mahasiswa yang mengerjaka skripsi memiliki sikap optimistis 

maka mahasiswa tersebut akan bertahan dan tekun berusaha untuk menyelesaikan 

proses tersebut. 
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Seligman (2008), menjelaskan bahwa terbentuknya pola pikir optimis 

tergantung pada cara pandang seseorang pada perasaan dirinya bernilai atau tidak. 

Optimisme yang tinggi yang tinggi berasal dalam diri individu dan dukungan 

yang berupa penghargaan dari orang-orang tertentu yang membuat individu 

merasa dihargai dan berarti. 

Mahasiswa yang optimis menganggap bahwa hambatan dan kesulitan yang 

ada selama mengerjakan skripsi tidak akan berlangsung lama. Mahasiswa 

memandang bahwa kegagalan yang pernah dialami dalam menyelesaikan skripsi 

tidak akan mempengaruhi pekerjaannya yang lain. Mahasiswa yakin dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik dengan kemampuan yang dimilikinya.  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan 

yang signifikan terhadapat optimisme denga adversity quotient pada mahasiswa 

dalam menyelesaikan skripsi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

teknik korelasional. Penelitian dengan teknik  korelasional merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau 

beberapa variabel. Dengan teknik korelasi seseorang penelitian dapat mengetahui 

hubungan variasi dalam sebuah variabel dengan variabel lainnya. Besar atau 

tingginya hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk korelasi (Arikunto, 2010). 

 

B. Indentifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti terdiri atas dua variabel, 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Rinciannya adalah sebagai berikut : 

1. Variabel bebas (X) : Optimisme  

2. Variabel terikat (Y) : Adversity Quotient 

 

C. Definisi Operasional 

1. Adversity Quotient  

Adversity quotient adalah suatu kemampuan individu dalam mengatasi 

berbagai macam kesulitan dan memecahkan berbagai macam permasalahan 

dengan mengubah cara berfikir dan sikap terhadap kesulitan dalam 

mengerjakan skripsi. Adapun yang menjadi indikator untuk mengukur 

adversity quotientdalam penelitian ini menggunakan teori Stoltz (2000) yang 

terdiri dari: 
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a. Kendali (Control) 

Kendali berkaitan dengan seberapa besar seseorang merasa mampu 

mengendalikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. 

b. Pengakuan (Ownership) 

Dimensi ownership bertujuan untuk melihat siapa atau apa yang 

menyebabkan suatu kesulitan terjadi. Apakah dirinya sendiri atau diluar 

dirinya, dan bagaimana pengakuannya terhadap dampak dari suatu 

kejadian.  

c. Jangkauan (Reach) 

Jangkauan berarti sejauh mana kesulitan yang ada akan 

menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang. 

d. Daya Tahan (Endurance) 

Dimensi ini lebih berkaitan dengan persepsi seseorang akan lama 

atau tidaknya kesulitan akan berlangsung. 

2. Optimisme 

Optimisme adalah cara pandang individu terhadap kehidupannya 

dimasa depan dengan memutuskan perhatian pada sisi kemungkinan positif, 

dan memperkirakan hal yang positif pula. Optimisme diukur dengan skala 

optimisme yang dimodifikasi oleh oleh peneliti dari skala optimisme yang 

disusun berdasarkan dimensi optimisme dari Seligman (2008). Adapun 

dimensi optimisme adalah: 

a. Permanen (ketepatan suatu peristiwa) 

Menggambarkan bagaimana individu melihat suatu peristiwa 

terjadi, apakah bersifat tetap atau sementara. 
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b. Pervasif (keluasaan suatu peristiwa) 

Menunjukkan dimensi ruang dari suatu peristiwa, apakah berlaku 

spesifik untuk suatu kejadian saja atau berlaku umum untuk semua 

kejadian. 

c. Personalisasi (sumber suatu peristiwa) 

Merupakan gaya penjelasan yang berkaitan dengan sumber 

penyebab dan dibedakan menjadi internal dan eksternal.  

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek 

yang mempunyai kualiatas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa 

fakultas psikologi UIN suksa Riau yang sedang mengerjakan skripsi, dari 

angkatan 2012 sampai 2014 yang sudah memiliki dosen pembimbing skripsi, 

yang berjumlah 405 orang. Adapun  jumlah populasi per angkatan dapat 

dilihat pada tabel 3.1.  

Tabel 3.1 

Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang Sedang 

Mengerjakan Skrpisi 

Angkatan Jumlah 

2012 

2013 

2014 

70 

205 

130 

Total 405 

 Sumber Data: Kabag Akademik Fakultas Psikologi UIN Suska Riau 
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2. Sampel Penelitian  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti (Martono, 2012). Subjek dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa fakultas psikologi UIN suksa Riau angkatan 2012 , 

2013, 2014 yang sudah memiliki dosen pembimbing skripsi. Untuk mencari 

besaran sampel maka menggunakan rumus Slovin yaitu : 
 

  
 

     
 

Keterangan : 

n  =  Besaran sampel  

N  =  Besaran populasi  

e  =  Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan. Biasanya nilai kritis  

yang digunakan adalah 5% 

 

Proses penghitungan jumlah sampel adalah sebagai berikut: 

 

  
   

     (  ) 
 

  
   

     (      )
 

  
   

      
 

  
   

    
     

Dengan demikian jumlah sampel penelitian berjumlah 201 orang. 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunaka teknik 

proportionate stratified sampling, yaitu teknik yang digunakan bila populasi 

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 
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proporsional, (Sugiyono, 2013). Gambaran sampel berdasarkan proportionate 

stratified sampling dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

Angkatan Sampel Jumlah 

2012 70/405x201 = 34,7 35 Orang 

2013 205/405x201 = 101,7 102 Orang 

2014 130/405x201 = 64,5 64 Orang 

Total  201 Orang 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai yang ditelit, maka 

diperlukan alat ukur. Alat ukur dalam penelitian ini berbentuk skala psikologi. 

Skala yang dikembangkan dari defenisi operasional tentang variabel yang menjadi 

fokus peneliti. Skala adalah serangkaian pernyataan yang bermuatan pernyataan 

yang harus dijawab oleh subjek peneliti yang berhubungan dengan suatu masalah 

yang ingin diketahui (Hadi, 2002). Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan skala likert. Pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan dua skala likert, yaitu skala optimisme dan skala adversity 

quotient. 

