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ABSTRAK 

 

Kecerdasan adversitas diartikan  sebagai suatu kemampuan 

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. 

Kecerdasan adversitas memberikan pemahaman tentang ketahanan 

seseorang ketika menghadapi masalah dan cara menyelesaikan 

masalah tersebut. Dengan adanya religiusitas seseorang dapat 

menghayati tentang ajaran agama atau kepercayaan yang membantu 

memberikan dorongan untuk bertingkah laku sesuai kadar ketaannya 

terhadap agama tersebut, yang diwujudkan dengan melakukan ibadah 

sehari-hari. Artinya ketika seseorang menghadapi sebuah masalah 

dalam hidupnya, jika seseorang memiliki religiusitas baik maka dalam 

mengatasi masalah seseorang menyelesaikannya dengan cara yang 

baik begitupun sebaliknya jika seseorang memiliki religiusitas kurang 

baik maka dalam mengatasi masalah seseorang menyelesaikannya 

dengan cara yang kurang baik . Permasalahan tersebut ditemukan oleh 

peneliti di MAN 01 Lampung Utara karena pada kenyataannya peserta 

didik masih belum sepenuhnya menjadi orang yang tangguh ketika 

menghadapi masalah. Dibuktikan dengan adanya Peserta didik yang 

masih tidak menyelesaikan tugas-tugas dari guru secara 

maksimal.Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Adakah Korelasi Antara Kecerdasan 

Adversitas dengan Religiusitas Peserta Didik kelas XI IPA di MAN 

01 Lampung Utara. 

Tujuan penelitian ini adalah a). Untuk mengetahui 

Kecerdasan Adversitas Peserta Didik kelas XI IPA di MAN 01 

LampungUtara?, b). Untuk mengetahui Religiusitas Peserta Didik 

kelas XI IPA di MAN 01 Lampung Utara?, c). Untuk mengetahui 

Korelasi Antara Kecerdasan Adversitas dengan Religiusitas Peserta 

Didik kelas XI IPA di MAN 01 LampungUtara?. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Peserta didik kelas 

XIIPAdiMAN01Lampung Utara. Sampel penelitian sebanyak 128 

peserta didik, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Simple Random Sampling. Variabel penelitian meliputi 

kecerdasan adversitas sebagai variabel bebas dan religiusitas sebagai 
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variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini berdasarkan koefisien korelasi yang 

diperoleh nilai rxy = 0,505 dengan p = 0,003 dimana (p < 0,05), dan 

didapati juga skor dari koefisien determinasi yang di lihat dari tabel R 

Square diperoleh skor sebesar 0,255 yang memiliki nilai sumbangan 

efektif sebesar 25,5%, yang berarti ada hubungan yang signifikansi 

antara kecerdasan adversitas dengan religiusitas. Jadi penelitian 

dengan judul Korelasi Antara Kecerdasan Adversitas Dengan 

Religiusitas Peserta Didik di MAN 01 Lampung Utara berdasarkan 

hasil penelitian dinyatakan memiliki hubungan yang signifikansi dan 

ini memiliki arti bahwa penelitian ini diterima. 

Kata Kunci : Kecerdasan adversitas, Religiusitas 
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MOTTO 

 

                      

 

Dan Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. 

(QS. Al Imran : 139) 
1
 

 

 

 

 

  

                                                     
1
  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah (Bogor : Mushaf Al-

qur’an) 



 

viii 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur serta tulus dan ikhlas 

kupersembahkan skripsi ini kepada:  

1. Orang tua ku yang luar biasa, Ayahanda Sukardi dan Ibunda Ida 

Rawani, SE yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada 

ku, terimakasih atas untaian doa yang selalu dipanjatkan demi 

kebaikan dan kesuksesan ku. Terimakasih untuk segala dukungan 

baik moril maupun materil, selalu sabar dalam mendidik ku hingga 

sampai pada titik ini. 

2. Kedua adikku tercinta Desy Rama Wirdayana dan Della Ariska 

serta kakak tercinta Akbar Darmawan, SH yang sangat penulis 

sayangi 

3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

  



ix 

RIWAYAT HIDUP 

 

Suci Fitridayani dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 08 Januari 

2000, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sukardi dan Ibu 

Ida Rawani, SE. Perjalanan hidup penulis dimulai sejak kecil hingga 

mulai memasuki dunia pendidikan yang dimulai dari Taman Kanak-

kanak pada salah satu TK yang bernama TK Al-Huda, selama penulis 

bersekolah di TK Al-Huda penulis mengikuti kegiatan menari 

kemudian berkesempatan untuk mengikuti lomba menari tingkat 

taman kanak-kanak pada tahun 2004 dan mendapatkan penghargaan, 

penulis lulus dari TK Al-Huda pada tahun 2005. 

Setelah lulus dari taman kanak-kanak, penulis melanjutkan 

pendidikannya di SD Negeri 03 Rejosari, Kotabumi, Lampung Utara. 

Di sekolah ini penulis mengikuti berbagai macam ekstrakulikuler 

seperti Karate dan Pramuka. Terfokus pada eksrakulikuler Pramuka, 

penulis secara aktif berpartisipasi di dalamnya,karena peran aktifnya 

penulis dipercaya  dan terpilih sebagai salah satu anggota PBB pada 

tahun 2008 hingga mendapatkan penghargaan pada lomba PBB se-

Kabupaten Lampung Utara tingkat Sekolah Dasar, serta berbagai 

kegiatan lainnya. Penulis  menyelesaikan  pendidikan Sekolah 

Dasarnya pada tahun 2011.  

Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah 

Pertamadi MTs Negeri 02 Kotabumi, dan menyelesaikan 

pendidikannya pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan 

kejenjang menengah atas di MAN 01 Lampung Utara.Selama di MAN 

01 Lampung Utara penulis aktif diorganisasi PMI kemudian 

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba PMI pada kegiatan 

DWI LOMBA PMR XIV di SMAN 3 Bandar Lampung pada tahun 

2015. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas 

pada tahun 2017. 

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2017 penulis 

terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, melalui jalur SPAN-PTKIN pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam hingga saat ini. Penulis 

juga mengikuti organisasi IKAM LAMPURA dan diamanahkan untuk 

menjabat sebagai Kabid Kestari Presidium IKAM LAMPURA 

Thn.2019/2020. 

 

  



 

x 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirohmanirohim  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat ,hidayah serta ridhonya, sehingga skripsi dengan judul 

“Korelasi Antara Kecerdasan Adversitas Dengan Religiusitas Peserta 

Didik Kelas XI IPA Di MAN 01 Lampung Utara” ini dapat 

diselesaikan dalam  rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar 

Sarjana Pendidikan  pada ilmu Pendidikan Agama Islam UIN Raden 

Intan Lampung. Shalawat serta salam  senantiasa dihaturkan kepada 

Rasulullah SAW beserta keluarganya, dan para sahabat. Semoga kita 

mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak, Amin. 

Alhamdulillah, Penulis bersyukur selama penyusunan skripsi ini, 

banyak pihak yang telah membantu baik saran maupun dorongan, 

sehingga berbagai hambatan dapat terselesaikan. Sehubungan dengan 

bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, melalui skripsi ini penulis 

mengucapkan terimakasih kepada:  

1. Ibu Prof. Dr.Hj.Nirva Diana, M.Pd. selaku Dekan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang 

telah memberikan kemudahan dalam berbagai hal sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan.  

2. Bapak Drs. Sa’idy, M.Ag selaku ketua Jurusan Pendidikan 

Agama Islam. 

3. Bapak Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag selaku pembimbing skripsi 

satu, terimakasih atas segala bimbingan dan motivasi 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. Sunarto M.Pd.I selaku pembimbing skripsi kedua, 

terima kasih atas segala bimbingan serta arahan yang telah 

diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden 

Intan Lampung yang telah membekali Ilmu, memberi 

bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Masir Ibrahim, M.Pd selaku kepada sekolah MAN 01 

Lampung Utara yang telah memberikan izin penulis 

mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai. 



xi 

7. Ibu Yeni Agustina, S.Pdselaku Waka KurikulumMAN 01 

Lampung Utarayang telah memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada peneliti selama mengadakan penelitian. 

8. Para Wali Kelas XI IPA 1, 2, 3, dan 4 yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu serta seluruh dewan guru yang telah 

memberikan bimbingan dan motivasi. Dan seluruh peserta 

didik yang telah membantu melancarkan pra-penelitian dan 

juga penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

9. Ayahanda Sukardi tercinta dan Ibunda tercinta Ida Rawani, 

SE yang selalu memberikan Do’anya serta semangat dan 

motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. 

10. Kedua adik tercinta Desy Rama Wirdayana dan Della 

Ariskaserta kakak tercinta Akbar Darmawan, SH yang sangat 

penulis sayangi 

11. Teman dan Sahabat-sahabtku Widia , Siska, Salma, Yossi 

yudia dan Weni yang sudah memberikan semangat dan juga 

motivasi, dan temanku Suci Larasati dan Turina Safitri yang 

selalu membantu mengarahkan, serta  teman-teman 

seperjuangan kelas PAI E Angkaatan 2017 yang penulis 

sayangi. 

 

 

Bandar Lampung,  03 Januari 2022 

    Penulis, 

 

 

    Suci Fitridayani 

    NPM. 1711010150 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................... i 

ABSTRAK .................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ............................................................. iv 

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................... v 

MOTTO ........................................................................................ vi 

PERSEMBAHAN ......................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP ...................................................................... viii 

KATA PENGANTAR .................................................................. ix 

DAFTAR ISI ................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL ......................................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................ xv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul................................................................. 1 

B. Alasan Memilih Judul ........................................................ 2 

C. Latar Belakang Masalah .................................................... 2 

D. Identifikasi Masalah .......................................................... 9 

E. Batasan Masalah ................................................................ 9 

F. Rumusan Masalah ............................................................. 10 

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ......................................... 10 

H. Penelitian Relevan ............................................................. 10 

I. Sistematika Penulisan ........................................................ 15 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori ....................................................................... 17 

1. Kecerdasan Adversitas ................................................ 17 

a. Pengertian Kecerdasan Adversitas ........................ 17 

b. Dimensi-Dimensi Kecerdasan Adversitas ............. 19 

c. Tipe-Tipe Kecerdasan Adversitas ......................... 22 

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kecerdasan  

Adversitas ............................................................. 25 



xiii 

2. Religiusitas .................................................................. 38 

a. Pengertian Religiusitas ......................................... 28 

b. Fungsi Religiusitas................................................ 30 

c. Dimensi-Dimensi Religiusitas .............................. 31 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Religiusitas .... 33 

