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ABSTRAK 

MUTAMIMAH. Hubungan Kecerdasan Adversitas dan Motivasi Belajar Dengan 

Prestasi Belajar Fiqih Siswa Kelas XI SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. 

Skripsi. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019.  

 Latar belakang penelitian ini adalah ketika prestai belajar dijadikan tolak ukur 

kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Apabila prestasi belajar 

siswa baik maka siswa mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik, salah satu 

masalah yang harus mendapat perhatian adalah tidak seimbangya hasil prestasi 

belajar fikih. Seperti prestasi belajar fikih siswa kelas XI tidak semua baik, ada 

beberapa yang belum memenuhi standar lulus. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhinya yaitu faktor psikologis siswa, diantaranya kecerdasan adversitas 

dan motivasi belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui hubungan  

kecerdasan adversitas dengan prestasi belajar Fiqih, hubungan motivasi belajar 

dengan prestasi belajar Fiqih, serta pengaruh  kecerdasan adversitas dan motivasi 

belajar secara bersama – sama dengan prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Subjek berjumlah 295, 

teknik sampling yang digunakan adalah dengan berdasarkan nomogram Henry King 

dan menggunakan taraf kesalahan10 %,  jika jumlah populasi sebesar 295 maka 

sampelnya sebesar 141 siswa. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan 

metode skala psikologi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

analisis statistik  deskriptif, uji korelasi produt moment, dan Regresi Linear Berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prestasi Belajar siswa pada mata 

pelajaran Fiqih berada pada tingkat kategori sedang, pada kelompok interval 72-83 

dengan persentase sebanyak 53% (2) Kecerdasan Adversitas siswa berada pada 

tingkat kategori sedang, pada kelompok interval 55 - 64 dengan persentase 44 % (3) 

Motivasi Belajar siswa berada pada tingkat kategori sedang, pada kelompok interval 

69 – 77 dengan persente 41,8% (4) Terdapat hubungan yang positif dan tidak 

signifikan antara kecerdasan adversitas dengan prestasi belajar mata pelajaran Fiqih  

Siswa kelas XI dengan koefisien korelasi sebesar 0,139 yang menunjukan tingkat 

korelasi sangat rendah dengan nilai signifikansi 0,050 > 0,05, (5) Terdapat hubungan 

yang positif dan tidak signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar mata 

pelajaran Fiqih Siswa kelas XI dengan koefisien korelasi sebesar 0,058  yang 

menunjukan tingkat korelasi sangat rendah dengan nilai signifikansi 0,249 > 0,05 (6) 

Tidak ditemukan pengaruh secara bersamaan antara kecerdasan adversitas dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta. 

Kata Kunci: kecerdasan adversitas, motivasi belajar, prestasi belajar Fiqih 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan pada dasarnya merupakan faktor yang paling penting 

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya dengan pendidikan 

yang bermutu kita dapat membangun keunggulan dalam menghadapi 

persaingan global yang sangat cepat. Pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang paling utama dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan 

darinya dimanapun berada. Karena hal itulah pendidikan memiliki sifat 

mutlak dalam setiap aspek kehidupan manusia baik secara pribadi, kelompok, 

keluarga maupun dalam berbangsa dan bernegara, pendidikan wajib 

dilaksanakan.  

Dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal (3) diungkapkan bahwa pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia 

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.
1
  

Untuk dapat mencapai tujuan - tujuan yang disebutkan di atas, usaha 

yang sekiranya bisa dilakukan  siswa adalah dengan belajar. Manusia adalah 

pembelajar sejati, yang terus belajar dari ia lahir sampai akhir hayatnya. Baik 

secara formal maupun secara informal, di dalam lembaga pendidikan maupun 

                                                           
 

1
 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 3. 



 
 

2 
 

di dalam lingkungan sosial. Belajar bukanlah hanya suatu kebutuhan 

melainkan suatu keharusan bagi manusia dan untuk manusia itu sendiri agar 

bisa berkembang. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini 

berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan sangat 

bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik ketika ia berada 

di sekolah maupun ketika berada di lingkungan rumah atau keluarganya.
2
 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar 

maka dilakukan evaluasi belajar, tujuannya untuk mengetahui prestasi yang 

diperoleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Prestasi belajar 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena 

belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses 

belajar. Sehubungan dengan prestasi belajar, dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru.
3
  

Prestasi belajar semakin dianggap penting untuk dipermasalahkan 

dengan adanya beberapa fungi, diantaranya:  

Pertama, prestai belajar dijadikan tolak ukur kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai siswa. Apabila prestasi belajar siswa baik 

                                                           
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT Rosda Karya, 2007), hal. 22 

3
 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1989), hal. 793 
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maka siswa mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik, begitu pula 

sebaliknya. Kedua, prestasi belajar sebagai indikator inter dan ekstern dari 

suatu lembaga pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar 

dapat dijadikan sebagai indikator tingkat produktifitas suatu lembaga. 

Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar siswa 

dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu lembaga. Jika prestasi belajar 

siswa tinggi, hal tersebut mencerminkan tingkat produktifitas suatu lembaga 

yang tinggi, sebaliknya, jika prestasi belajar siswa rendah, hal tersebut 

mencerminkan rendahnya tingkat produktifitas suatu lembaga pendidikan.  

Ketiga, prestasi belajar dapat dijadikan sebagai indikator daya serap 

(kecerdasan ) siswa. Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menentukan tinggi rendahnaya kecerdasan peserta didik. Hal ini dapat 

diartikan bahwa siswa dengan prestasi belajar yang tinggi cenderung 

mempunyai kecerdasan yang lebih jika dibandingkan dengan siswa yang 

mempunyai prestasi belajar rendah.
4
    

Prestasi belajar Fiqih siswa di SMK Muhammadiyah Prambanan tidak 

semua bagus, ada yang memiliki prestasi baik, ada juga yang kurang. Hal ini 

dapat dilihat dengan contoh dari hasil ulangan harian kelas X TKR C 

                                                           
4
 Wahid Khoirul Anam, “Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Mts Al-Mahalli Bantul 

Yogyakarta (Studi Komparasi Siswa Yang Tinggal di Pesantren Dengan Yang Tinggal di 

Luar Pesantren), Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013. Hal. 2 
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menunjukkan hasil bahwa beberapa siswa kelas tersebut mendapatkan nilai 

yang kurang dari batas KKM.  

Untuk mencapai prestasi belajar yang diharapkan, maka perlu 

diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu faktor dari 

luar diri siswa (eksternal) dan faktor dari dalam diri siswa (internal). Salah 

satu faktor dari dalam diri siswa adalah motivasi belajar. Dengan adanya 

motivasi belajar maka akan memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang 

dimotivasi tersebut dapat bergerak dan dapat mencapai tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan motivasi belajar yang tinggi peserta didik akan menjadi 

semangat untuk belajar, sehingga dengan semangat belajar yang tinggi 

tersebut siswa cenderung akan menghasilkan prestasi yang tinggi pula.
5
  

Pada prosesnya siswa mengalami banyak kesulitan dan hambatan saat 

proses belajar tersebut. Kesulitan merupakan kondisi tertentu yang ditandai 

dengan adanya hambatan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan 

usaha yang lebih untuk mengatasinya. Kesulitan belajar dapat diartikan 

sebagai kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan 

tertentu untuk mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Hambatan itu 

                                                           
5
 Dimyati dan Mujiono, “Belajar dan Pembelajaran”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), hal. 239 
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dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis dalam keseluruhan 

proses belajarnya.
6
  

Pada kurikulum SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta mata 

pelajaran fikih termuat dalam rumpun mata pelajaran ISMUBA (Keislaman, 

Kemuhammadiyahan, dan Bahasa arab). Dengan adanya pemisahan pelajaran 

di atas, maka, materi pelajaran setiap mapel menjadi lebih rinci jika 

dibandingkan dengan mata pelajaran PAI secara umum. Untuk itu siswa 

dituntut untuk belajar lebih mendalam dengan semua materi yang diajarkan. 

Tetapi dengan keadaan siswa-siswa di SMK Muhammadiyah Prambanan yang 

berbeda-beda tingkat ketertarikannya untuk belajar, dibutuhkan faktor-faktor 

pendorong yang  kuat untuk dapat mendukung siswa dalam proses belajar 

mengajar dan untuk mencapai prestasi yang maksimal.  

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini peneliti ingin menggali 

lebih jauh mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar Fiqih 

siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. Khususnya 

pada variabel kecerdasan adversitas dan motivasi belajar. Kecerdasan 

adversitas adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengatasi 

kesulitan dan hambatan. Kecerdasan adversitas diperlukan oleh setiap siswa 

untuk dapat mengelola hambatan dan gangguan yang mungkin dapat 

mempengaruhi prestasi mereka secara optimal. Sedangkan motivasi belajar 

                                                           
6
 Nanang Eko Saputro dkk, Hubungan Adversity Quotient (AQ), Motivasi 

Berprestasi Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas X Mata Pelajaran Alat Ukur di SMKN 1 

Madiun. Jurnal Pendidikan Alternatif.   



