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ADVERSITY QUOTIENT PADA MAHASISWA PENGHAFAL AL-QUR’AN 

Regina Agni Dianingtyas 

Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

INTISARI 

reginaagni22@gmail.com 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran adversity quotient (AQ) yang 

dialami oleh mahasiswa penghafal Al-Qur’an dalam usahanya untuk menyelesaikan 

pendidikannya dan mengkhatamkan hafalannya. Informan pada penelitian ini terdiri 

dari dua mahasiswa penghafal Al-Qur’an yang telah berhasil mengkhatamkan 

hafalannya ketika duduk di bangku kuliah dan saat ini masih menjalani perkuliahan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

fenomenologi. Metode pengambilan data adalah wawancara semi terstruktur dan 

observasi nonpartisipatif. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari 

Creswell. Metode keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi metode 

dan triangulasi teori serta strategi reliabilitas dari Creswell. Hasil penelitian ini 

menunjukkan gambaran AQ kedua informan dipengaruhi oleh beberapa hal 

diantaranya motivasi awal untuk menghafalkan Al-Qur’an, manfaat dan keberkahan 

yang dirasakan selama menghafalkan Al-Qur’an, kemampuan untuk memanajemen 

waktu serta mengatur skala prioritas, mengatur strategi dalam pemenuhan target, serta 

niat dan tujuan dalam menjalani perkuliahan. Gambaran AQ kedua informan juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi AQ. Selain itu, ada faktor lain yang 

dapat mempengaruhi AQ kedua informan, yaitu rasa yakin dan tenang, beberapa 

kegiatan ibadah seperti bersedekah, berdo’a dan dido’akan, berkata baik, mendapat 

teladan dari orang tua, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan berbeda dalam satu 

waktu atau tidak. Kedua informan cenderung memiliki respon yang sama terhadap 

kesulitan dan tantangan yang dihadapi, yang mana merupakan tipe climbers. Kedua 

informan juga cenderung sama-sama memiliki pemaknaan yang positif terhadap setiap 

kesulitan dan tantangan yang hadir selama proses menghafalkan Al-Qur’an dan 

perkuliahan yang mereka jalani. 

Kata kunci: Adversity Quotient. Mahasiswa Penghafal Al-Qur’an 
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ADVERSITY QUOTIENT FOR HAFIZ STUDENTS 

Regina Agni Dianingtyas 

Psychology Study Program, Faculty of Social Sciences and Humanities, Sunan 

Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta 

reginaagni22@gmail.com 

ABSTRACT 

This study aims to understand the description of the adversity quotient experienced by 

Hafiz (memorizer of Qur’an) Students in their efforts to complete their education and 

complete their memorization. The informants in this study consisted of two students 

who had successfully completed memorizing the Qur’an while still in college. This 

study uses a qualitative approach to the type of phenomenological research. Data 

collection methods are semi-structured interviews and non-participatory observation. 

The data analysis that used is Creswell’s data analysis technique. The method of 

validating the data in this study uses the triangulation method and theory as well as the 

reliability strategy from Creswell. The results of this study show that the AQ 

description of the two informants are influenced by several things including the initial 

motivation to memorize the Qur'an, the benefits and blessings felt during memorizing 

the Qur'an, the ability to manage time and set their priorities, set strategies to fulfill 

their targets as well as intentions and goals in their undergoing lectures. The description 

of the AQ of the two informants is also influenced by the factors that affect the AQ. In 

addition, there are other factors that can affect the AQ of the two informants, known as 

a sense of confidence and calm, some worship activities such as giving charity, praying 

and being prayed for, saying good things, got an example from parents, and the ability 

to do different activities in one place. Both informants tend to have the same responses 

to the difficulties and challenges they were facing, they were both climbers type. The 

two informants also tend to have a positive meaning for every difficulties and 

challenges that was present during their process of memorizing the Qur'an and their 

undergoing lectures. 