3. Hubungan Kecerdasan Adversitas dengan  

Religiusitas .................................................................. 37 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian ........................................... 40 

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian ....................................... 40 

C. Populasi, Sampel, Dan Teknik Pengumpulan Data ............ 40 

D. Definisi Perasional Variabel .............................................. 43 

E. Instrumen Penelitian .......................................................... 45 

F. Uji Validasi Dan Reliabilitas Data ..................................... 46 

G. Uji Prasyarat ...................................................................... 50 

H. Uji Hipotesis ...................................................................... 52 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data Dan Hasil Uji Hipotesis ............................... 53 

B. Analisis Data ..................................................................... 59 

C. Pembahasan ....................................................................... 69 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ........................................................................ 72 

B. Rekomendasi ..................................................................... 72 

 

DAFTAR RUJUKAN 

  



 

xiv 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Kisi-Kisi Angket Kecerdasan Adversitas ....................... 7 

Tabel 1.2 Kisi-Kisi Angket Religiusitas ......................................... 8 

Tabel 1.3 Kajian penelitian Terdahulu yangRelevan ...................... 11 

Tabel 2.1 Indikator Kecerdasan Adversitas .................................... 27 

Tabel 2.2 Indikator Religiusitas ..................................................... 36 

Tabel 3.1 Definisi Oprasional Variabel .......................................... 44 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Kecerdasan Adversitas  

(Adversity Quotient) ....................................................... 45 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Religiusitas ......................................... 46 

Tabel 3.4 Ketentuan Uji Normalitas .............................................. 51 

Tabel 4.1 Validitas Item Variabel Kecerdasan Adversitas ............. 53 

Tabel 4.2 Validitas Item Variabel Religiusitas ............................... 54 

Tabel 4.3 Hasil Reliabilitas Variabel Kecerdasan Adversitas ......... 56 

Tabel 4.4 Hasil Reliabilitas Variabel Religiusitas .......................... 56 

Tabel 4.5 Skor dan Frekuensi Responden Kecerdasan  

adversitas  ....................................................................... 57 

Tabel 4.6 Skor dan Frekuensi Responden Religiusitas  .................. 58 

Tabel 4.7 Perhitungan standar deviasi kecerdasan adversitas  

 peserta didik kelas XI IPA di MAN 01 Lampung Utara.. 59 

Tabel 4.8 Skor Kecerdasan Adversitas Peserta Didik Kelas  

 XI IPA Di MAN 01 Lampung Utara ............................... 61 

Tabel 4.9 Perhitungan Standar Deviasi Religiusitas Peserta  

 Didik Kelas XI IPA di MAN 01 Lampung Utara ............ 62 

Tabel 4.10 Skor Religiusitas Peserta Didik Kelas XI IPA  

 Di MAN 01 Lampung Utara ........................................... 64 

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas dengan Shapiro-Wilk .................. 65 

Tabel 4.12 Hasil Uji Homogenitas ................................................. 66 

Tabel 4.13 Hasil Uji Korelasi ......................................................... 67 

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi ................................... 68 

Tabel 4.15 Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien  

 Korelasi .................................................................................. 69  



xv 

DAFTRA GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Hirarki Kebutuhan Maslow dan Tipe-Tipe ............... 24 

Gambar 2.1 Pengaruh Variabel X dengan Variabel Y ................. 44 

 

  



 

xvi 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Penelitian ........................................................... 78 

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian .............................................. 79 

Lampiran 3 Kisi-Kisi Angket Kecerdasan Adversitas .................... 80 

Lampiran 4 Kisi-Kisi Angket Religiusitas...................................... 81 

Lampiran 5 Angket/Kuesioner Kecerdasan Adversitas .................. 83 

Lampiran 6 Angket/Kuesioner Religiusitas .................................... 87 

Lampiran 7 Skor Jawaban Angket Kecerdasan Adversitas ............ 91 

Lampiran 8 Skor Jawaban Angket Religiusitas .............................. 93 

Lampiran 9 Rekapitulasi Uji Validitas Kecedasan Adversitas ....... 95 

Lampiran 10 Rekapitulasi Uji Validitas Religiusitas ...................... 96 

Lampiran 11 Uji Reliabilitas Instrumen Kecerdasan Adversitas .... 97 

Lampiran 12 Uji Reliabilitas Instrumen Religiusitas ...................... 99 

Lampiran 13 Hasil Uji Normalitas Data ......................................... 101 

Lampiran 14 Hasil Uji Hipotesis .................................................... 102 

Lampiran 15 Dokumentasi ............................................................. 103 

 

  



