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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi mereka yang ingin 

menimba ilmu, tujuannya adalah mendapatkan pengetahuan dan pendidikan yang 

lebih tinggi. Individu sudah memperoleh pendidikan mulai dari usia 3 tahun 

sampai dewasa, yang berawal dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan yang terakhir 

adalah perguruan tinggi, dimana individu berperan sebagai mahasiswa. Menurut  

UU  SISDIKNAS  No. 20  tahun  2003, pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  

terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  

peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  

kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  dan  masyarakat. 

Pendidikan nasional memiliki visi mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata 

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 

Ditinjau dari sudut perkembangan, Hurlock (2005) menyatakan bahwa 

mahasiswa berada pada usia remaja akhir dan atau dewasa awal (18-30 tahun), 

yang merupakan tahap perkembangan yang sulit dan kritis. Tugas perkembangan 

pada masa ini menuntut perubahan besar dalam sikap dan pola perilaku. 

Mahasiswa dituntut belajar meninggalkan pola perilaku anak-anak dan 
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mempelajari perilaku dewasa untuk mengadakan persiapan menghadapi masa 

dewasa.  

Sebagai individu yang memasuki masa dewasa awal, mahasiswa memikul 

tanggung jawab yang semakin besar. Mahasiswa harus mandiri, dapat mengambil 

keputusan sendiri, bertanggung jawab akan keputusannya sekaligus berani 

menanggung berbagai resiko atas keputusan yang diambil, mampu mengatur diri, 

mengarahkan diri, mampu menyelesaikan berbagai masalah dan sebagainya. Bisa 

dikatakan proses ini tidaklah mudah, butuh proses yang panjang dan sulit untuk 

mencapai kematangan atau kedewasaan (Santrock, 2007). 

Semua tahap tersebut tidaklah mudah untuk dijalani. Salah satu hal yang 

mengurungkan keinginan untuk mendapatkan pendidikan adalah tidak 

tercukupinya secara finansial. Biaya registrasi yang mahal menjadikan mereka 

mengurungkan niatnya untuk menimba ilmu lagi, terutama bagi mereka yang 

berprestasi dengan latar belakang keluarga dari kalangan menengah kebawah. 

Setiap generasi, berhak mendapatkan pengetahuan yang sama dan kehidupan yang 

lebih baik, namun, tiap generasi tak selalu beruntung mendapatkan kesempatan 

itu. Ada yang bisa mendapatkan pengetahuan (bersekolah) dengan mudah, ada 

pula yang harus harus berjuang dengan segala cara, seperti sekolah sambil 

bekerja, menabung hasil jerih payahnya dalam bekerja atau sekedar menabung 

dari hasil uang sakunya hanya untuk membeli keperluan untuk sekolah. 

Pada saat memasuki universitas, para mahasiswa pastilah memiliki tujuan-

tujuan yang hendak dicapai. Mereka ada yang memiliki target agar dapat nilai 

baik dan lulus dengan baik pula. Sebagian mahasiswa ada juga yang memiliki 
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target agar kuliahnya lancar dan lulus dengan cumlaude. Sekelompok mahasiswa 

lainya, mencita-citakan memperoleh pekerjaan berharap dapat menempati posisi 

strategis dan mendapatkan gaji yang memadai. Semuanya itu merupakan hal yang 

biasa kita jumpai, namun terkadang kita melihat ada orang-orang yang bisa 

berhasil dalam tempo yang tidak terlalu lama, ada pula mereka yang justru belum 

bisa mengubah nasib mereka. Berbagai macam faktor memang yang bisa 

menentukan hal semua itu, di antara faktor tersebut adalah berkitan dengan 

motivasi individu dalam mencapai prestasi atau keberhasilan (Zarkasyi, 2006). 