1. Alat Ukur 

a. Skala Optimisme 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur optimisme adalah skala 

likert yang terdiri dari dua pernyataan favourable dan unfavourable. Skala 

ini dimodifikasi dari skala yang disusun oleh Saputri pada tahun 2014 

yang disusun berdasarkan teori Seligman (2008). Peneliti menambah dan 

mengganti beberapa aitem dari skala penelitian sebelumnya. Jumlah aitem 
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pada skala penelitian sebelunya berjumlah 21 aitem dan pada penelitian ini 

berjumlah 30 aitem. Model skala likert optimisme disusun dalam empat 

alternatif jawaban yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak 

sesuai. Pemberian skor dengan cara memberi skor 1 sampai 4. 

Tabel 3.3  

Alternatif Pilihan Jawaban Model Skala Likert 

Favorabel  Unfavorabel  

Pernyataan 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak Sesuai 

Skor 

4 

3 

2 

1 

Pernyataan 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak 

Sesuai 

Skor 

1 

2 

3 

4 

 

Tabel  3.4  

Blue Print Skala Optimisme (Sebelum Try Out) 

No Aspek Indikator 
Sebaran aitem 

Jumlah 

Aitem 

Favorabel Unfavorabel  

 

1 

 

Permanen  

Individu 

menetapkan 

suatu peristiwa 

berdasarkan 

waktu 

 

1, 5, 10,17, 

22 

 

2, 7, 15, 19, 

23 

 

10 

2 Pervasif Individu 

menggambarka

n keleluasaan 

suatu peristiwa 

berkaitan 

dengan hal fisik 

atau global 

11, 14, 18, 

25, 29  

3, 8, 12, 20, 

27 

10 

3 Personalisasi Individu menilai 

sumber 

terjadinya 

peristiwa secara 

internal maupun 

eksternal 

6, 24, 26, 

28, 30 

4, 9, 13, 16, 

21 

10 

 Jumlah   15 15 30 
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b. Skala Adversity Quotient  

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur adversity quotient 

adalah skala likert yang terdiri dari dua pernyataan favourable dan 

unfavourable. Skala ini dimodifikasi dari skala yang disusun oleh 

Marlokot pada tahun 2016 yang disusun berdasarkan teori Stoltz (2000). 

Peneliti menambah dan mengganti beberapa aitem dari skala penelitian 

sebelumnya. Jumlah aitem pada skala penelitian sebelunya berjumlah 30 

aitem dan pada penelitian ini berjumlah 40 aitem. Model skala likert 

adversity quotient disusun dalam empat alternatif jawaban yaitu sangat 

sesuai, sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Pemberian skor dengan 

cara memberi skor 1 sampai 4. 

Tabel 3.5  

Alternatif Pilihan Jawaban Model Skala Likert  

Favorabel   Unfavorabel  

Pernyataan 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak Sesuai 

Skor 

4 

3 

2 

1 

Pernyataan 

Sangat Sesuai 

Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak 

Sesuai 

Skor 

1 

2 

3 

4 

 

Tabel 3.6  

Blue Print Skala Adversity Quotient (Sebelum Try Out) 

No Aspek Indikator 
Sebaran aitem 

Jumlah 
Aitem 

Favorabel Unfavorabel  

 
1 

 
Kendali 

(Control) 
 

 
Kendali berkaitan 
dengan seberapa besar 
seseorang merasa 
mampu mengendalikan 
kesulitan-kesulitan yang 
dihadapinya. 

 
1, 9, 17, 25, 

33 

 
5, 13, 21, 29, 

37 

 
10 

2 Pengakuan 
(Ownership) 

 

Dimensi ownership 
bertujuan untuk melihat 
siapa atau apa yang 
menyebabkan suatu 

2, 10, 18, 26, 
34 

6, 14, 22, 30, 
38 

10 
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No Aspek Indikator 
Sebaran aitem 

Jumlah 
Aitem 

Favorabel Unfavorabel  

kesulitan terjadi. 
Apakah dirinya sendiri 
atau diluar dirinya, dan 
bagaimana 
pengakuannya terhadap 
dampak dari suatu 
kejadian. 

3 Jangkauan 
(Reach) 

 

Jangkauan berarti 
sejauh mana kesulitan 
yang ada akan 
menjangkau bagian-
bagian lain dari 
kehidupan seseorang. 

3, 11, 19, 27, 
35 

7, 15, 23, 31, 
39 

10 

4 Daya Tahan 
(Enduranc) 

 

Dimensi ini lebih 
berkaitan dengan 
persepsi seseorang akan 
lama atau tidaknya 
kesulitan akan 
berlangsung. 

4, 12, 20, 28, 
36 

8, 16, 24, 32, 
40  

10 

 Jumlah   20 20 40 

 

F. Validitas dan Reliabilitas 

Suatu skala dikatakan dapat digunakan dalam penelitian apabila 

dinyatakan valid (shahih) dan reliabel (andal) menurut statistik tertentu melalui uji 

coba (try out) terlebih dahulu. Uji coba skala ini di maksudkan untuk menentukan 

validitas dan reliabilitas skala penelitian. Dengan kata lain agar butir-butir 

pernyataan dalam kedua skala benar-benar dapatmengukur apa yang ingin diukur. 

1. Uji Coba Alat Ukur  

Uji coba alat ukur dilakukan pada 80 orang mahasiswa Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau yang sedang mengerjakan skripsi angkatan 2012, 

2013, 2014 pada tanggal 16 Januari – 30 Januari 2019. Alat ukur yang di uji 

cobakan adalah skala optimisme dan skala adversity quotien. Skala optimisme 

terdiri dari 30 aitem yang mencakup 3 dimensi dan skala adversity quotien 
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terdiri dari 40 aitem yang mencakup 4 dimensi. Setelah uji coba yang 

dilakukan pada maha siswa tersebut, kemudian dilakukan penskoran terhadap 

hasil yang diterima dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari keseluruhan 

skala optimisme dan adversity quotien dengan menggunakan bantuan program 

SPSS ( Statistical Product and Service Solutions ) versi 23.0 for windows. 

2. Uji Validiatas  

Validitas berasal dari kata Validity yang mengandung sejauh mana 

ketepatan dan kecermataan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut (Azwar, 2009).  