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

1. Kecerdasan Adversitas  

   Kata lain dari Kecerdasan Adverstas adalah Adversity 

Quotient. Adversity Quotient yang terdiri dari dua kata 

yaitu Adversity yang dalam bahsa Arab disebut dengan 

Syiddah, Mihnah, Dlarra, Hadzzun atsir. Sedangkan 

Quotient berarti cerdas atau pandai. Secara terminologi 

Kecerdasan Adversitas ialah kecerdasan dalam 

menghadapi kesulitan.1 Berdasarkan pengertian diatas 

penulis menyimpulkan bahwa Kecerdasan Adversitas 

adalah Kemampuan seseorang untuk mengubah 

hambatan menjadi sebuah peluang agar mencapai 

keberhasilan.
2
 

2. Religiusitas 

      Religiusitas (Religiosity yang berasal dari kata benda) 

ketaatan pada agama atau keberagaman. Arti lain 

Religiusitas adalah tingkat keimanan seseorang tentang 

agama yang dicerminkan dalam keyakinan, pengalaman 

dan tingkah laku yang tertuju pada aspek kualitas dari 

manusia yang beragama untuk menjalani kehidupan 

sehari-hari dengan baik.
3
 

Dari pengertian Religiusitas diatas penulis menyimpulkan 

bahwa Religiusitas adalah gambaran diri seseorang yang 

mendorongnya bertingkah laku, bersikap, dan bertindak 

sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang diantnya. 

 

                                                     
2
Nila Khoiru Amaliya, AdversityQuotient dalam Al-Qur’an, (Jurnal 

Al-adabiya : Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vol. 12 No. 2 tahun 2017) 
3
Tuti Maisalfa, M. Nazir Basir, dkk, Hubungan antara Konsep Diri 

dengan Perilaku Religius Siswa MAN Rukoh Banda Aceh, (Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Unsyiah, Vol 1 No. 1 tahun 

2016) hal. 31  
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3. Peserta Didik 

      Peserta didik adalah orang yang belum dewasa dan 

memiliki sejumlah potensi dasar (fitrah) yang masih perlu 

dikembangkan. Peserta didik merupakan Raw Material 

(bahan mentah) dalam proses transformasi dan 

internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk 

melihat signifikasi dalam menentukan keberhasilan 

sebuah proses. Peserta didik merupakan makhluk individu 

yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.
4
 

 Jadi secara sederhana peserta didik merupakan 

seorang anak yang belum memiliki kedewasaan dan 

masih memerlukan orang lain untuk mendidiknya 

sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa 

spritual, aktifitas dan kreatifitas sendiri. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

      Alasan peneliti memilih judul “Korelasi antara 

Kecerdasan Adversitas dengan Religiusitas Peserta Didik 

Kelas XI IPA di MAN 01 Lampung Utara”, ini yaitu:  

1. Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa peserta didik 

kelas XI IPA di MAN 01 Lampung Utara, masih banyak 

peserta didik yang kesulitan ketika menyelesaikan 

persoalan dan masalah yang mereka hadapi disekolah 

terutama mengenai tugas-tugas sekolah 

2. Ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan 

adversitas dengan religiusitas pada peserta didik  

 

C. Latar Belakang 

      Kecerdasan adalah kemampuan menghasilkan persoalan 

baru untuk diselesaikan. Kecerdasan berkembang diluar 

individu dan meningkat melalui interaksi dengan orang lain. 

                                                     
4
  M. Ramli, Hakikat Pendidikan dan Peserta Didik, (Jurnal : Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Antasri, 

Banjarmasin, Vol. 5 No.1, 2015), hal. 68 
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Masalah Kecerdasan begitu penting dalam dunia pendidikan. 

Bagi pendidik (Guru) dan orang tua pada umumnya konsep-

konsep kecerdasan perlu diketaui dengan jelas agar dapat 

menuntun perkembangan kecerdasan anak (Peserta Didik). 

Dalam dunia pendidikan masalah kecerdasan ialah bahan yang 

sangat penting dan menarik untuk terus dikaji keberadannya. 

Kecerdasan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan 

manusia.
5
 

     Menurut Paul G. Stoltz mengintegrasikan hasil lebih dari 

500 investigasi yang dilakukan oleh belasan ulama sebagai 

dasar teori dan mengusulkan Kecerdasan Adversitas 

berdasarkan konsep tiga ilmu yaitu Pikologi Kognitif, 

Neuroimmunology Mental dan Neurofisiologis.
6
 

       Teori yang dipublikasikan oleh Paul G. Stoltz merupakan 

terobosan penting dalam pemahaman manusia tentang apa 

yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Hal ini 

dikarenakan ada faktor lain berupa motivasi dan dorongan 

dari dalam serta sikap pantang menyerah yang disebut dengan 

Kecerdasan Advrsitas (Adversity Quotient). Kecerdasan 

Adversitas dapat disebut dengan Adversity Quotient (AQ), 

atau kecerdasan mengubah kesulitan, tantangan dan hambatan 

menjadi sebuah peluang besar. AQ adalah tolak ukur 

mengetahui kadar respons terhadap kesulitan.
7
 

      Menurut Stoltz individu dengan Kecerdasan Adversitas 

yang tinggi akan mempunyai potensi yang mumpuni agar 

dapat menaruh impian dan optimis untuk melalui situasi sulit 

yang sedang berlangsung. Sebaliknya Individu dengan 

                                                     
5
Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru 

(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014) hal. 136-150 
6
Andika Budi Utama, Ida Bagus Ketut Surya, Pengaruh Religius, 

Adversity Quotient dan Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Stres Kerja, 

(Jurnal Manajemen Vol. 8, No. 5 th. 2019) hal. 3141 
7
Dyra Yunilaili, Hubungan antara Religiusitas dengan Kecerdasan 