 
 

6 
 

sangat terkait dengan pengaturan diri. Hal ini dikarenakan, orang yang 

termotivasi akan mengatur aktivitas diri mereka agar mampu meraih tujuan 

yang diharapkan. Dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti, 

siswa kelas XI cenderung memiliki perilaku yang kurang semangat dan 

antusias terhadap kegiatan belajar mengajar.                         

Hal tersebut terlihat ketika kegiatan pembelajaran berlangsung, minat 

siswa yang kurang terhadap materi yang disampaikan guru, beberapa peserta 

didik asik dengan handphonenya sendiri, ada  yang sibuk dengan teman 

sebangkunya, dan ada juga peserta didik yang tidur ketika guru 

menyampaikan materi. Ketika ada tugas dari guru, peserta didik tidak 

mengerjakannya dengan sungguh- sungguh. Keinginan belajar peserta didik 

cenderung lemah. Hal ini dapat diketahui dari sikap peserta didik ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Adanya rasa kurang antusias saat 

pelajaran sedang berlangsung, bahkan ada yang membuat keributan, tidak 

mau berpartisipasi aktif saat pembelajaran.
7
 Beragai permasalahan tersebut 

tidak hanya terjadi ketika pelajaran Fiqih saja, tetapi pelajaran lainnya juga. 

Akan tetapi ketika pelajaran Fiqih siswa-siswa sering mengeluhkan kesulitan 

memahami materi mengenai hukum-hukum syariat dan praktiknya dalam 

kehidupan sehari-hari. Penulis menjadikan beberapa masalah yang telah 

diuraikan di atas sebagai alasan mengapa penulis melakukan penelitian 

                                                           
7
 Hasil Observasi di Kelas X TKR C SMK Muhammadiyah Prambanan Yogayakarta 

pada Kamis, 25 Oktober 2019 jam 13.00 WIB. 
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dengan judul “Hubungan Kecerdasan Adversitas dan Motivasi Belajar 

Dengan Prestasi Belajar Fiqih Siswa XI SMK Muhammadiyah Prambanan 

Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :  

1. Seberapa tinggi prestasi belajar Fiqih siswa SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta ? 

2. Seberapa tinggi kecerdasan adversitas siswa SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta? 

3. Seberapa tinggi motivasi belajar siswa SMK Muhammadiyah Prambanan 

Yogyakarta? 

4. Apakah ada hubungan yang antara kecerdasan adversitas dengan prestasi 

belajar Fiqih siswa SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta? 

5. Apakah ada hubungan yang motivasi belajar dengan prestasi belajar Fiqih 

siswa SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta? 

6. Apakah ada pengaruh antara kecerdasan adversitas dan motivasi belajar 

secara bersama-sama dengan prestasi belajar Fiqih siswa SMK 

Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

a) Mengetahui seberapa tinggi prestasi belajar Fiqih siswa SMK 

Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. 

b) Mengetahui seberapa tinggi kecerdasan adversitas siswa SMK 

Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. 

c) Mengetahui seberapa tinggi motivasi belajar siswa SMK 

Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. 

d) Mengetahui hubungan  kecerdasan adversitas dengan prestasi belajar 

Fiqih siswa SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. 

e) Mengetahui hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar Fiqih 

siswa SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta.  

f) Mengetahui pengaruh antara kecerdasan adversitas dan motivasi 

belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar Fiqih siswa 

SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta.  

2. Manfaat penelitian  

Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Secara teoritis  
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Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan khazanah keilmuan Keislaman, terutama dalam 

dalam cabang fiqih. 

b. Secara Praktis  

1) Bagi siswa : memberikan pengetahuan yang mendalam 

mengenai faktor – faktor yang mempegaruhi prestasi belajar 

siswa. Sehingga dengan hasil ini mereka memiliki 

pemahaman tentang pentingnya mengatur perilaku mereka 

dalam berbagai situasi baik itu kesulitan ataupun hambatan. 

2) Bagi guru : Memberikan wawasan bagi guru bahwa 

pentingnya memperhatikan faktor – faktor yang mempegaruhi 

prestasi belajar siswa. Beberapa faktor tersebut diantaranya 

adalah kecerdasan adversitas dan motivasi belajar siswa. 

D. Kajian Pustaka  

Dari pengamatan kepustakaan terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berhubungan dengan judul skripsi Hubungan kecerdasan 

adversitas dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Fiqih siswa 

SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta, peneliti menemukan 

beberapa penelitian yang relevan dengan judul tersebut. Beberapa hasil 

penelitian tersebut diantaranya adalah :  

1. Skripsi yang berjudul “Korelasi Tingkat Perhatian Orang Tua Dan 

Motivasi Belajar Dengan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 
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Kelas VII SMP Negeri 3 Tepus Gunungkidul”, oleh Eka Nurul Wijayanti 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 

2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif 

antara perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

pendidikan agama Islam siswa.
 8

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun  adalah 

motivasi belajar sebagai salah satu variabel bebas dan prestasi belajar 

sebagai variabel terikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis susun yaitu penelitian ini fokus pada prestasi belajar  pesrta didik 

dari motivasi belajar dan perhatian orang tua, sedangkan penelitian yang 

penulis susun fokus pada prestasi belajar pesrta didik dari segi motivasi 

belajar dan kecerdasan adversitas.  