Tahap yang tidak mudah untuk dijalani tersebut telah dilakukan oleh Ma 

Yan, seorang gadis kecil berasal dari desa Zangjiashu yang memiliki tekad kuat 

untuk mendapatkan pendidikan untuk memperbaiki kehidupannya, yang sebagian 

besar anak perempuan di desa tempat ia tinggal memilih menikah muda dan 

minim untuk mendapatkan kesempatan bersekolah. Penghasilan sebagian besar 

penduduk di daerah Zangjiashu adalah US$ 15 selama setahun, sehingga hal 

tersebut membuat sebagian besar penduduk beranggapan bahwa pendidikan 

adalah mimpi. Keterbatasan tersebut tidak mengurungkan niat Ma Yan untuk 

tetap bersekolah dan mengejar cita-citanya. Gadis kecil itu rela berjalan kaki 

selama 5 jam ditengah musim dingin untuk pergi ke sekolahnya dan menghapus 

jadwal makan siangnya selama 15 hari untuk membeli sebuah pena. Ibu Ma Yan 

juga beranggapan bahwa pendidikan adalah mimpi bagi anaknya dan melarang ia 

untuk bersekolah lagi, namun ia tetap teguh pendirian ingin bersekolah karena 

sekolah adalah api yang dapat mewujudkan mimpinya. 
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Berikut ini adalah hasil wawancara awal yang telah dilakukan mengenai 

AQ pada mahasiswa berprestasi, yaitu: 

Tabel hasil wawancara awal tentang AQ pada mahasiswa berprestasi 

AKU, mahasiswi 

semester 8, 

memiliki IPK 3,8 

denan latar 

belakang 

keluarga, ayah 

bekerja sebagai 

penjual batu 

gamping dan ibu 

bekerja sebagai 

guru kontrak 

a. Pendidikan adalah hal yang digunakan untuk mencari ilmu dan 

mempersiapkan diri menjadi seorang”ummii” yang cerdas 

b. Prestasi adalah sebuah hadiah ketika melakukan hal yang terbaik di 

suatu pendidikan 

c. Menurut AKU, pendidikan dan prestasi merupakan hal yang sama 

pentingnya, untuk mengasah kemampuan yang dimiliki. 

d. Masalah yang dihadapi AKU adalah ketika AKU mendapatkan tugas 

secara bersamaan di tempat ia kuliah dan tempat perlombaan 

e. AKU menggunakan cara mengumpulkan anggota kelompok kuliah 

dan anggota kelompok dari perlombaan di satu tempat dan secara 

bergantian membahas mengenai tugas-tugas yang diberikan. 

f. Alasan AKU menjadi seorang mahasiswa adalah AKU ingin menjadi 

“ummi” yang cerdas untuk anak-anaknya sendiri maupun untuk anak 

didiknya kelak. 

ER, mahasiswi 

semester 8, 

memiliki IPK 3,8 

dengan latar 

belakang 

keluarga, ayah 

bekerja sebagai 

petani dan penjual 

hewan kambing, 

kemudian ibu 

bekerja sebagai 

petani dan penjual 

kacang mede. 

a. Pendidikan adalah suatu kegiatan belajar, mencari pengalaman dan 

pengetahuan, yang diperoleh dari formal maupun informal. 

b. Prestasi adalah bagian dari pendidikan, hasil dari sebuah 

pembelajaran. 

c. Menurut ER, pendidikan dan prestasi merupakan hal yang sangat 

penting dan merupakan hal yang saling berkaitan. 

d. Masalah yang dihadapi ER adalah ketika ER akan melakukan 

magang untuk kegiatan akademiknya, namun ER sedang mengikuti 

kompetisi menjadi perwakilan universitas di luar kota. 

e. ER menggunakan cara setelah kompetisi selesai, ER menemui 

kaprodi untuk meminta tugas sebagai pengganti magang yanhg telah 

terlewatkan. 

f. Alasan ER menjadi seorang mahasiswa adalah ER menganggap jika 

seorang mahasiswa yang merasa mencari ilmu menjadi suatu 

kebutuhan, ia akan meng-konsumsi kebutuhan tersebut. Selain itu, 

alasan lain ER untuk tetap mencari ilmu adalah ER tidak ingin 

menyia-nyiakan kesempatan untuk bersekolah yang diberikan 

keluarganya. 