Adversitas (Adversity Quotient) Mahasiswa jurusan PAI Semester IV IAIN 

Ponorogo (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017), hal. 4 
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Kecerdasan Aversitas yang rendah akan memandang bahwa 

situasi sulit berlangsung secara lama dan berangsur-angsur.
8
 

      Masa remaja ialah masa peralihan dimana dari masa 

kanak-kanak menuju ke masa dewasa, semua meliputi 

perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki 

masa dewasa.
9
 Sasaran pembinaan kehidupan beragama di 

sekolah ialah manusia muda, yang masih dalam masa 

pertumbuhan, yaitu mereka yang berada pada umur 

pembinaan awal, berkisar dari umur 14-17 tahun. Usia seperti 

itu dapat digolongkan dewasa dan remaja muda. Bukan lagi 

anak-anak, yang dapat kita beri nasehat, didik dan ajar dengan 

mudah dan bukan juga orang dewasa yang dapat kita lepaskan 

untuk tanggung jawab sendiri atas pembinaan dirinya. Tetapi, 

mereka adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk 

mencapai kedudukan sosial yang mereka inginkan, dan 

bertarung dengan macam-macam problem kehidupan.
10

 

      Peserta Didik merupakan sebagian remaja yang telah 

selesai menempuh pendidikan di Sekolah  Menengah Pertama 

(SMP) dan mendapat kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah 

menengah atas (SMA). Sebagai remaja awal Peserta Didik 

sudah bisa dikatakan matang, matang dalam pemikiran 

maupun dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.
11

 

Sebagaimana Peserta Didik di Madrasah Aliyah Negeri yang 

berada di lingkungan lembaga berbasis keagamaan, tentu saja 

akan berbeda dengan Peserta Didik yang berada di lembaga 

umum. Secara sadar ataupun tidak disadari, lingkungan telah 

berpengaruh pada religiusitas seorang Peserta Didik. 

                                                     
8
 Ita Anindya Wardani, Hubungan antara Adversity Quotient dan 

Dukungan Sosial dengan Optimisme Akademik pada siswa di SMP Negeri 1 

Wanadadi, ( Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2019), h. 9-10 
9
  Elfi Yuliani Rochmah, Psikologi Perkembangan (Ponorogo : 

STAIN Ponorogo Press, 2014) hal. 177-181 
10

  Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama (Jakarta : PT Bulan Bintang, 

2010), hal. 147-148 10 Ibid, 182 11 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori 

Suroso, Psikologi Islam (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2004), hal. 76 
11

Ibid, 182 
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Kenyataan yang terjadi dalam perjalanan sejarah umat 

manusia ialah fenomena keberagamaan (religiosity).
12

 

       Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam 

berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan 

hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual 

(beribadah), tetapi juga ketika mereka melakukan aktivitas 

lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya 

berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat 

mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan terjadi dalam 

hati seseorang. Dengan demikian, agama adalah sebuah sistem 

yang berdimensi banyak.
13

 

        Religiusitas memiliki ciri pemahaman dan pengendalian 

diri yang kuat terlibat dalam agama. Menurut Glock dan Stark 

ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu dimensi 

keyakinan (ideologis), dimensi peribadatan atau praktek 

agama (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensial), 

dimensi pengalaman (konsekuensial), dimensi pengetahuan 

agama (intelektual).
14

 

      Agama sebagai tujuan hidup memberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap kepribadian manusia yang 

meyakinkannya, dengan begitu mendalam terhadap ajaran 

agamanya, akan menimbulkan rasa percaya diri, optimis dan 

ketenangan hati.
15

Seseorang yang memiliki pemahaman 

agama yang baik tidak akan mudah menyerah dan bersikap 

optimis ketika menghadapi suatu kesulitan. Dan sebaliknya 

jika seseorang kurang memahami agamanya dia akan mudah 

menyerah pada keadaan dan bersikap pesimis ketika 

menghadapi kesulitan. Apapun dan dimanapun kesulitan itu 

menghampiri hakikatnya adalah untuk diselesaikan. Dalam 

                                                     
12

 Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, Psikologi Islam 

(Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2004), hal. 76 
13

Ibid 
14

Ibid., hal. 77 
15

Tuti Maisalfa, dkk, Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Perilaku 

Religiusitas Siswa MAN Rukoh Banda Aceh, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa BK 

FKIP Unsyiah, Vol 1 No. 1 th 2016), hal. 29-30 
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Al-Qur’an juga ditegaskan tentang Kecerdasan Adversitas 

yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 155-157 yang berbunyi : 

                    

                      

                         

                     

Artinya :  

”Dan sungguh akan Kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 

sabar (155) 

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, 

mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi 

raaji'uun" (156). 

Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang 

sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan 

mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk 

“.(Q.S. Al-Baqarah : 155-157)16 

 

      Pada ayat diatas, terdapat beberapa point yang perlu 

diperhatikan terkait dengan konsep Kecerdasan Adversitas, 

ialah ketangguhan yang ada dalam menghadapi permasalahan 

serta kemampuan untuk bangkit dari kesulitan atau cobaan 

dengan berharap kepada Allah swt. 