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 

Validitas isi merupakan relevansi aitem dengan indikator keprilakuan dan 

dengan tujuan ukur sebenarnya sudah dapat dievaluasi lewat nalar dan akal 

sehat (common sense) yang mampu menilai apakah isi skala memang 

mendukung konstrak teoritik yang diukur (Azwar, 2015). Validitas isi dalam 

penelilitian ini diukur menggunakan profesional judgment. Profesional 

Judgment dalam mengkaji validitas isi dalam skala penelitian ini adalah dosen 

pembimbing dan nara sumber. 

3. Indeks Daya Beda  

Indeks beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan 

antara individu atau kelompok yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang 

diukur. Indeks daya beda merupakan koefisienyang menunjukan bahwa fungsi 
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aitem selaras dengan fungsi tes. Pengujian daya beda deskriminasi dilakukan 

dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

distribusi skor skala sendiri (Azwar, 2010) 

Azwar (2010) menyatakan bahwa skla psikologi yang digunakan untuk 

indeks daya diskriminasi minimal 0,30, apabila aitem tersebut <0,30 maka 

dapat diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki daya beda rendah dan 

bisa dinyatakn gugur. Batasan ini merupakan suatu konvensi. Penyusun tes 

boleh menentukan sendiri batasan minimal daya diskriminasi aitemnya dengan 

mempertimbangkan isi dan tujuan pengukuran skala yang sedang disusun. 

Berdasarkan konsep telah dikemukakan di atas, lebih lanjut Azwar 

(2010) mengatakan apabila aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem-total 

sama dengan atau lebih besar dari 0,30 jumlahnya melebihi jumlah aitem yang 

dispesifikasikan dalam rencana untuk dijadikan skala, maka dapat dipilih 

aitem-aitem yang memiliki indeks daya beda diskriminasi tinggi. Sebaliknya, 

apabila jumlah item yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah byang 

diinginkan, dapat dipertimbangkan untuk meneurunkan sedikit batas kriteria 

misalnya menjadi 0,25 sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai 

(Azwar, 2015). Berlandaskan teori tersebut maka, penelitian ini menggunakan 

indeks daya beda aitem sebesar 0,30 dan ≥ 0,30. Hasil penghitungan data uji 

coba dianalisi dengan cara menggunakan korelasi Product Moment Pearson 

(Azwar, 2010) dengan bantuan program SPSS For Windows. 

Berdasarkan hasil penghitungan pada skala optimisme, dari 30 aitem 

Optimisme yang telah diuji coba terdapat 4 aitem yang gugur dan 26 aitem 
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yang valid, dengan koefisien korelasi aitem diatas 0,30 yaitu berkisar antara 

0,3 sampai dengan 0,6 koefisen reliabilitas adalah 0,880. Berikut disajikan 

gambaran jumlah item yang valid dan yang gugur, untuk skala optimisme 

dapat dilihat pada tabel berikut:   

Tabel 3.7 

Blue Print Skala Optimisme (Valid dan Gugur Hasil Try Out) 

No Aspek Indikator 
Valid Gugur 

Jumlah 

Aitem 

F U F U  

10  

1 

 

Permanen  

Individu 

menetapkan suatu 

peristiwa 

berdasarkan waktu 

 

5, 10, 

17, 

22 

2, 7, 

15,19, 

23 

 

 

1 

- 

 

2 Pervasif Individu 

menggambarkan 

keleluasaan suatu 

peristiwa berkaitan 

dengan hal fisik 

atau global 

11, 

25, 

29   

3, 8, 

12,20, 

27 

14, 

18 

 10 

3 Personalisasi Individu menilai 

sumber terjadinya 

peristiwa secara 

internal maupun 

eksternal 

6, 26, 

28, 

30 

4, 9, 

13, 16, 

21 

24 - 10 

 Jumlah   11 15 4 0 26 
 

 

Berdasarkan hasil penghitungan pada skala adversity quotient dari 40 

aitem adversity quotient yang telah diuji coba terdapat 13 aitem yang gugur 

dan 27 aitem yang valid, dengan koefisien korelasi aitem diatas 0,30 yaitu 

berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,6. Koefisien reliabilitasnya adalah 0,893. 

Berikut disajikan gambara jumlah aitem yang valid dan yang gugur, untuk 

skala adversity quotient dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.8  Blue Print Skala Adversity Quotient (Valid dan Gugur Hasil 

Try Out) 

No 
Aspek Indikator Valid Gugur 

Jumlah 
Aitem 

  F U F U  
4 1 Kendali 

(Control) 
 

Kendali berkaitan 
dengan seberapa 
besar seseorang 
merasa mampu 
mengendalikan 
kesulitan-kesulitan 
yang dihadapinya. 

25, 
33 

5, 37 1, 9, 
17 

13, 21, 
29 

2 Pengakuan 
(Ownership) 

 

Dimensi ownership 
bertujuan untuk 
melihat siapa atau 
apa yang 
menyebabkan suatu 
kesulitan terjadi. 
Apakah dirinya 
sendiri atau diluar 
dirinya, dan 
bagaimana 
pengakuannya 
terhadap dampak 
dari suatu kejadian. 

10, 
26, 
34 

6, 22, 
30, 38 

2, 18 14 7 

3 Jangkauan 
(Reach) 

 

Jangkauan berarti 
sejauh mana 
kesulitan yang ada 
akan menjangkau 
bagian-bagian lain 
dari kehidupan 
seseorang. 

3, 
11, 
19, 
27, 
35 

23, 32, 
39 

- 7, 15 8 

4 Daya Tahan 
(Endurance) 

 

Dimensi ini lebih 
berkaitan dengan 
persepsi seseorang 
akan lama atau 
tidaknya kesulitan 
akan berlangsung. 

4, 
20, 
28, 
36 

8, 16, 
24, 40 

12 32 8 

 Jumlah   14 13 6 7 27 

 

Berdasarkan sebaran aitem skala optimisme dengan adversity quotient 

yang valid dan gugur, maka disusun kembali blue print skala optimisme 

dengan adversity quotient yang digunakan untuk penelitian. Uraiannya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.9 

Blue Print Skala Optimisme untuk Penelitian 

No Aspek Indikator 
Sebaran aitem 

Jumlah 

Aitem 

Favorabel Unfavorabel  

 

1 

 

Permanen  

Individu 

menetapkan suatu 

peristiwa 

berdasarkan waktu 

5, 10, 17, 

22 

2, 7, 15, 19, 

23 

9 

2 Pervasif Individu 

menggambarkan 

keleluasaan suatu 

peristiwa berkaitan 

dengan hal fisik 

atau global 

11, 14, 25 3, 8, 12, 20, 

24 

8 

3 Personalisasi Individu menilai 

sumber terjadinya 

peristiwa secara 

internal maupun 

eksternal 

1, 6, 18, 26 4, 9, 13, 16, 

21 

9 

 Jumlah   11 15 26 

  

Tabel 3.10  

Blue Print Skala Adversity Quotient  untuk Penelitian  

No Aspek Indikator 

Sebaran aitem 
Jumlah 

Aitem 

Favorabe

l 
Unfavorabel  

1 Kendali 

(Control) 

 

Kendali berkaitan 

dengan seberapa besar 

seseorang merasa 

mampu mengendalikan 

kesulitan-kesulitan 

yang dihadapinya. 