Keywords: Adversity Quotient, Hafiz Students 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan kitab suci agama islam yang diturunkan oleh 

Allah SWT melalui perantara malaikat jibril kepada Nabi Muhammad SAW 

untuk menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Al-Qur’an merupakan 

kitab yang wajib diimani oleh seluruh umat muslim. Salah satu bentuk iman 

kepada Al-Qur’an yang dapat kita jumpai pada umat muslim adalah 

membaca Al-Qur’an. Namun ternyata membaca saja belum cukup bagi 

sebagian umat muslim, maka diantara mereka ada yang memutuskan untuk 

mengeluarkan tenaga, waktu, dan pengorbanan yang lebih banyak lagi 

untuk menghafalkan Al-Qur’an. 

Umat muslim yang memutuskan untuk menghafalkan Al-Qur’an 

tentunya mereka harus melewati proses yang tidak mudah. Islamiah (2008) 

menyatakan bahwa menghafalkan Al-Qur’an merupakan aktivitas yang 

panjang dan harus melewati semua proses tahapan dalam mengingat. Proses 

itu sendiri dimulai dengan input yang diterima yaitu berupa membaca Al-

Qur’an berkali-kali guna dapat mengingatnya dalam memori jangka 

pendek. Kemudian ingatan sementara itu harus di ulang-ulang sedemikian 

rupa agar dapat masuk ke dalam memori jangka panjang (Islamiah, 2008). 

Dari sekian banyak penghafal Al-Qur’an, banyak diantara mereka 

yang masih menjalani perannya sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. 

Para mahasiswa ini banyak yang mengikuti program menghafalkan Al-
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Qur’an di pondok pesantren, tak terecuali para mahasiswa yang juga 

menjadi santri di beberapa pondok pesantren di Yogyakarta. Terdapat 

sekitar 240 pondok pesantren yang ada di Yogyakarta dan diperkirakan 

sekitar 50% nya memiliki program untuk penghafal Al-Qur’an (Ridarineni, 

2015). Selain itu, saat ini juga lembaga khusus untuk menghafal Al-Qur’an 

semakin meningkat. Dalam bentuk mukim atau non mukim, program untuk 

remaja, dewasa, bahkan anak dan balita.  

 Bagi mahasiswa penghafal Al-Qur’an, banyaknya tugas yang harus 

ia selesaikan dalam satu hari tentu tidak sama dengan mahasiswa lain yang 

memilih untuk fokus pada dunia perkuliahan saja. Maka dari itu mahasiswa 

penghafal Al-Qur’an merupakan seorang individu yang dituntut untuk 

disiplin (Widiantoro dkk., 2017). Setiap hari mereka harus menyelesaikan 

target bacaan Al-Qur’an serta setoran hafalan sekaligus tugas sebagai 

mahasiswa yang tidak kalah banyaknya. Pada kondisi seperti ini, seorang 

individu harus memiliki kecerdasan yang baik agar dapat menyelesaikan 

dan mencapai semua yang menjadi tujuannya di awal. Hal ini sejalan 

dengan yang dipaparkan oleh Huda dan Mulyana (2018) bahwa membahas 

capaian atau prestasi tentu tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai 

kecerdasan yang dimiliki seseorang meskipun itu bukan faktor yang utama.  

IQ (Intelligence Quotient) telah lama dianggap sebagai penentu 

keberhasilan. Namun ternyata beberapa orang dengan IQ tinggi tidak sedikit 

yang mengalami kegagalan, begitu juga dengan orang-orang yang memiliki 

EQ (Emotional Quotient) tinggi (Huda & Mulyana, 2018). Menurut Stoltz 
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(2000) bukan hanya kecerdasan yang selama ini kita kenal, IQ ataupun EQ 

yang menentukan suksesnya seseorang. Melalui penelitiannya Stoltz 

mengemukakan bahwa ada kecerdasan lain yang dapat mengantarkan 

seseorang mencapai kesuksesannya, yaitu AQ (Adversity Quotient) atau 

yang bisa disebut kecerdasan individu untuk dapat melewati serta mengatasi 

masalah. 