Memahami betapa pentingnya kecerdasan adversitas bagi 

seorang peserta didik, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

peserta didik kelas XI IPA di MAN 1 Lampung Utara, dimana 

ditemukan bahwa peserta didik kelas XI IPA yang berada di 

                                                     
16

  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bogor : Mushaf 

Al-Quran), hal. 24 
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MAN 1 Lampung Utara masih belum sepenuhnya menjadi 

orang yang tangguh ketika menghadapi masalah. Dibuktikan 

dengan adanya Peserta didik yang masih tidak mengetahui 

bahwasanya setiap orang memiliki kemampuan untuk 

mengubah kesulitan bahkan, masih ada peserta didik yang 

tidak yakin dengan kemampuannya dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Dengan kenyataan sebagian dari 

peserta didik ada yang tidak menyelesaikan tugas-tugas dari 

guru secara maksimal, dan peserta didik yang tidak 

mengerjakan tugas kelompok maupun tugas individunya. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

bermaksud untuk mengukur, seberapa tingkat kecerdasan 

Adversitas peserta didik, seberapa religiusitas peserta didik 

kelas XI IPA di MAN 1 Lampung Utara dan apakah ada 

korelasi antara kecerdasan adversitas dengan religiusitas 

peserta didik. 

Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang “Korelasi Antara Kecerdasan Adversitas dengan 

Religiusitas Peserta Didik kelas XI IPA di MAN 01 

Lampung Utara” 

Tabel 1.1 

Kisi-Kisi Angket Kecerdasan Adversitas 

Variabel Dimensi Indikator 

Kecerdasan 

Adversitas 

Control 

(Pengendalian) 

Mampu mengendalikandiri 

ketika menghadapimasalah 

Mampu bertahan ketika 

menghadapi masalah 

Berfikir dan bertindak positif 

dalam situasi sulit 

Mampu mencari penyelesain 

dari masalah yang 

dihadapinya 

Origin and 

Ownership 

Memahami penyebab 

timbulnya masalah 
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(Asal- usul dan 

Pengakuan) 

Menyesli kesalahan yang 

telah 

Dilakukan 

Bertanggung jawab atas 

masalah yang terjadi 

Mengakui kesalahan yang 

telah 

Dilakukannya 

Reach 

(Jangkauan) 

Mampu membatasi masalah 

agar tidak berdampak pada 

aspek kehidupan lainnya 

 Endurance 

(Daya Tahan) 

Menganggap masalahyang 

dihadapi bersifatsementara 

Memiliki keyakinan dapat 

mengatasi masalah yang ada 

Tidak mudah menyerah ketika 

menghadapi masalah 

 

 

Tabel 1.2 

Kisi-kisi Angket Religiusitas 

Variabel Dimensi Indikator 

Religiusitas Keyakinan 

(Rukun Iman) 

Percaya kepada kekuasaan 

Allah Swt 

Percaya pada Nabi dan Rasul 

Percaya takdir Allah 

Percaya pada kehidupan 

Akhirat 

Praktik Agama 

(Rukun Islam) 

Melaksanakan shalat 

Melaksanakan puasa 

Berdoa 

Berdzikir 
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Membaca Al-Qur’an 

Penghayatan 

/Pengalaman 

Bersyukur terhadap nikmat 

Allah 

Merasa tenang setelah shalat 

Tersentuh ketika membaca 

Al- 

Qur’an 

Mendengar seruan adzan 

Pengetahuan Mengikuti kegiatan 

keagamaan 

Membaca buku-buku agama 

Mendengar ceramah atau 

tausiyah keagamaan 

Diskusi mengenai agama 

Kosekuensi Patuh kepada keua orang tua 

Suka menolong sesama 

teman 

Mengikuti kegiatan sosial 

Suka memaafkan teman 

Menjaga kelestarian 

Lingkungan 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas, maka 

 penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Adanya peserta didik yang masih tidak yakin 

dengan kemampuannya dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada 

 

E. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti, namun karena 

keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka penelitian ini 



10 

 

dibatasi pada masalah Korelasi antara Kecerdasan Adversitas 

dengan Religiusitas Peserta Didik Kelas XI IPA Di MAN 01 

Lampung Utara. 

Pemilihan subjek peserta didik kelas XI IPA MAN 01 

Lampung Utara, dikarenakan Peserta Didik kelas XI IPA 

MAN 01 Lampung Utara termasuk remaja awal yakni sekitar 

usia 16-17 tahun. Pada perkembangannya mereka sudah 

cukup matang untuk menghadapi masalah, tanpa sering 

melibatkan campur tangan orang dewasa. Begitupun dengan 

kesadaran beragama mereka sudah mulai matang dari 

sebelumya. Peserta Didik kelas XI IPA MAN 01 Lampung 

Utara sedang berada di tahap adaptasi dengan lingkungan baru 

yang berbasis keagamaan, masih dalam latar belakang Peserta 

Didik. 

 

F. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Adakah Korelasi Antara 

Kecerdasan Adversitas dengan Religiusitas Peserta Didik 

kelas XI IPA di MAN 01 Lampung Utara? 

 

G. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui 

apakah terdapat Korelasi Antara Kecerdasan Adversitas 

dengan Religiusitas Peserta Didik kelas XI IPA di MAN 01 

LampungUtara? 