15, 25 5, 12 4 

2 Pengakuan 

(Ownershi) 

 

Dimensi ownership 

bertujuan untuk melihat 

siapa atau apa yang 

menyebabkan suatu 

kesulitan terjadi. 

Apakah dirinya sendiri 

atau diluar dirinya, dan 

bagaimana 

pengakuannya terhadap 

dampak dari suatu 

kejadian. 

 

10, 14, 26 6, 9, 21, 22 7 
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No Aspek Indikator 

Sebaran aitem 
Jumlah 

Aitem 

Favorabe

l 
Unfavorabel  

3 Jangkauan 

(Reach) 

 

Jangkauan berarti 

sejauh mana kesulitan 

yang ada akan 

menjangkau bagian-

bagian lain dari 

kehidupan seseorang. 

3, 11, 13, 

19, 27 

2, 18, 23 8 

4 Daya Tahan 

(Endurance) 

 

Dimensi ini lebih 

berkaitan dengan 

persepsi seseorang akan 

lama atau tidaknya 

kesulitan akan 

berlangsung. 

4, 7, 17, 

20 

1, 8, 16, 24 8 

 Jumlah   114 13 27 

 

4. Uji Reliabilitas 

Azwar (2013) mendefenisikan reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

atau pengukuran dapat dipercaya secara empirik. Tinggi rendahnya reliabilitas 

ditentukan oleh suatu angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas yang 

angkanya berada dalam rentang 0 sampai 1,00. Semakin tinggi mendekati 1,00 

berarti semakin tinggi reliabilitasnya, sebaliknya semakin rendah mendekati 

angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya. Pengujian reliabilitas alat ukur 

penelitian menggunakan rumus reliabilitas Alpha dengan bantuan program 

Statistical Product adn Service Solutions (SPSS)  for windows. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap data uji coba, diperoleh 

koefisien reliabilitas (α) dari setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.11  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha  

Optimisme 26 0,880 

Adversity Quotient 27 0,893 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien 

reliabilitas (α) variabel optimisme dan adversity quotient tergolong tinggi 

karena mendekati angka 1, sehingga alat ukur tersebut dapat digunakan dalam 

penelitian.  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk pengolahan data penelitian ini 

dengan menggunakan teknik perhitungan korelasi product moment yaitu untuk 

mencari hubungan antara kedua variabel dan pelaksanaannya dengan mengunakan 

bantuan komputerisasi  dengan aplikasi Statistical Product adn Service Solutions 

(SPSS)  for windows. 

 

H. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di 

Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.12  

Jadwal Penelitian  

No Kegiatan  Waktu Pelaksanaan 

1 Seminar Proposal 14 Agustus 2018  

2 Uji Coba Alat Ukur 16 Januari – 30 Januari 2019 

3 Penelitian 4 Februari – 18 Februari 2019 

4 

5 

6 

Pengolahan Data Hasil Penelitian 

Seminar Hasil 

Sidang Mudaqasah 

1 April – 3 Mei 

21 November 2019 

26 Desember 2019 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara  optimisme dengan adversity 

quotient mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Psikologi UIN 

Suksa Riau. Semakin bagus sikap optimisme mahasiswa maka akan 

meningkatkan adversity quotient dalam menyelesaikan skripsi dan sebaliknya, 

semakin rendah sikap optimisme mahasiswa maka akan menurunkan adversity 

quotient. 

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan adversity quotient mahasiswa laki-

laki dengan perempuan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Psikologi 

UIN Suksa Riau. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti 

bermaksud memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suksa Riau 

Khususnya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, diharapkan 

untuk senantiasa bersikap optimis agar memiliki adversity quotient yang baik 

dan juga supaya mampu bertahan dan mengatasi berbagai kesulitan yang 
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penuh tantangan dan hambatan terutama kesulitan selama proses penyusunan 

skripsi. 

2. Bagi Dosen Pembimbing 

Diharapkan untuk senantiasa menanamkan optimisme pada mahasiswa 

bimbingan dengan terus memberikan arahan mengenai kemungkinan yang 

dapat terjadi dan memberikan penghargaan disetiap kemajuan dalam proses 

penyelesaian skripsi meskipun hanya bersifat verbal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menemukan variabel lain yang diduga lebih 

berpengaruh terhadap kemampuan adversity quotient  mahasiswa yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini, menambah jumlah sampel untuk memperkuat 

hasil penelitian dan menyempurnakan instrumen agar penelitian lebih valid 

dan reliabel. 
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LAMPIRAN A 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

SKALA TRY OUT 
 

  



 

 

SKALA PENELITIAN 

 

Identitas Responden  

Nama (Inisial)  : 

Jenis Kelamin  : 

Fakultas  : 

Angkatan  : 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Pilihlah salah satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan pada pernyataan-

pernyataan berikut yang sesuai dengan diri anda dengan memberikan tanda silang 

(X). 

Pilihlah : 

SS  : Sangat Sesuai 

S  : Sesuai 

TS  : Tidak Sesuai 

STS : Sangat tidak sesuai  

2. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda. Tidak ada jawaban yang 

salah. Semua yang anda jawab adalah benar. Karena itu, pilihlah jawaban yang 

paling sesuai dengan diri anda. 

3. Anda dimohon untuk menjawab semua pernyataan tersebut dengan jujur dan 

jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Apapun yang anda isi dalam angket ini akan terjamin kerehasiaannnya. 

5. Kesedian anda untuk mengisi angket ini merupakan bantuan yang amat besar 

artinya bagi keberhasilan penelitian ini, untuk itu saya mengucapkan terimakasih.  