Menurut Stoltz (2000), AQ dapat memberi gambaran seberapa 

maksimal individu dapat bertahan melewati kesukaran dan bagaimana 

kesanggupan individu tersebut untuk menanganinya. Selain itu Stoltz 

(2000) juga menyebutkan bahwa AQ dapat memprediksi siapa yang 

sanggup menangani keadaan sulit juga siapa yang akan runtuh, siapa yang 

akan melebihi harapan dan siapa yang akan gugur, serta siapa yang akan 

mengundurkan diri dan siapa yang akan tetap teguh. 

Stoltz (2000) memaparkan orang-orang dengan AQ yang baik, akan 

dapat menyambut tantangan-tantangan dengan baik, memiliki semangat 

yang tinggi, dapat mendorong dirinya sendiri, serta akan berusaha 

memperoleh yang terbaik dalam hidupnya. Selain itu, dalam hubungannya 

dengan sesama manusia, orang yang memiliki AQ yang baik ia akan 

senantiasa bersedia menerima kritik dari orang lain. Seseorang dengan AQ 

yang baik akan dengan mudah beradaptasi dalam menjalani hidup yang 

penuh perubahan dan ia juga termasuk orang yang akan membuat perubahan 

positif itu sendiri. Kata-kata yang terucap pada mereka tak lain adalah yang 

mencerminkan tujuan yang akan mereka capai dan selalu bersifat positif. 
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Seseorang yang memiliki AQ yang baik memahami bahwa kesulitan 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Maka 

menjauhi kesulitan sama saja dengan menjauhi kehidupan. Mereka akan 

mewujudkan hampir seluruh potensi yang ada pada diri mereka, menambah 

kemampuannya untuk dapat memberikan kontribusi, serta terus belajar dan 

memperbaiki diri seumur hidup. 

Stoltz (2000) mengibaratkan kehidupan, tujuan dari kehidupan pada 

masing-masing manusia, kesulitan yang ada didalamnya, serta AQ atau 

kemampuan manusia dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan 

hidupnya yaitu dengan sebuah gunung dan pendakian. Menurutnya 

kehidupan ini bagaikan sebuah gunung dan tujuan dari masing-masing 

kehidupan setiap manusia adalah puncaknya. Maka perjalanan manusia 

dalam proses pencapaian tujuan hidup adalah mendaki. Namun ternyata 

tidak semua orang berhasil atau terus memiliki rasa keinginan yang kuat 

untuk mendaki hingga ia bisa menapakkan kaki pada puncak gunung. Ini 

dikarenakan masing-masing individu tidak memiliki respons yang sama 

terhadap pendakian atau bisa disebut tidak setiap orang memiliki AQ yang 

baik. Maka  konsekuensinya dalam kehidupan ini setiap orang memperoleh 

berbagai derajat kesuksesan serta kebahagiaan yang berbeda. 

Stoltz (2000) pun dalam bukunya menjelaskan tiga tipe orang dalam 

mendaki, yaitu; yang pertama adalah Quitters (Mereka yang berhenti). 

Individu tipe ini lebih memutuskan untuk mundur, menghentikan, menjauhi 

kewajiban, dan keluar; yang kedua adalah Campers (Mereka yang 
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berkemah). Individu tipe ini memutuskan untuk mendaki namun ia 

memutuskan untuk berhenti saat ia sudah mencapai tingkat tertentu; lalu 

yang ketiga adalah Climbers (Para Pendaki). Orang dengan tipe ini ia 

membaktikan seumur hidupnya pada pendakian. Climber ialah pemikir 

yang senantiasa memikirkan peluang-peluang, dan tidak pernah 

membolehkan masalah apapun menghalangi pendakiannya, serta selalu 

memberikan sambutan pada tantangan dan kesulitan yang ditujukan 

kepadanya. 

Penelitian mengenai Adversity Quotient sudah sering dilakukan di 

Indonesia. Ekasari dan Hafizhoh (2009) melakukan penelitian terhadap 

penderita NAPZA di Wilayah Bekasi Utara-Lembaga Kasih Indonesia yang 

mana didapatkan gambaran tingkat AQ pada seluruh responden adalah 16 

responden memiliki tingkat AQ yang rendah atau 27%, 23 responden 

memiliki tingkat AQ yang sedang atau 38% dan 21 responden memiliki 

tingkat AQ yang tinggi atau 35%. Khusna, dkk (2017) melakukan penelitian 

pada Remaja Yatim di SMA di Surakarta dan didapatkan gambaran tingkat 

AQ pada seluruh subjek adalah yang memiliki tingkat AQ rendah (1,02%), 

AQ sedang (59,18%), AQ tinggi (37,73%) dan AQ sangat tinggi (2,04%). 