2. Skripsi yang berjudul “Hubungan antara Nilai Uijan Sekolah PAI Di 

SD/MI Dan Metode Pembelajaran Dengan Prestasi Belajar PAI 

Budipekerti Di SMP N 1 Moyudan”, oleh Zahratul Arafah mahasiswa 

jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara nilai ujian 

                                                           
8
 Eka Nurul Wijayanti, “Korelasi Tingkat Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar 

Dengan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Tepus 

Gunungkidul”, Skripsi, Fakultas  Tarbiyah, Jurusan PAI UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 

Tahun 2015.   
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sekolah PAI di SD/MI dengan pretasi belajar PAI dan Budi Pekerti di 

SMP N 1 Moyudan, dengan rhitung 0,458 > rtabel 0,361. Hasil ini dapat 

dikatakan kecil, namun nilai ujian sekolah PAI di SD masih berhubungan 

dengan prestasi belajar PAI dan Budi Pekerti di SMP N 1 Moyudan.
9
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah 

penelitian ini membahas tentang hubungan antara nilai uijan sekolah PAI 

di SD/MI dan metode pembelajaran dengan prestasi belajar PAI 

Budipekerti, sedangkan penelitian yang penulis susun membahas tentang 

hubungan antara kecerdasan adversitas dan motivasi belajar dengan 

prestasi belajar peserta didik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang penulis susun yaitu variabel terikat membahas tentang prestasi 

belajar Fiqih peserta didik. 

3. Skripsi dengan judul “Hubungan Antara Penggunaan Bilingual Dalam 

Pembelajaran Akidah Akhlak Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII 

MTs Ibnul Qoyyim Putra Tahun Ajaran 2015/2016”, oleh Atin Puji 

Suprapti mahasiswa jurusan Pendidikn Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Tahun 2016. Hasil dari penelitian adalah adanya hubungan 

yang positif dan sangat signifikan antara penggunaan bilingual dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak dengan prestasi belajar siswa kelas VIII 

                                                           
9 Zahratul Arafah, “Hubungan antara Nilai Uijan Sekolah PAI Di SD/MI Dan 

Metode Pembelajaran Dengan Prestasi Belajar PAI Budipekerti Di SMP N 1 Moyudan”, 

Skripsi, Fakultas Tarbiyah, Jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018. 
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MTs Ibnul Qoyyim Putra tahun pelajaran 2015/2016. Angka koefisien 

0,709 dengan signifikansi (2-tailed) 0,000.
10

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah 

penelitian ini membahas tentang hubungan penggunaan bilingual dalam 

pembelajaran Akidah Akhlak dengan prestasi belajar siswa. Sedangkan 

penelitian yang penulis susun membahas tentang hubungan kecerdasan 

adversitas dan motivasi belajar dengan prestasi belajar Fiqih. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah variabel terikat 

membahas tentang prestasi belajar siswa.  

4. Skripsi dengan judul “Hubungan Antara Keikutsertaan Siswa Dalam 

Kegiatan Belajar Malam Dengan Prestasi Belajar Qur’an Hadits Siswa 

Kelas IX MTs Pon Pes Al Iman Muntilan”, oleh Alfatchushodiqin 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 

2016. Hasil dari penelitian ini  adalah tidak ada hubungan antara 

keikutsertaan siswa dalam kegiatan belajar malam dengan prestasi belajar 

Qur’an Hadits siswa.
11

 

                                                           
10

 Atin Puji Suprapti “Hubungan Antara Penggunaan Bilingual Dalam Pembelajaran 

Akidah Akhlak Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII MTs Ibnul Qoyyim Putra Tahun 

Pelajaran 2015/2016”,Skripsi, Fakultas Tarbiyah, Jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2016. 
11

 Alfatchushodiqin “ Hubungan Antara Keiskutsertaan Siswa Dalam Kegiatan 

Belajar Malam Dengan Prestasi Belajar Qur’an Hadits Siswa Kelas IX MTs Pon Pes Al Iman 

Muntilan”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah, Jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 

2016. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun adalah 

Penelitin ini membahas tentang hubungan keikutsertaan siswa dalam 

kegiatan belajar malam dengan prestasi belajar Qur’an Hadits siswa, 

sedangkan penulis meneliti hubungan kecerdasan adversitas dan motivasi 

belajar dengan prestasi belajar Fiqih siswa. Kesamaan kedua penelitian 

adalah veriabel terikat sama sama membahas mengenai prestasi belajar 

siswa.   