Contoh : 

Jika jawaban SS (Sangat Sesuai) 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Kepala saya merasa sakit ketika mengerjakan skripsi. X    

 

  



 

 

SKALA I 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian.     

2 Saya merasa tidak mampu mendapatkan nilai terbaik 

untuk skiripsi yang saya kerjakan. 

    

3 Banyak revisi membuat saya putus asa untuk 

menyelesaikan skripsi. 

    

4 Saya merasa tidak mampu mengerjakan skripsi yang 

saya kerjakan sendiri. 

    

5 Meskipun skripsi saya banyak dicoret-coret 

pembimbing, tetapi saya tetap semangat untuk 

menyelesaikan skripsi. 

    

6 Saya dapat mengontrol emosi pada suatu 

permasalahan. 

    

7 Saya takut tidak bisa menyelesaikan skripsi saya 

dengan baik. 

    

8 Meskipun saya sukses dalam kuliah, belum tentu 

saya sukses dalam kehidupan yang akan datang. 

    

9 Saya banyak melakukan kesalahan dalam revisi 

karena keteledoran saya. 

    

10 Saya yakin mampu mengatasi masalah dalam 

menyelesaikan skripsi saya. 

    

11 Refisi yang banyak membuat saya dengan mudah 

menyelesaikan skripsi. 

    

12 Kesulitan menemukan referensi membuat saya malas 

menyelesaikan revisi skripsi. 

    

13 Jika saya bercermin dari keadaan saya saat ini, maka 

sampai kapanpun saya tidak akan bisa untuk 

semangat lagi seperti semula. 

    

14 Jika saya gagal pada ujian skripsi yang pertama 

masih ada kesempatan untuk memperbaiki pada 

ujian berikutnya. 

    

15 Saya pasrah apapun yang terjadi pada saya dalam 

menyelesaikan skripsi. 

    

16 Saya kecewa pada diri saya sendiri, kerena sampai 

saat ini belum bisa menyelesaikan skripsi. 

    

17 Saya percaya dengan usaha yang kuat, saya mampu 

menyelesaikan skripsi sesuai dengan yang telah saya 

targetkan. 

    

18 Menejemen waktu yang baik membuat saya lulus 

tepat waktu. 

    

19 Sekuat apapun usaha yang saya lakukan, saya tetap 

saja tidak mampu menyelesaikan skripsi tepat pada 

    



 

 

waktunya. 

20 Banyak masalah dalam mengerjakan skripsi 

membuat saya kurang bersemangat dalam menjalani 

hidup. 

    

21 Banyaknya masalah yang saya hadapi, membuat 

saya malas untuk menyelesaikan skripsi. 

    

22 Saya yakin bahwa untuk mencapai hasil terbaik, 

akan dilalui dengan cara yang tidak mudah. 

    

23 Besarnya sikap pesimis yang ada dalam diri saya, 

membuat saya ragu untuk mencapai hasil yang 

terbaik. 

    

24 Saya dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan 

yang suda saya targetkan. 

    

25 Dosen yang tegas membuat saya lebih semangat 

dalam menyelesaikan skripsi. 

    

26 Melihat teman yang sudah lulus ujian membuat saya 

ingin cepat menyelesaikan skripsi. 

    

27 Gagal dalam ujian skripsi membuat saya ingin 

menyerah. 

    

28 Saya yakin dapat mempertanggung jawabkan skripsi 

yang saya buat pada saat ujian. 

    

29 Mencari referensi yang banyak membuat skripsi saya 

lebih mudah diselesaikan. 

    

30 Banyaknya masalah yang saya hadapi tidak menjadi 

penghalang dalam menyelesaikan skripsi. 

    

 

 

  



 

 

SKALA II 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Komentar negatif dari teman tidak membuat saya 

marah.  

    

2 Keberhasilan yang saya capai merupakan hasil usaha 

saya sendiri. 

    

3 Saya tidak akan beralih kegiaitan, bila saya belum 

menyelesaikan kegiatan yang saya kerjakan. 

    

4 Saya orang yang tidak mudah putusan asa.     

5 Keberhasilan skripsi saya ditentukan oleh orang lain.     

6 Kegagalan yang saya alami disebabkan oleh faktor 

lingkungan. 

    

7 Saya merasa tidak tenang bila skripsi yang saya 

kerjakan jauh dari harapan. 

    

8 Saya orang yang suka menyerah.     

9 Kehidupan saya ditentukan oleh tindakan-tindakan 

saya sendiri. 

    

10 Saya merasa puas bila hasil skripsi saya sesuai 

harapan.  

    

11 Saya tetap dapat tidur dengan nyenyak walaupun 

banyak revisi yang harus diselesaikan. 

    

12 Saya akan terus mencari jalan keluar sampai berhasil 

dari masalah yang saya hadapi. 

    

13 Saya akan merasa cemas bila proses bimbingan 

terlalu lama. 

    

14 Faktor keberuntungan lebih menentukan 

keberhasilan saya dalam skripsi. 

    

15 Saya merasa cemas setiap mengahadapi kegagalan.     

16 Saya tidak menyukai tugas yang harus diselesaikan 

dengan kerja keras. 

    

17 Saya merasa tenang dalam menghadapi cobaan 

hidup. 

    

18 Tidak lulus ujian, saya anggap sebagai cobaan hidup.     

19 Semakin banyak revisi membuat saya semakin 

semangat untuk menyelesaikannya. 

    

20 Saya mampu menyelesaikan konflik yang saya 

hadapi dengan cepat. 

    

21 Banyak sedikitnya masalah, sebagian besar 

tergantung nasib. 

    

22 Saya sering menyalahkan orang lain ketika 

mengalami masalah. 

    

23 Saya merasa stress jika harus bekerjasama dengan 

orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya. 

    



 

 

24 Saya tidak mampu mencari jalan keluar dari masalah 

yang saya hadapi dengan cepat. 

    

25 Saya mudah menemukan ide untuk mengatasi 

permasalahan. 

    

26 Saat tugas kelompok belum terselesaikan tepat pada 

waktunya, saya akan bersedia untuk membantu 

menyelesaikannya.  

    

27 Ketika saya menghadapi kesulitan dalam skripsi, 

saya dapat memunculkan harapan baru untuk 

menyelesaikannya. 

    

28 Bagi saya semua masalah pasti ada jalan keluarnya.     

29 Saya cenderung untuk menghindari sesuatu yang 

berbahaya. 