Sedangkan Virlia (2015) mendapatkan gambaran tingkat AQ pada 

penelitian yang dilakukannya terhadap mahasiswa program studi psikologi 

Universitas BM, yaitu sebagian besar mahasiswa Psikologi Universitas BM 

(63,63%) memiliki tingkat adversity quotient sedang. Sedangkan sisanya 

(32,47%) memiliki tingkat adversity quotient tinggi dan beberapa (3,90%) 
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memiliki tingkat adversity quotient rendah.  Dari beberapa penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata AQ orang Indonesia berada pada 

tingkat yang sedang, atau tipe campers. Tipe ini dapat menghadapi masalah 

atau kesulitan dalam hidupnya namun hanya pada tingkat kesulitan tertentu 

saja atau yang tidak mengancam dirinya. 

Sari, dkk (2014) melakukan penelitian terhadap 110 mahasiswa 

tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Riau, ditemukan hasil 

bahwa adversity quotient (AQ) mahasiswa tahun pertama paling banyak 

berada pada tingkat yang sedang, yaitu 78 orang (70,9%), AQ tinggi 18 

orang (16,4%) dan AQ rendah 14 orang (12,7%). Penelitian ini juga 

memaparkan tingkat AQ yang dimiliki mahasiswa-mahasiswa tersebut 

berkorelasi dengan tingkat stres yang mereka miliki. Semakin tinggi tingkat 

AQ, maka semakin rendah pula tingkat stres yang dimiliki. AQ memiliki 

empat dimensi, dari keempat dimensi tersebut, dimensi origin-ownership 

(asal-usul dan tanggung jawab) yang memiliki kekuatan hubungan paling 

kuat dengan tingkat stres. Artinya semakin seseorang mampu mengenali 

penyebab suatu stressor kemudian bertanggung jawab terhadap stressor 

tersebut maka ia pun akan merasakan tingkat stres yang semakin rendah. 

Seseorang yang mampu mengetahui penyebab (origin) dari stressor yang 

tengah dialaminya maka akan lebih mudah serta efektif untuk menangani 

keadaan sulit karena penanganan masalah akan langsung tertuju pada 

penyebabnya. Selain itu rasa tanggung jawab (ownership) yang dimiliki 
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individu terhadap suatu stressor akan membuat individu tersebut merespon 

stressor sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan.   

Tuntutan yang dimiliki mahasiswa penghafal Al-Qur’an tidaklah 

mudah, mereka harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan pribadi, 

akademik, juga menghafalkan Al-Qur’an. Tidak dapat dipungkiri mereka 

juga pasti menginginkan hasil yang terbaik untuk prestasi akademik di 

kampus, kuantitas serta kualitas hafalan yang baik. Hal ini belum termasuk 

konflik individual yang dialami oleh mereka dalam posisinya sebagai 

manusia sosial. Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa proses 

menghafalkan Al-Qur’an, tinggal di pondok atau asrama penghafal Al-

Qur’an, ditambah harus menjalani perkuliahan bukanlah kegiatan yang 

sederhana. Proses ini tidak hanya membutuhkan kemampuan koginitif 

semata, melainkan melibatkan emosi karena membutuhkan kesabaran dan 

waktu yang lama (Firdausi & Hidayah, 2018).       

Banyaknya tuntutan dan tanggung jawab yang dimiliki mahasiswa 

penghafal Al-Qur’an, membuat mahasiswa perlu memiliki Adversity 

Quotient agar mereka mampu untuk menghadapi, tetap bertahan, dan 

mengatasi kesulitan yang ada. Sebagaimana yang diungkapkan Stoltz 

(2000), para pemimpin dunia usaha, anak-anak, wirausahawan, guru, kaum 

profesional, orang tua, dan kaum remaja sama-sama mengalami tantangan-

tantangan yang semakin besar. Maka AQ yang dimiliki semakin lama 

semakin penting seiring dengan kesulitan harian yang semakin meningkat. 
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Namun kenyataannya masih banyak yang belum memiliki AQ yang sama 

tingginya dengan kesulitan yang mereka alami sehari-hari. 