 

H. Manfaat penelitian 

Penulis harap penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan 

pihak-pihak yang terkait. Ada pun manfaat penelitan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

     Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tambahan serta dapat menguji teori dalam 
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bidang psikologi mengenai Korelasi antara Kecerdasan 

Adversitas dengan Religiusitas Peserta Didik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah 

     Khususnya untuk  Madrasah Aliyah Negeri untuk 

digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan 

sikap keagamaan peserta didik sehingga 

terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, 

dan berakhlak mulia. 

b. Bagi peserta Didik 

     Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelajaran 

untuk menyesuaikan sikap beragama agar dapat 

menambah sikap optimisme dan dapat 

menyelesaikan suatu masalah. 

c. Bagi peneliti Selanjutnya 

     Dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan 

dapat dijadikan sebagai kajian dan penunjang dalam 

pengembangan peneliti terkait dengan topik tersebut. 

 

I. Kajian penelitian Terdahulu yangRelevan 

Penelitian ini bukan lah penelitian yang benar-benar baru 

dilakukan. Penelitian mengenai Korelasi antara Kecerdasan 

Adversitas dengan Religiusitas peserta didik sudah pernah 

digunakan oleh beberapa peneliti, antara lain : 

Tabel 1.3 

Nama Penulis Judul 
Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Jurnal oleh 

Hafilah, 

dkk, thn. 

2020 

Hubungan 

Religiusitas 

Dengan 

Kecerdasan 

Adversitas 

Pada 

Masyarakat 

Sama-sama 

menggunakan 

korelasi 

product 

moment dari 

Karl Pearson 

untuk melihat 

Penelitian 

terdahulu 

mengguna- 

kanteknik 

pengambilan 

sampel 

secara 

Berdasarkan 

hasil analisis 

data dapat 

disimpulkan 

bahwa 

terdapat 

hubungan 
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Yang 

Tinggal Di 

Daerah 

Rawa Desa 

Pandahan 

Kecamatan 

Bati-Bati 

hubungan 

religiusitas 

dengan 

kecerdasan 

adversitas 

pusposive 

sampling. 

Sedangkan 

penelitian 

saat ini 

mengguna- 

kan teknik 

Simple 

Random 

antara 

religiusitas 

dengan 

kecerdasan 

adversitas 

pada 

masyarakat 

yang tinggal 

didaerah 

 

2. Jurnal oleh 

Tasya 

Meyco 

Patria, 

dkk, thn. 

2020  

Hubungan 

Self Esteem 

dan 

Adversity 

Quotient 

dengan 

Kemandirian 

Belajar Pada 

Siswa Kelas 

X Di MAN 

20 Jakarta 

Timur  

 

Sama-sama 

menggunakan 

Teknik simple 

random 

sampling. 

Teknik ini 

dilakukan 

dengan cara 

pengambilan 

secara acak 

tanpa 

memperhatikan 

strata yang ada 

dalam populasi 

itu.  

 

Definisi 

operasional 

penelitian 

terdahulu 

ialah 

Kemandirian 

belajar, Self 

esteem, dan 

Adversity 

quotient.  

Sedangkan 

Definisi 

Operasinal 

penelitian 

saat ini ada-

lah 

Kecerdasan 

Adversitas 

dan 

Religiusitas.  

Hasil 

analisis data 

penelitian 

pada 

hipotesis 

dengan 

mengguna-

kan korelasi 

brivariate 

antara 

variabel 

adversity 

quotient 

dengan 

kemandirian 

belajar 

diperoleh 

koefisien 

korelasi (R) 

sebesar 

0,177 dan 

p=0,074 > 

0,05.  

 

3. Jurnal oleh 

Andika 

Hubungan 

Self Esteem 

Sama-sama 

membahas 

Penelitian 

terdahulu 

Penelitian ini 

melibatkan 
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Budi 

Utama, Ida 

Bagus 

Ketut 

Surya, thn. 

2019  

dan 

Adversity 

Quotient 

dengan 

Kemandirian 

Belajar Pada 

Siswa Kelas 

X Di MAN 

20 Jakarta 

Timur  

 

tentang 

Adversity 

Quotient/ 

Kecerdasan 

Adversitas 

peserta didik  

 

mengguna-

kan metode 

analisis 

regresi linear 

berganda 

untuk 

menjelaskan 

pengaruh 

varibel 

bebas 

(independen) 

dengan 

variabel 

terikat 

(dependent).  

Sedangkan 

penelitian 

saat ini 

mengguna-

kan metode 

penelitian 

asosiatif 

untuk 

menjelaskan 

kedudukan 

variabel-

variabel 

yang diteliti 

serta 

hubungan 

antara satu 

variabel 

dengan 

variabel 

lainnya.  

 

55 

responden 

yang sesuai 

dengan 

kriteria 

sampel. 

Adapun 

identitas 

yang ikut 

ambil bagian 

dari 

penelitian ini 

meliputi 

jenis 

kelamin, 

usia, tingkat 

pendidikan, 

dan 

pekerjaan  
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4. Jurnal oleh 

Muzak-

kir, thn. 

2013  

Hubungan 

Religiusitas 

dengan 

Perilaku 

Prososial 

Mahasiswa 

Angkatan 

2009/2010 

Fakultas 

Tarbiyah 

Dan 

Keguruan 

UIN 

Alauddin 

Makassar 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

relegiusitas  

 

Penelitian 

terdahulu 

meneliti 

tentang 

Hubungan 

Religiusitas 

dengan 

Perilaku 

Prososial 

Mahasiswa 

Angkatan 

2009/2010.  