    

30 Saya sulit untuk berusaha lebih keras lagi setelah 

skripsi saya banyak revisi. 

    

31 Kegagalan saya dalam mengerjakan revisi 

sebelumnya, akan mempengaruhi ketidak suksesan 

pada skripsi saya. 

    

32 Saya adalah orang yang suka mendunda-nunda 

pekerjaan.  

    

33 Saya senang membantu teman saat sedang 

menghadapi masalah. 

    

34 Saya akan berusaha mencari solusi apabila terjadi 

permasalahan dalam mengerjakan skripsi saya. 

    

35 Saya yakin akan ada jalan keluar dari masalah yang 

ada. 

    

36 Saya tidak akan berhenti mencari solusi saat terjadi 

permasalahan. 

    

37 Saya merasa tidak ada yang dapat saya lakukan 

untuk kemajuan skripsi saya ke depan.  

    

38 Setelah berulangkali mengalami kegagalan saya 

malas untuk berusaha lagi. 

    

39 Kritikan teman-teman terhadap saya membuat saya 

menjadi tidak percaya diri.  

    

40 Terkadang saya pesimis menghadapi perubahan yang 

terjadi.  

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

TABULASI DATA MENTAH TRY OUT 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN D 

RELIABILITAS DAN DISKRIMINASI AITEM 
 

  



 

 

Reliabilitas dan Diskriminasi Aitem 

Optimisme 1 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.872 30 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

VAR00001 86.8125 81.572 .104 .874 

VAR00002 87.1375 79.842 .348 .870 

VAR00003 87.0625 76.895 .519 .866 

VAR00004 87.0875 76.840 .485 .867 

VAR00005 86.8000 75.630 .659 .863 

VAR00006 87.1250 78.718 .422 .868 

VAR00007 87.5625 76.477 .439 .868 

VAR00008 87.3625 76.335 .434 .868 

VAR00009 87.8250 79.361 .341 .870 

VAR00010 86.9875 77.152 .528 .866 

VAR00011 87.3125 77.964 .388 .869 

VAR00012 87.1750 76.020 .552 .865 

VAR00013 87.1125 76.202 .479 .866 

VAR00014 87.2250 82.303 .009 .877 

VAR00015 87.2875 78.081 .336 .870 

VAR00016 87.4125 75.638 .417 .869 

VAR00017 86.7250 76.151 .528 .865 

VAR00018 87.1625 79.075 .283 .871 

VAR00019 87.2375 77.677 .364 .870 

VAR00020 87.2500 76.418 .450 .867 

VAR00021 87.0375 75.530 .497 .866 

VAR00022 86.7500 77.430 .380 .869 

VAR00023 87.4625 77.669 .354 .870 

VAR00024 87.1500 79.876 .208 .873 

VAR00025 86.8875 78.278 .357 .870 

VAR00026 86.6000 77.256 .455 .867 

VAR00027 86.9375 75.882 .471 .867 

VAR00028 87.0125 78.418 .412 .868 

VAR00029 87.0125 78.823 .370 .869 

VAR00030 87.1125 76.278 .487 .866 

 

  



 

 

Optimisme 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.880 26 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

VAR00002 74.9875 72.215 .352 .878 

VAR00003 74.9125 69.144 .549 .873 

VAR00004 74.9375 69.123 .510 .874 

VAR00005 74.6500 68.332 .649 .871 

VAR00006 74.9750 71.139 .427 .876 

VAR00007 75.4125 68.752 .463 .875 

VAR00008 75.2125 69.030 .423 .876 

VAR00009 75.6750 72.020 .313 .879 

VAR00010 74.8375 69.910 .503 .875 

VAR00011 75.1625 70.568 .376 .877 

VAR00012 75.0250 68.784 .535 .873 

VAR00013 74.9625 68.391 .512 .874 

VAR00015 75.1375 70.525 .339 .879 

VAR00016 75.2625 68.424 .403 .878 

VAR00017 74.5750 68.627 .537 .873 

VAR00019 75.0875 70.106 .369 .878 

VAR00020 75.1000 68.623 .480 .875 

VAR00021 74.8875 68.228 .490 .874 

VAR00022 74.6000 69.559 .412 .877 

VAR00023 75.3125 69.509 .410 .877 

VAR00025 74.7375 71.107 .323 .879 

VAR00026 74.4500 69.846 .448 .876 

VAR00027 74.7875 68.575 .462 .875 

VAR00028 74.8625 70.956 .404 .877 

VAR00029 74.8625 71.285 .368 .878 

VAR00030 74.9625 69.049 .468 .875 

  



 

 

 Adversity Qoutient 1 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.877 40 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

VAR00001 112.5823 117.964 .203 .877 

VAR00002 112.5949 118.988 .112 .879 

VAR00003 112.4937 115.279 .478 .873 

VAR00004 112.3038 113.394 .574 .871 

VAR00005 112.2278 113.435 .490 .872 

VAR00006 112.4557 114.944 .431 .874 

VAR00007 113.1519 122.130 -.106 .883 

VAR00008 112.2152 115.222 .360 .875 

VAR00009 112.1899 116.899 .288 .876 

VAR00010 112.0127 115.243 .387 .874 

VAR00011 112.8354 113.652 .386 .874 

VAR00012 112.2405 117.749 .207 .877 

VAR00013 113.1519 115.669 .314 .876 

VAR00014 112.8861 114.512 .343 .875 

VAR00015 112.9494 116.536 .276 .876 

VAR00016 112.4810 113.663 .417 .874 

VAR00017 112.6203 118.392 .171 .878 

VAR00018 112.5190 118.868 .125 .879 

VAR00019 112.3418 113.715 .465 .873 

VAR00020 112.5190 115.202 .396 .874 

VAR00021 112.7342 117.428 .197 .878 

VAR00022 112.2278 112.204 .578 .871 

VAR00023 112.6329 113.235 .531 .872 

VAR00024 112.5316 116.201 .375 .875 

VAR00025 112.4937 114.715 .504 .873 

VAR00026 112.2658 116.121 .450 .874 



 

 