5. Tesis dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan 

Spiritual Terhadap Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas XI 

Madrasah Aliyah Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur”, oleh 

Muh Zulkifli, S.Pd.I mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam 

Konsentrasi Pendididkan Agama Islam Program Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pegaruh yang signifikan secara positif variabel kecerdasan emosional 

terhadap prestasi belajar Akidah Akhlak siswa sebesar 0,551, dengan 

61,2% dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Terdapat pengaruh yang 

signifikan secara positif antara kecerdasan spiritual dengan prestasi 

belajar Akidah Akhlak siswa sebesar 0,402, dan sebesar 67,1% 

dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual. Terdapat pengaruh signifikan 

positif antara kecerdasan emosional dan keverdasan spiritual terhadap 

orestasi belajar Akidah Akhlak sebesar 0,627, dan 79,8% nilai rapor 
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pelajaran Akidah Akhlak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual.
12

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis susun yaitu 

peneilitian ini membahas tentang pengaruh kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual terhadap prestasi belajar aqidah akhlak,sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang hubungan 

kecerdasan adversitas dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

peserta didik. Persamaan dari kedua penelitian adalah variabel terikat 

kedua penelitian adalah prestasi belajar.  

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas penelitian yang dilaksanakan 

mempunyai kesamaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

prestasi  belajar peserta didik. Dari uraian di atas penulis berkesimpulan 

bahwa yang membedakan penelitian- penelitian di atas dengan penelitian 

yang penulis lakukan adalah yang menjadi variabel bebas dari setiap 

penelitian.  

E. Landasan Teori  

1. Prestasi Belajar Fiqih 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Beberapa pendapat mengenai pengertian prestasi belajar:  

                                                           
12

 Muh. Zulkifli, “Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa Kelas XI Madrasah Aliyah Kecamatan 

Suralaga Kabupaten Lombok Timur”, Tesis, Fakultas Tarbiyah,  Prodi Pendidikan Islam 

Konsentrasi Pendididkan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. 
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1) Gunarsa menyatakan bahwa prestasi merupakan suatu taraf 

kemampuan tertentu yang dicapai seseorang sebagai suatu 

hasil suatu karya atau perbuatan. Prestasi belajar merupakan 

hasil kecakapan, kesuksesan atau taraf kemampuan yang 

diperoleh seseorang setelah melakukan suatu perbuatan belajar 

atau berlatih dengan sengaja. Prestasi belajar tidak dapat 

dipisahkan dari perbuatan belajar karena belajar merupakan 

proses sedangkan prestasi belajar merupakan hasilnya.
13

 

2) Syaiful Bahri Djamarah mendefinisikan prestasi belajar adalah 

hasil yang diperoleh berupa kesan - kesan yang mengakibatkan 

perubahan dari dalam diri individu sebagai hasil akhir dari 

aktivitas belajar.
14

 

3) Menurut Saifuddin Azwar, prestasi belajar adalah bukti 

peningkatan atau pencapaian yang diperoleh seorang siswa 

sebagai pernyataan ada tidaknya kemajuan atau keberhasilan 

dalam program pendidikannya.
15

  

                                                           
13

 Nanang Eko Saputro, Purnomo dan Imam Sudjono,” Hubungan Adversity 

Quotient (AQ), Motivasi Berprestasi Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas X Mata Pelajaran 

Alat Ukur di SMKN 1 Madiun”, Jurnal Teknik Permesinan Universitas Negeri Malang, 

(https://www.usd.ac.id/seminar/snrp2016/), diakses 20 Februari 2019. 
14

 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 

hal. 33 
15

 Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hal. 

41 

https://www.usd.ac.id/seminar/snrp2016/
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4) Muryono mengatakan prestasi belajar adalah istilah yang 

menunjukkan seberapa besar siswa berhasil mencapai tujuan 

setelah mengikuti serangkaian proses belajar.
16

  

5) Poerwodarminto mendefinisikan prestasi belajar adalah hasil 

yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. 

Sedangkan prestasi belajar diartikan sebagai prestasi yang 

dicapai oleh seorang siswa pada jangka waktu tertentu dan 

dicatat dalam buku rapot.  

Dapat disimpulkan dari pengertian - pengertian di atas, 

bahwa prestasi merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang 

setelah proses belajar dilakukan. Proses belajar yang sering 

dimaksud adalah belajar yang dilakukan di sekolah dan ketika 

proses belajar selesai dilakukan, dilanjutkan dengan 

mengadakan evaluasi belajar, hasil dari evaluasi belajar 

tersebut yang dinamakan dengan hasil belajar atau prestasi 

belajar siswa. Salah satu bentuk penyajian hasil belajar adalah 

dengan adanya buku raport siswa. 