JP, mahasiswa 

semester 6, 

memliki IPK 3,9 

dengan latar 

belakang 

keluarga, ayah 

dan ibu bekerja 

sebagai buruh. 

a. Pendidikan adalah pada dasarnya diminta untuk menuntut ilmu dan 

menuntut ilmu adalah ibadah sereta untuk menentukan tujuan hidup. 

b. Prestasi adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita. 

c. Menurut JP, pendidikan dan prestasi merupakan hal yang sangat 

penting. 

d. Masalah yang dihadapi JP adalah ketika harus melawan diri sendiri, 

seperti malas, mengatur waktu, melakukan sesuatu saat mood yang 

tidak karuan. 

e. JP menggunakan cara menentukan target, impian dan cita-cita agar 
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lebih semangat dan menjaga semangat tersebut agar dapat mencapai 

target yang diinginkan. 

f. Alasan JP menjadi seorang mahasiswa adalah ingin berkontribusi 

lebih dengan bisa mendalami suatu ilmu dan bisa mengembangkan 

suatu sektor tersebut. 

NRF, mahasiswa 

semester 6, 

memiliki IPK 

3,91  dengan latar 

belakang 

keluarga, ayah 

bekerja sebagai 

guru dan ibu 

berkerja sebagai 

pembuat tempe. 

a. Pendidikan adalah pendidikan itu tahap untuk mengembangkan diri, 

mencari ilmu, serta untuk menambah kognitif juga afektif dan 

geoforal 

b. NRF memiliki motto yaitu hidup untuk berprestasi, yang ia baca 

dalam sebuah buku yang isinya dalah kebutuhan untuk berprestasi. 

c. Menurut NRF, pendidikan dan prestasi merupakan suatu hal yang 

penting. 

d. Masalah yang dihadapi NRF adalah merasa sangat kecewa ketika 

kalah lomba dan ketika ipk turun. 

e. NRF menceritakan kekeewaan tersebut kepada salah satu temannya 

yang juga teman rival dalam mencapai prestasi 

f. Alasan NRF menjadi seorang mahasiswa adalah NRF memiliki teori 

yaitu hidup untuk kebutuhan berprestasi. 

Sumber  daya  manusia  bermutu yang  menjadi produk  pendidikan  

adalah  kunci  keberhasilan pembangunan suatu negara. Pada kenyataannya, 

belum semua penduduk dapat menikmati pendidikan yang layak, terutama dari 

keluarga yang berasal dari tingkat ekonomi rendah. Namun jika masih ada 

siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dan 

mereka berprestasi tentunya ada faktor-faktor yang mendukung motivasi 

berprestasi mereka  (Tairas, 2014). Tairas menambahkan bahwa motivasi 

berprestasi yang dimaksud disini adalah kebutuhan dari seorang individu untuk 

menyelesaikan sesuatu yang sulit dengan baik dan mandiri, menghadapi rintangan 

dan mencapai standar yang tinggi, serta keberanian untuk melakukan pesaingan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi 

merupakan kemampuan dalam menghadapi tuntutan yang diberika kepada 

seseorang.  
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Kemampuan menghadapi tuntutan-tuntutan yang ada dalam kehidupan 

berkaitan dengan daya juang. Dalam ilmu Psikologi kemampuan seseorang dalam 

mengatasi kesulitan hidup dan mengukur kemampuannya dikenal dengan konsep 

adversity quotient yaitu, merupakan indikasi atau petunjuk tentang seberapa kuat 

seseorang dalam menghadapi sebuah kesulitan dan bermanfaat untuk 

memperkirakan tentang seberapa besar kemampuan seseorang dalam menghadapi 

setiap kesulitan hidup dan ketidakmampuannya dalam menghadapi kesulitan 

tersebut (Stoltz, 2005). Dalam menjalani kehidupan tidak sedikit seseorang yang 

tidak berdaya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya. 