VAR00027 112.3671 114.005 .553 .872 

VAR00028 111.8608 115.070 .455 .873 

VAR00029 113.1392 116.762 .219 .878 

VAR00030 112.6582 114.997 .382 .874 

VAR00031 112.7468 113.243 .398 .874 

VAR00032 112.6709 116.095 .240 .878 

VAR00033 112.3797 115.700 .384 .874 

VAR00034 112.2025 117.112 .358 .875 

VAR00035 112.0506 114.972 .466 .873 

VAR00036 112.2785 116.075 .360 .875 

VAR00037 112.3038 115.496 .388 .874 

VAR00038 112.3544 111.257 .528 .871 

VAR00039 112.4810 112.355 .576 .871 

VAR00040 112.6582 111.279 .595 .870 

 

  



 

 

Adversity Qoutient 2 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.891 29 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

VAR00003 82.7089 84.260 .509 .887 

VAR00004 82.5190 83.022 .566 .886 

VAR00005 82.4430 82.788 .504 .887 

VAR00006 82.6709 84.095 .445 .888 

VAR00008 82.4304 84.582 .352 .890 

VAR00010 82.2278 84.050 .426 .888 

VAR00011 83.0506 83.536 .357 .891 

VAR00013 83.3671 85.210 .286 .892 

VAR00014 83.1013 84.605 .290 .892 

VAR00016 82.6962 83.189 .413 .889 

VAR00019 82.5570 83.250 .460 .888 

VAR00020 82.7342 84.608 .384 .889 

VAR00022 82.4430 81.686 .597 .885 

VAR00023 82.8481 82.695 .540 .886 

VAR00024 82.7468 85.397 .369 .889 

VAR00025 82.7089 84.722 .438 .888 

VAR00026 82.4810 85.253 .453 .888 

VAR00027 82.5823 83.195 .580 .886 

VAR00028 82.0759 83.969 .494 .887 

VAR00030 82.8734 83.779 .424 .888 

VAR00031 82.9620 82.806 .395 .890 

VAR00033 82.5949 84.680 .405 .889 

VAR00034 82.4177 85.810 .395 .889 

VAR00035 82.2658 84.069 .487 .887 

VAR00036 82.4937 84.869 .394 .889 

VAR00037 82.5190 84.535 .405 .889 

VAR00038 82.5696 80.684 .556 .885 

VAR00039 82.6962 82.342 .550 .886 

VAR00040 82.8734 81.291 .581 .885 

 

  



 

 

Adversity Qoutient 3 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 27 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

VAR00003 77.9873 75.705 .505 .888 

VAR00004 77.7975 74.394 .576 .887 

VAR00005 77.7215 74.434 .490 .888 

VAR00006 77.9494 75.715 .425 .890 

VAR00008 77.7089 75.799 .366 .891 

VAR00010 77.5063 75.176 .453 .889 

VAR00011 78.3291 74.942 .358 .892 

VAR00016 77.9747 74.692 .409 .891 

VAR00019 77.8354 74.473 .481 .889 

VAR00020 78.0127 75.756 .406 .890 

VAR00022 77.7215 73.050 .613 .886 

VAR00023 78.1266 74.394 .520 .888 

VAR00024 78.0253 76.563 .388 .891 

VAR00025 77.9873 76.064 .442 .890 

VAR00026 77.7595 76.441 .474 .889 

VAR00027 77.8608 74.685 .577 .887 

VAR00028 77.3544 75.155 .519 .888 

VAR00030 78.1519 75.464 .401 .890 

VAR00031 78.2405 74.929 .348 .893 

VAR00033 77.8734 75.958 .415 .890 

VAR00034 77.6962 76.855 .430 .890 

VAR00035 77.5443 75.251 .512 .888 

VAR00036 77.7722 76.153 .403 .890 

VAR00037 77.7975 76.010 .397 .890 

VAR00038 77.8481 72.310 .553 .887 

VAR00039 77.9747 74.102 .527 .888 

VAR00040 78.1519 73.105 .559 .887 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN E 

SKALA PENELITIAN 

 

  



 

 

Identitas Responden  

Nama (Inisial)  : 

Jenis Kelamin  : 

Fakultas  : 

Angkatan  : 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Pilihlah salah satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan pada 

pernyataan-pernyataan berikut yang sesuai dengan diri anda dengan 

memberikan tanda silang (X). 

Pilihlah : 

SS  : Sangat Sesuai 

S  : Sesuai 

TS  : Tidak Sesuai 

STS : Sangat tidak sesuai  

2. Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda. Tidak ada jawaban 

yang salah. Semua yang anda jawab adalah benar. Karena itu, pilihlah 

jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. 

3. Anda dimohon untuk menjawab semua pernyataan tersebut dengan jujur 

dan jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Apapun yang anda isi dalam angket ini akan terjamin kerehasiaannnya. 

5. Kesedian anda untuk mengisi angket ini merupakan bantuan yang amat 

besar artinya bagi keberhasilan penelitian ini, untuk itu saya mengucapkan 

terimakasih.  

Contoh : 

Jika jawaban SS (Sangat Sesuai) 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Kepala saya merasa sakit ketika mengerjakan 

skripsi. 

X    

 



 

 

“Selemat Mengerjakan” 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Banyaknya masalah yang saya hadapi tidak 

menjadi penghalang dalam menyelesaikan 

skripsi. 

    

2 Saya merasa tidak mampu mendapatkan nilai 

terbaik untuk skiripsi yang saya kerjakan. 

    

3 Banyak revisi membuat saya putus asa untuk 

menyelesaikan skripsi. 

    

4 Saya merasa tidak mampu mengerjakan skripsi 

yang saya kerjakan sendiri. 

    

5 Meskipun skripsi saya banyak dicoret-coret 

pembimbing, tetapi saya tetap semangat untuk 

menyelesaikan skripsi. 

    

6 Saya dapat mengontrol emosi pada suatu 

permasalahan. 

    

7 Saya takut tidak bisa menyelesaikan skripsi saya 

dengan baik. 

    

8 Meskipun saya sukses dalam kuliah, belum tentu 

saya sukses dalam kehidupan yang akan datang. 

    

9 Saya banyak melakukan kesalahan dalam revisi 

karena keteledoran saya. 

    

10 Saya yakin mampu mengatasi masalah dalam 

menyelesaikan skripsi saya. 

    

11 Refisi yang banyak membuat saya dengan 

mudah menyelesaikan skripsi. 

    

12 Kesulitan menemukan referensi membuat saya 

malas menyelesaikan revisi skripsi. 

    

13 Jika saya bercermin dari keadaan saya saat ini, 

maka sampai kapanpun saya tidak akan bisa 

untuk semangat lagi seperti semula. 

    

14 Mencari referensi yang banyak membuat skripsi 

saya lebih mudah diselesaikan. 