Pengertian Fiqih  

 Secara bahasa, Fiqih diartikan dengan mengetahui atau 

memahamkan.
17 Namun yang dimaksud dengan fiqih di sini 

                                                           
  

16
 Muryono, “Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Tugas Guru Terhadap Prestasi 

Belajar Bidang Matematika”, Anima, Indonesia Psychological Jurnal, 15(3): 24-6-256. 
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adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Secara 

istilah, fiqih didefinisikan secara berbeda oleh para tokoh. 

Diantaranya, Muhammad Abd. Salam Qobbany 

mendefinisikan ilmu fiqih sebagai ilmu yang menerangkan 

segala hukum yang dipetik dari dalil – dalil yang tafsili.
18

 

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, fiqih didefinisikan sebagai 

ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap 

perbuatan para mukallaf, baik wajib, haram, sunah, makruh 

maupun mubah, yang diterima oleh Allah dengan perantaraan 

kitab suci (Al-Qu’ran) dan sunah Rasulullah, serta dalil-dalil 

syara’ lainnya, seperti ijma’dan qiyas’.
19

 Adapun makna Fiqih 

secara Syara’ ialah mengenai hukum-hukum syara’ yang 

berkenaan dengan amal, baik amal anggota badan atau amal 

hati.  

 Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam/ 

ISMUBA, Fiqih merupakan bagian rumpun mata pelajaran 

yang membahas tentang ketentuan-ketentuan untuk hukum 

dalam syari’at Islam. Syari’at Islam yang dibelajarkan melalui 

mata pelajaran Fiqih cakupannya sangat luas. Oleh karena itu 
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dalam setiap jenjang pendidikan Islam, pembelajaran Fiqih 

memiliki aspek penekanan dan tujuan yang berbeda- beda. 

Pembagian materi-materi dalam pembelajaran Fiqih dalam 

setiap jenjang pendidikan secara psikologis disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan pola pikir anak.  

 Jadi pengertian prestasi belajar Fiqih adalah hasil yang 

dicapai seseorang setelah melakukan suatu usaha, usaha yang 

dimaksud di sini adalah serangkaian proses belajar mengenai 

hukum-hukum Islam yang di dalamnya membahas mengenai 

syari’at Islam. Proses belajar yang dimaksudkan di sini adalah 

belajar yang dilakukan di sekolah antara guru dan peserta 

didik, untuk kemudian, apabila proses belajar sudah selesai 

dilakukan maka dilanjutkan dengan melakukan evaluasi 

belajar. Dari kegiatan evaluasi ini akan dihasilkan prestasi 

belajar yang hasilnya berupa nilai raport.  

b. Komponen - komponen prestasi belajar 

Ada beberapa komponen dalam prestasi belajar, diantaranya 

adalah:  

1) Pengetahuan, yaitu dalam bentuk informasi, fakta, gagasan, 

keyakinan, prosedur, hukum, kaedah, standard dan konsep 

lainnya. 
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2) Kemampuan, yaitu dalam bentuk kemampuan memproduksi, 

menganalisa, memproduksi, mencipta, mengatur, 

merangkumkan, membuat generalisasi, berfikir rasional dan 

menyesuaikan.  

3) Kebiasaan dan keterampilan, yaitu dalam bentuk kebiasaan 

perilaku dan keterampilan dalam menggunakan semua 

kemampuan. 

4) Sikap, yaitu dalam bentuk apresiasi, minat, pertimbangan dan 

selera.
20

 

Sedangkan Benyamin Bloom seperti dikutip dan diterjemahkan 

oleh Nana sudjana, mengklasifikasikan hasil belajar menjadi 3 

ranah yaitu:  

1) Ranah kognitif  

Adalah hasil belajar yang berupa enam aspek, yaitu 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

2) Ranah afektif 

Adalah hasil belajar yang berupa sikap, yang terdiri dari lima 

aspek, yaitu penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 
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3) Ranah psikomotorik 

Adalah hasil belajar yang dilihat dari enam aspek, yaitu 

gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perceptual, keharmonisan, gerakan keterampilan kompleks, 

gerakan ekspresif dan interpretatif.
21

 

c. Cara mengukur prestasi belajar  

   Evaluasi merupakan alat untuk mengukur hasil belajar yang 

berfungsi untuk menilai prestasi belajar yang telah dicapai oleh 

siswa. Berdasarkan tujuannya, ada dua teknik dalam mengadakan 

evaluasi hasil belajar:  

a) Teknik test  

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat 

lain yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, 

keterampilan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok. Kemudian dikerjakan 

oleh siswa sehingga menghasilkan suatu nilai prestasi 

siswa. 