Menurut Stoltz (2005) adversity quotient (AQ) berakar pada bagaimana 

seseorang merasakan dan menghubungkan dengan tantangan-tantangan dalam 

hidup. Situasi sulit dan tantangan dalam hidup dapat diatasi dengan AQ yang baik. 

Karena jika seseorang memiliki AQ yang tinggi akan menjadikan seseorang 

memiliki kegigihan dalam hidup dan tidak mudah menyerah. Seseorang yang 

memiliki AQ yang tinggi ia akan memiliki kekebalan atas ketidakmapuandirinya 

menghadapai masalah dan tidak akan mudah terjebak dalam kondisi 

keputusasaan. Namun sebaliknya, jika seseorang memiliki AQ yang rendah maka 

seseorang akan mudah rapuh dan menyerah pada keadaan. 

Stoltz (2005) menambahkan bahwa individu yang memiliki kemampuan 

untuk bertahan dan terus berjuang dengan gigih ketika dihadapkan pada sebuah 

permasalahan hidup, penuh motivasi, dorongan, ambisi, antusiasme, semangat, 

serta kegigihan yang tinggi dipandang sebagai individu yang memiliki AQ yang 

tinggi. Kemudian individu yang mudah menyerah dan pasrah begitu saja pada 
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keadaan, pesimistik, memiliki kecenderungan untuk senantiasa bersikap negatif 

dapat dikatakan sebagai individu yang memiliki AQ rendah. 

Secara garis besar konsep AQ menawarkan beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh, yaitu: a) AQ merupakan indikasi atau petunjuk tentang seberapa tabah 

seseorang dalam menghadapi sebuah kemalangan, b) AQ memperkirakan 

seberapa besar kapasitas seseorang dalam menghadapi setiap kesulitan hidup dan 

ketidakmampuannya dalam menghadapi kesulitan, c) AQ memperkirakan siapa 

yang dapat melampaui harapan, kinerja, serta potensinya, dan siapa yang tidak, d) 

AQ dapat memperkirakan siapa yang putus asa dalam menghadapi kesulitan dan 

siapa yang akan bertahan (Stoltz, 2005). 

Hal yang menjadi kendala adalah setiap generasi tidak lahir dengan 

tercukupi secara materi dan finansial, sehingga, pengetahuan baru yang dapat 

mensejahterakan sebuah generasi, hanya dinikmati mereka yang mampu 

membayarnya. Jika kita yakin bahwa siswa yang tidak mampu sekolah dibekali 

dengan pengetahuan dan pendidikan yang baik, mereka akan dapat bersekolah dan 

mendapatkan ilmu-ilmu serta pengetahuan yang luas. Akan tetapi, jika kita 

meyakini bahwa biaya sekolah mahal, maka hanya kalangan tertentu yang 

mendapatkan pengetahuan dan pendidikan, seta kesempatan untuk yang tidak 

mampu dapat terbuka, namun ada prasyarat, yaitu miskin tapi juara. 

Berdasarkan paparan singkat diatas, penelitian ini memfokuskan pada 

pertanyaan tentang, “bagaimana adversity quotient pada mahasiswa berprestasi?”. 
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B. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan tentang 

bagaimana adversity quotient pada mahasiswa berprestasi. 

C. Manfaat 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang adversity quotient pada 

mahasiswa berprestasi dapat membawa manfaat. Manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat teoritis. 

Penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan khasanah keilmuwan 

dibidang Psikologi, khususnya dalam bidang Psikologi Pendidikan. 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi dan referensi baru untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai adversity quotient pada mahasiswa berprestasi. 

b. Bagi informan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat membantu 

dalam melakukan peran lebih baik lagi. 

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak-pihak terkait seperti orang tua, pendidik, dan masyarakat 

mengenai adversity quotient pada mahasiswa berprestasi sebagai bahan 

pertimbangan guna membantu serta memotivasi mahasiswa untuk 

mampu menyelesaikan berbagai problem dan tekanan sehingga dapat 

menjalankan peranannya dengan baik.