Hasil preeliminary research yang peneliti lakukan pun 

menunjukkan dua orang mahasiswa penghafal Al-Qur’an tidak semuanya 

dapat memenuhi target hafalan yang telah ditetapkan oleh lembaga tempat 

mereka menghafalkan Al-Qur’an. Subjek pertama memaparkan: 

“Sebenernya kalau sampai lulus itu 30 juz, cuma ya ini juga 

disambi kuliah. Sebenernya ada, tapi dia emang gap year. Jadi 

satu tahun 10 juz gitu. Aku sendiri? Yaa ini berat banget 

kuliahnya juga jadi belum bisa prioritas besar di Qur’annya 

soalnya mesti kalau kuliah tu pasti tugas kelompok banyak, 

pasti aku dapet kelompoknya tu yang ujiannya ya Allah 

jadinya harus extra, sering banget habis setor (hafalan) izin 

buka laptop gitu. Sampai sekarang baru  satu orang yang lulus 

khatam dari 40 orang lah seangkatan. iya aku pengen lanjut 

terus.” (AN/W1) (wawancara pre-eliminary 17 Maret 2020, 

pukul 19.00 WIB) 

 

Sedangkan subjek kedua memberi penjelasan: 

Berat awalnya, berat banget. Apalagi ngatur waktu. Waktu itu 

kan masih pengen nyoba organisasi, pengen ikut kepanitiaan 

ini ini ini trus berat banget tapi yaudah aku jalani aja. Soalnya 

pertama kali hidup bersama dengan banyak orang dalam satu 

rumah dengan latarbelakang yang berbeda-beda. Dari segi 

Al-Qur’annya aku harus struggle juga, dari segi orang-

orangnya aku harus adaptasi lagi gitu lo, dari segi sistem dan 

peraturannya juga.  Tahun pertama itu 3-6 juz, tapi sekarang 

6. Waktu tahun pertama alhamdulillah itu pun dengan kempot-

kempotan. Untuk tahun selanjutnya ya ini lagi berusaha. Satu 

angkatan banyak yang gak berhasil. Jadi dari 30 orang ada 

lah 10 orang yang mencapai target. Iya aku mau sampe 30 juz, 

cuma kayaknya gak dalam 1 atau 2 tahun ini.” (SH/W1) 

(wawancara pre-eliminary 19 Maret 2020, pukul 17.00) 

 

Subjek pertama preeliminary research mengaku bahwa ia tidak bisa 

memenuhi target hafalan yang telah ditentukan karena ia merasa menjalani 

perkuliahan sekaligus menghafalkan Al-Qur’an adalah proses yang berat. Ia 
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benar-benar merasa kewalahan saat harus mengatur besarnya tuntutan 

perkuliahan dan kewajiban untuk menghafalkan Al-Qur’an. Sedangkan 

subjek kedua preeliminary research mengaku di tahun pertama menghafal, 

ia mampu memenuhi target hafalannya namun pada tahun kedua ia belum 

mengetahui apakah dapat mengulang pencapaiannya tersebut namun ia 

masih mengusahakannya. 

Selain itu kedua subjek memberikan keterangan lain bahwa dalam 

satu angkatan periode menghafal, hanya beberapa orang saja yang mampu 

memenuhi target hafalan yang telah ditentukan. Lebih banyak yang tidak 

dapat memenuhi target. Namun di satu sisi kedua subjek mengaku bahwa 

mereka akan tetap melanjutkan dan menyelesaikan hafalan Al-Qur’an nya 

walau sesulit apapun jalan yang akan mereka tempuh kedepannya. 