    

15 Saya pasrah apapun yang terjadi pada saya 

dalam menyelesaikan skripsi. 

    

16 Saya kecewa pada diri saya sendiri, kerena 

sampai saat ini belum bisa menyelesaikan 

skripsi. 

    

17 Saya percaya dengan usaha yang kuat, saya 

mampu menyelesaikan skripsi sesuai dengan 

yang telah saya targetkan. 

    

18 Saya yakin dapat mempertanggung jawabkan 

skripsi yang saya buat pada saat ujian. 

    



 

 

19 Sekuat apapun usaha yang saya lakukan, saya 

tetap saja tidak mampu menyelesaikan skripsi 

tepat pada waktunya. 

    

20 Banyak masalah dalam mengerjakan skripsi 

membuat saya kurang bersemangat dalam 

menjalani hidup. 

    

21 Banyaknya masalah yang saya hadapi, membuat 

saya malas untuk menyelesaikan skripsi. 

    

22 Saya yakin bahwa untuk mencapai hasil terbaik, 

akan dilalui dengan cara yang tidak mudah. 

    

23 Besarnya sikap pesimis yang ada dalam diri 

saya, membuat saya ragu untuk mencapai hasil 

yang terbaik. 

    

24 Gagal dalam ujian skripsi membuat saya ingin 

menyerah. 

    

25 Dosen yang tegas membuat saya lebih semangat 

dalam menyelesaikan skripsi. 

    

26 Melihat teman yang sudah lulus ujian membuat 

saya ingin cepat menyelesaikan skripsi. 

    

 

 

  



 

 

SKALA II 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Terkadang saya pesimis menghadapi perubahan 

yang terjadi. 

    

2 Kritikan teman-teman terhadap saya membuat 

saya menjadi tidak percaya diri. 

    

3 Saya tidak akan beralih kegiaitan, bila saya 

belum menyelesaikan kegiatan yang saya 

kerjakan. 

    

4 Saya orang yang tidak mudah putusan asa.     

5 Keberhasilan skripsi saya ditentukan oleh orang 

lain. 

    

6 Kegagalan yang saya alami disebabkan oleh 

faktor lingkungan. 

    

7 Saya tidak akan berhenti mencari solusi saat 

terjadi permasalahan. 

    

8 Saya orang yang suka menyerah.     

9 Setelah berulangkali mengalami kegagalan saya 

malas untuk berusaha lagi. 

    

10 Saya merasa puas bila hasil skripsi saya sesuai 

harapan.  

    

11 Saya tetap dapat tidur dengan nyenyak 

walaupun banyak revisi yang harus diselesaikan. 

    

12 Saya merasa tidak ada yang dapat saya lakukan 

untuk kemajuan skripsi saya ke depan. 

    

13 Saya yakin akan ada jalan keluar dari masalah 

yang ada. 

    

14 Saya akan berusaha mencari solusi apabila 

terjadi permasalahan dalam mengerjakan skripsi 

saya. 

    

15 Saya senang membantu teman saat sedang 

menghadapi masalah. 

    

16 Saya tidak menyukai tugas yang harus 

diselesaikan dengan kerja keras. 

    

17 Bagi saya semua masalah pasti ada jalan 

keluarnya. 

    

18 Kegagalan saya dalam mengerjakan revisi 

sebelumnya, akan mempengaruhi ketidak 

suksesan pada skripsi saya. 

    

19 Semakin banyak revisi membuat saya semakin 

semangat untuk menyelesaikannya. 

    

20 Saya mampu menyelesaikan konflik yang saya 

hadapi dengan cepat. 

    

21 Saya sulit untuk berusaha lebih keras lagi     



 

 

setelah skripsi saya banyak revisi. 

22 Saya sering menyalahkan orang lain ketika 

mengalami masalah. 

    

23 Saya merasa stress jika harus bekerjasama 

dengan orang-orang yang tidak saya kenal 

sebelumnya. 

    

24 Saya tidak mampu mencari jalan keluar dari 

masalah yang saya hadapi dengan cepat. 

    

25 Saya mudah menemukan ide untuk mengatasi 

permasalahan. 

    

26 Saat tugas kelompok belum terselesaikan tepat 

pada waktunya, saya akan bersedia untuk 

membantu menyelesaikannya.  

    

27 Ketika saya menghadapi kesulitan dalam skripsi, 

saya dapat memunculkan harapan baru untuk 

menyelesaikannya. 

    

 

 

Terimakasih    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F 

TABULASI DATAH MENTAH PENELITIAN 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN G 

UJI NORMALITAS 
 

  



 

 

Uji Normalitas 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Optimisme 201 60.00 98.00 78.8657 7.34962 

Adversity 

Quotient 
201 55.00 103.00 82.5075 7.88170 

Valid N (listwise) 201     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN H 

UJI LINEARITAS 
 

  



 

 

Uji Linearitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Optimisme 

Adversity 

Quotient 

N 201 201 

Normal 

Parameters
a,

b
 

Mean 78,8657 82,5075 

Std. 

Deviation 
7,34962 7,88170 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute ,070 ,083 

Positive ,035 ,048 

Negative -,070 -,083 

Kolmogorov-Smirnov Z ,993 1,170 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,278 ,129 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Adversit

y 

Quotient 

* 

Optimis

me 

Betwee

n 

Groups 

(Combined

) 
8378,304 33 253,888 10,479 ,000 

Linearity 
7631,041 1 

7631,04

1 
314,979 ,000 

Deviation 

from 

Linearity 

747,263 32 23,352 ,964 ,529 

Within Groups 4045,935 167 24,227   

Total 12424,23

9 
200    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

UJI HIPOTESIS 

 

  



 

 

Uji Hipotesis 

 

Correlations 

 Optimisme 

Adversity 

Quotient 

Optimisme Pearson Correlation 1 ,784
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 201 201 

Adversity Quotient Pearson Correlation ,784
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 201 201 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN J 

GUIDE WAWANCARA 
 

  



 

 

Guide Wawancara 

 

1. Apa yang anda rasakan selama mengerjakan skripsi? 

2. Permasalahan apa yang anda hadapi selama mengerjakan skripsi? 

3. Apa yang membuat anda tertap bertahan dalam mengerjakan skripsi? 

4. Apa harapan anda untuk kedepannya dalam menyelesaikan skripsi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN K 

SURAT-SURAT 

  



 

 



 

 

 