 

  

b) Teknik non-test 
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 Adalah teknik penilaian hasil belajar yang dilakukan 

dengan menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara sistematis (observation), 

melakukan wawancara (interview), dan memeriksa atau 

meneliti dokumen-dokumen yang bisa berupa daftar hasil 

nilai siswa, nilai ulangan harian ataupun ujian akhir.    

Teknik nontes pada umumnya memegang peran penting 

dalam rangka mengevaluasi hasil peserta didik dari segi 

ranah sikap hidup (affective domain) dan ranah 

keterampilan (psichomotoric domain), sedangkan teknik tes 

sebagaimana lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi 

hasil belajar dari ranah berfikirnya (cognitive domain).
22

 

Adapun pengukuran prestasi belajar Fikih siswa kelas 

XI SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta disusun 

berdasarkan aspek kognitif dan psikomotorik siswa yaitu 

menggunakan nilai ujian yang ada pada raports siswa kelas 

XI. Hal ini dikarenakan nilai siswa pada ranah afektif atau 

sikap berbentuk deskriptif yang tidak bisa 

dikuantifikasikan. Maka dari itu peneliti hanya 
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menggunakan nilai rata-rata siswa yang diperoleh melalui 

nilai kognitif dan psikomotorik saja.  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Muhibbin syah menjelaskan secara detail tentang yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa, dibedakan menjadi dua 

faktor yaitu :  

1) Faktor Internal  

Faktor internal berasal dari dalam diri peserta didik itu 

sendiri, yaitu keadaan atau kondisi jasmani peserta didik. 

Faktor ini meliputi 2 aspek yakni:  

a) Aspek fisiologis (bersifat jasmaniah) 

Kondisi jasmani yang tidak mendukung kegaiatan 

belajar, seperti gangguan kesehatan, cacat tubuh, 

gangguan penglihatan, gangguan penglihatan dan lainnya 

sangat mempengaruhi peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran dan menyerap informasi yang 

disampaikan.  

b) Aspek psikologis (bersifat rohaniah) 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aspek 

psikologis peserta didik diantaranya adalah inteligensi 

peserta didik (tingkat kecerdasan), sikap peserta didik, 
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minat peserta didik, motivasi peserta didik, dan bakat 

peserta didik.  

Karena inteligensi diakui ikut menentukan 

keberhasilan belajar seseorang, maka orang tersebut 

seperti M. Dalyono misalnya secara tegas mengatakan 

bahwa seseorang yang memiliki inteligensi yang baik (IQ 

tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya pun 

cenderung baik. Sebaliknya orang yang inteligensinya 

rendah, cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, 

lambat berpikir, sehingga prestasi belajarnya pun rendah.
23

 

Inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang 

tepat. Tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) siswa tak 

dapat diragukan lagi sangat menentukan keberhasilan 

belajar siswa. Ini bermakna, semakin tinggi tingkat 

kemampuan inteligensi siswa maka semakin besar 

peluangnya meraih sukses.
24
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Stolz mengungkapkan bahwa Inteligensi Quotient 

(IQ) ataupun Emotional Quotient (EQ) memang 

memainkan peran dalam menentukan suksesnya 

seseorang, namun ada satu faktor lagi yang memiliki 

pengaruh luar biasa terhadap keberhasilan seseorang, yaitu 

kecerdasan mengatasi masalah yang disebut kecerdasan 

adversitas (Adversity Quotient).
25

 Siswa yang memiliki 

AQ tinggi menganggap kesulitan merupakan tantangan 

yang menjadikannya pantang menyerah. Stoltz 

menyatakan bahwa orang yang sukses dalam belajar 

adalah orang yang memiliki AQ tinggi.  

Motivasi merupakan pemasok daya untuk 

bertingkah laku secara terarah. Dalam perkembangannya, 

motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 1) 

motivasi instrinsik; 2) motivasi ekstrinsik. Motivasi 

instrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam 

diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan 

tindakan belajar. Termasuk dalam motivasi instrinsik 

adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhannya 
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terhadap materi tersebut, misalnya kehidupan masa depan 

siswa yang bersangkutan.
26

 

Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan 

yang datang dari luar individu siswa yang juga 

mendorongnya untuk melakukan tindakan belajar. Dalam 

perspektif kognitif, motivasi yang lebih siginifikan bagi 

siswa adalah motivasi instrinsik karena lebih murni dan 

langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau 

pengaruh dari orang lain. Dorongan mencapai prestasi dan 

dorongan memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk 

masa depan, umpamanya, memberi pengaruh lebih kuat 

dan relatif lebih langgeng dibandingkan dengan dorongan 

hadiah atau keharusan dari orang tua.
27

 

2) Faktor Eksternal  

Faktor eksternal berasal dari luar peserta didik, yaitu 

keadaan dan kondisi lingkungan peserta didik. Di antara 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah :  

a) Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial peserta didik di sekolah adalah para 

guru, staf administrasi dan teman-teman sekelasnya yang 
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dapat mempengaruhi semangat belajar peserta didik. 