Sedangkan 

penelitian 

saat ini 

meneliti 

tentang 

Korelasi 

antara 

Kecerdasan 

Adversitas 

dengan 

Religiusitas 

Peserta 

Didik kelas 

XI IPA.  

Hasil dari 

penelitian 

dilihat dari 

keterlibatan 

idiologis dan 

intelektual 

atau aspek 

kognitif 

keagamaan 

berada pada 

kategori 

sedang 

(36,66%), 

cenderung 

tinggi 

(28,87%), 

keterlibatan 

ritual dan 

pengalaman 

keberagama-

an berada 

pada 

kategori 

tinggi 

bahkan 

sangat tinggi 

(54,44%).  

 

5. Jurnal oleh 

Nila 

Khoiru 

Amaliya, 

thn. 2017  

Adversity 

Quotient 

dalam Al-

Qur’an  

 

Membahas 

materi yang 

sama yaitu 

tentang 

Adversity 

Quotient/ 

Kecerdasan 

Adversitas  

Penelitian 

terdahulu 

membahas 

Adversity 

Quotient 

dalam Al-

Quran.  

Sedangkan 

Terlihat 

bahwa dalam 

konsep sabar 

yang 

terkandung 

dalam al-

Qur’an juga 

memuat 
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 penelitian 

saat ini 

membahas 

tentang 

hubungan 

Kecedasan 

Adversitas 

dengan 

Religiusitas.  

aspek-aspek 

Adversity  

Quotient 

seperti yang 

dirumuskan 

oleh Stolz. 

Berupa 

pengendalian 

diri, asal dan 

penguasaan 

diri, 

jangkauan 

serta daya 

tahan.  

 

 

I. SistematikaPenulisan 

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “Korelasi 

antara Kecerdasan Adversitas dengan Religiusitas peserta 

didik di MAN 01 Lampung Utara” yaitu sebagai berikut : 

a. HalamanSampul 

Berisi Judul skripsi, logo, nama penulis, nomor 

pokok mahasiswa, program studi, nama fakultas, 

Universitas dan tahun pelajaran 

b. DaftarIsi 

Berisi Halaman judul, daftar tabel, daftar lampiran 

dan sebagainya 

c. Bab IPendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan 

d. Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Berisi teori tentang Kecerdasan Adversitas, 

Religiusitas, hubungan kecerdasan adversitas dengan 

religiusitas dan uji hipotesi 
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e. Bab III MetodePenelitian 

  Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, 

Instrumen Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas 

Data, Analisis Data. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil dan pembahaaan penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi 

positif antara kecerdasan adversitas dengan religiusitas peserta 

didik kelas XI IPA di MAN 01 Lampung Utara dan hipotesis 

dalam penelitian ini diterima.berdasarkan analisis yang telah 

diuraikan dibab sebelumnya, peneliti mendapatkan perolehan 

nilai rxy = 0,505 dengan p = 0,003 dimana (p < 0,003) berarti 

ada korelasi yang signifikan antara kecerdasan adversitas 

dengan religiusitas peserta didik kelas XI IPA di MAN 01 

Lampung Utara dengan R Square sebesar 0,255 memiliki 

sumbangan efektif sebesar 25,5%. Setelah melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas didapat bahwa sampel berasal 

dari populasi yang berditribusi normal dab memiliki varians 

yang sama kemudian dilakukan uji hipotesis dan diperoleh 

keputusan rxy = 0,505 dengan p = 0,003 (p < 0,05) berarti ada 

korelasi yang signifikansi antara kecerdasan adversitas dengan 

religiusitas peserta didik kelas XI IPA di MAN 01 Lampung 

Utara dengan demikian uji hipotesis pada penelitian ini 

diterima. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa 

rekomendasi peneliti, antara lain : 

1. Bagi peserta didik diharapkan mampu untuk selalu dapat 

mengatasi permasalahan yang ada disekitar lingkungan 

sekolah dengan cara selalu meningkatkan komitmen 

terhadap agamanya, selalu percaya akan tuhan, berperilaku 

sesuai dengan aturan dan ajaran agamanya sehingga mampu 

dipertahankan dan ditingkatkan, peserta didik dapat 

meningkatkan kecerdasan adversitasnya untuk bertahan 

menghadapi permasalahan yang ada dilingkungan sekolah 
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dan sekitarnya. 

2. Pihak sekolah dapat membantu peserta didik yang masih 

kesulitan dalam meningkatkan dan mempertahankan 

kemampuannya dalam menghadapi atau mengatasi suatu 

permasalahan disekitar lingkungan sekolah dengan cara 

melakukan pendekatan lebih lagi terhadap peseta didik, 

memberikan penjelasan mengenai keagamaan yang dapat 

membantunya dalam memecahkan masalahnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkanagar memperbnayak 

dan memperbarui tinjuan pustaka mengenai kecerdasan 

adversitas dan religiusitas. Selain itu juga diharapkan untuk 

meneliti faktor-faktor lain seperti dukungan ssial, 

kecerdasan emosi, optimisme, dan efikasi diri. 
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