Meskipun begitu, di luar sana pun masih banyak penghafal Al-

Qur’an yang mampu untuk mencapai target hafalan yang tidak sedikit. Hal 

ini dapat terlihat dari pelaksanaan Wisuda Akbar Rumah Tahfiz ke-9 yang 

diselenggarakan oleh PPPA Daarul Quran pada tahun 2019 lalu di 

Yogyakarta (Suryana, 2019). Pada rangkaian acara wisuda tersebut, 

Direktur PPPA Daarul Quran bersyukur bahwa sebanyak 8000an santri 

yang tersebar dalam 19 daerah diwisuda serentak sesuai hafalannya dan 

sebagian santri terbaik mengikuti Wisuda Tahfiz Nasional 30 juz. Selain itu, 

Koordinator Rumah Tahfiz Center DIY juga mengungkapkan bahwa 46 

rumah tahfiz di DIY mampu memastikan sebanyak 32% santri binaannya 

telah memiliki hafalan yang teruji tahun ini. 
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Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka peneliti mengibaratkan 

menghafalkan Al-Qur’an merupakan sebuah gunung yang harus didaki dan 

selesai dalam menghafalkannya adalah puncaknya. Maka orang yang 

bertipe Quitters, mereka akan berhenti menghafalkan Al-Qur’an saat ia 

merasa kesulitan tak peduli jika hafalannya belum banyak atau belum 

mencapai target. Sedangkan orang yang bertipe Campers, mereka akan 

berhenti menghafal Al-Qur’an saat diri mereka sudah menyelesaikan 

hafalan beberapa juz saja, ia merasa cukup dengan hafalannya dan tidak 

akan menambah hafalannya kembali. Terakhir adalah orang yang bertipe 

Climber, mereka akan terus menghafalkan Al-Qur’an walau sesulit apapun 

rintangannya, mereka akan tetap menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur’an 

dan selalu memuroja’ah (mengulang-ngulang) hafalannya ketika ia telah 

selesai menghafalkan Al-Qur’an. 

Berlandaskan alasan, fakta, dan data yang telah peneliti paparkan, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai adversity 

quotient pada mahasiswa penghafal Al-Qur’an. Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat diketahui seperti apa adversity quotient serta faktor apa 

saja yang berpengaruh pada adversity quotient yang dimiliki oleh 

mahasiswa penghafal Al-Qur’an. 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran adversity quotient pada 
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mahasiswa yang menghafal Al-Qur’an, serta faktor apa saja yang 

mempengaruhi adversity quotient mahasiswa yang menghafal Al-Qur’an. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran adversity quotient pada mahasiswa 

yang menghafal Al-Qur’an 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi adversity 

quotient pada mahasiswa yang menghafal Al-Qur’an. 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian ini terlaksana, maka akan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti 

lainnya serta menyumbang khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang psikologi positif, psikologi islami, psikologi pendidikan, 

dan psikologi perkembangan terkhusus yang berkaitan dengan 

adversity quotient pada mahasiswa penghafal Al-Qur’an. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran khususnya 

kepada informan mengenai adversity quotient saat informan berproses 

dalam menyelesaikan perkuliahannya maupun target hafalannya serta 

dapat menjadi motivasi untuk informan agar bisa memperbaiki 

adversity quotient yang dimilikinya. Selain itu, penelitian ini juga 
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diharapkan dapat menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan, para 

orang tua, serta masyarakat luas yang hendak mengoptimalkan tiap 

kecerdasan yang dimiliki oleh individu sedari usia dini.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kedua informan mampu untuk melewati setiap kesulitan dan tantangan yang ada 

selama mereka menjalani proses menghafalkan  untuk dapat mengantarkan pada 

tujuan mereka yaitu menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur’an dan menjalani 

setiap tanggung jawab sebagai mahasiswa. Sama-sama pernah menjalani masa-

masa perjuangan untuk menyetorkan hafalan sekaligus menyelesaikan tugas-tugas 

sebagai mahasiswa yang tidak sedikit membuat kedua informan kerap kali 

dihadapkan pada berbagai kendala, rintangan, dan kesulitan. Namun kedua 

informan mampu untuk menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur’an dan juga 

menjalani tugas-tugas sebagai mahasiswa dengan baik. 

Gambaran adversity quotient kedua informan dipengaruhi oleh beberapa hal 

diantaranya motivasi awal untuk menghafalkan Al-Qur’an, manfaat dan 

keberkahan yang dirasakan selama menghafalkan Al-Qur’an, kemampuan untuk 

memanajemen waktu serta mengatur skala prioritas, mengatur strategi dalam 

pemenuhan target, serta niat dan tujuan dalam menjalani perkuliahan. Terdapat 

sedikit perbedaan pada kemampuan kedua informan untuk bisa mengendalikan diri 

ketika dihadapkan pada kesulitan dan tantangan, tetapi kedua informan cenderung 

memiliki kesamaan dalam merasa bersalah yang wajar atas kesulitan yang pernah 
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dialaminya, membatasi setiap kesulitan yang hadir agar tidak mengganggu aspek 

lain kehidupan, serta pandangan dan daya tahan mereka terhadap kesulitan dan 

tantangan yang dihadapi. 

Selanjutnya, gambaran adversity quotient kedua informan juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang mempengaruhi adversity quotient, diantaranya 

produktivitas, daya saing, kreativitas, motivasi, berani mengambil risiko, 

perubahan diri yang lebih baik, ketekunan, minat belajar, dan kemampuan untuk 

beradaptasi. Namun, terdapat perbedaan tingkat faktor-faktor tersebut pada kedua 

informan. Selain itu pada informan NF ditemukan faktor lain yang juga dapat 

mempengaruhi adversity quotient dalam dirinya, yaitu perasaan tenang, keyakinan 

diri, berkata baik, sedekah, berdo’a, dan berbakti pada orang tua. Sedangkan pada 

informan AS faktor lain yang juga dapat mempengaruhi adversity quotient dalam 

dirinya yaitu do’a keluarga, serta nilai positif yang ditanamkan oleh orang tuanya. 

Selain itu, kedua informan cenderung memiliki respon yang sama terhadap 

kesulitan dan tantangan yang dihadapi selama proses menghafalkan Al-Qur’an dan 

perkuliahan. Informan NF dan informan AS cenderung merespons kesulitan dan 

tantangan dengan semangat, tidak mudah menyerah, berani mengambil risiko, dan 

yakin tidak ada yang tidak bisa dilakukan hingga kedua informan bisa sampai pada 

apa yang menjadi tujuan mereka. Maka kedua informan merupakan tipe climbers. 

Kemudian, kedua informan juga cenderung sama-sama memiliki pemaknaan yang 

positif terhadap setiap kesulitan dan tantangan yang hadir selama proses 

menghafalkan Al-Qur’an dan perkuliahan yang mereka jalani. 
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B. Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna seutuhnya dan 

masih banyak sekali kekurangan dan perlu diperbaiki. Maka dari itu, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Informan 

Kepada para informan, hendaknya berupaya untuk dapat mengendalikan diri 

dan berusaha merespon kesulitan yang dijumpai dengan optimis dan yakin. 

Informan juga diharapkan untuk memanfaatkan potensi dan menguatkan 

keyakinan yang ada dalam dirinya untuk dapat menghadapi setiap tantangan 

yang hadir selama perjalanan mencapai tujuan dalam hidupnya.  

2. Mahasiswa penghafal Al-Qur’an 

Kepada para mahasiswa yang juga sedang berjuang dalam menyelesaikan 

hafalan Al-Qur’an, diharapkan untuk mencari wawasan mengenai adversity 

quotient dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena ternyata 

adversity quotient menjadi salah satu hal yang penting untuk dapat mendukung 

keberhasilan dalam menghafal Al-Qur’an maupun menyelesaikan perkuliahan. 

3. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perasaan tenang, yakin, dan berdo’a 

maupun dido’akan menjadi beberapa faktor lain yang mempengaruhi adversity 

quotient, yang mana pada penelitian ini belum dibahas secara rinci. Pada 

penelitian selanjutnya dapat diungkap dan dikaji lebih mendalam mengenai  

spiritualitas dan religiusitas terhadap adversity quotient. 
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