Tetangga dan teman sepermainan juga termasuk dalam 

lingkungan sosial peserta didik.  

b) Lingkungan non sosial 

 Lingkungan non sosial adalah gedung sekolah, rumah 

tempat tinggal peserta didik, alat belajar peserta didik, 

keadaan cuaca dan waktu belajar peserta didik.  

c) Faktor Pendekatan Belajar  

Faktor Pendekatan Belajar adalah upaya peserta didik 

dalam belajar seperi metode dan strategi yang digunakan 

untuk melakukan pembelajaran materi-materi pelajaran 

sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan 

mendapat hasil yang optimal.
28

  

2. Kecerdasan Adversitas  

a. Pengertian Kecerdasan Adversitas 

Adversity secara harfiah bermakna kesengsaraan atau 

kemalangan.
29

 Stoltz mengatakan kecerdasan adversitas adalah suatu  

kemampuan seseorang dalam memahami, menghadapi dan 

menyelesaikan segala permasalahan dalam hidupnya untuk meraih 

kesuksesan dengan segala potensi yang dimilikinya, cara berfikir dan 
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bersikap terhadap kesulitan-kesulitan tersebut.
30

 Adversity quotient 

adalah kegigihan dalam menghadapi segala rintangan dalam 

mendaki puncak sukses yang diinginkan.
31

  

Stoltz mengungkapkan Adversity quotient merupakan faktor 

yang paling menentukan bagi kesuksesan jasmani maupun rohani, 

karena pada dasarnya orang memendam hasrat untuk mencapai 

kesuksesan. Hal ini selaras dengan pendapat Agustian, “Adversity 

quotient adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam mengatasi 

kesulitan dan bertahan hidup”.
32

 Hal tersebut diperkuat dengan 

pendapat Ginanjar, “dengan Adversity quotient seseorang bagai 

diukur kemampuannya dalam mengatasi setiap persoalan hidup 

untuk tidak berputus asa”.
33

 Secara sederhana kecerdasan adversitas 

dapat didefinisikan sebagai kecerdasan individu dalam menghadapi 

kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, maupun tantangan dalam 

hidup. Sinamo menyebutkan bahwa “Kecerdasan Adversitas adalah 

kecerdasan budi-akhlak-iman manusia untuk menundukkan 
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tantangan-tantangannya, menekuk kesulitan-kesulitannya dan 

meringkus masalah-masalahnya sekaligus mengambil keuntungan 

dari kemenangan-kemenangan itu”.
34

 

Adversity quotient bukan hanya persoalan kemampuan 

individu dalam mengatasi sebuah kesulitan yang ada sekaligus 

mengambil kemenangan, akan tetapi individu tersebut juga 

diharapkan dapat mengubah pendangannya akan sebuah kesulitan 

sebagai sebuah peluang baru untuk mencapai kesuksesan yang 

diinginkan. ”Setiap kesulitan merupakan tantangan, setiap tantangan 

merupakan suatu peluang, dan setiap peluang harus disambut dengan 

baik”.
35

 Hal ini mungkin sulit bahkan mustahil bagi kebanyakan 

orang, akan tetapi bagi seseorang dengan kemampuan Adversity 

quotient tinggi diharapkan dapat memaksimalkan hal tersebut.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Adversity 

quotient (AQ) merupakan kemampuan individu dalam mengolah 

suatu masalah untuk kemudian diperoleh pemecahan masalah 

tersebut, bagaimana seseorang membatasi cara pandangnya terhadap 

jangka waktu berlangsungnya masalah yang muncul supaya tidak 

berpengaruh terhadap kehidupan seseorang.  
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Stoltz membagi tiga jenis Adversity Quotient (AQ) yaitu : 

1) Quitters (Berhenti)  

Mereka yang berhenti (Quitters) melakukan pendakian 

jauh sebelum menuju puncak atau bahkan menolak terhadap 

pendakian dan memutuskan berdiam diri. Paulus menjelaskan 

bahwa The Quitters adalah orang yang tidak berani menghadapi 

kesulitan. 

2) Campers (Berkemah) 

Mereka yang disebut berkemah (campers) adalah orang 

yang menghentikan perjalanan (pendakian) dengan dalih 

ketidakmampuan atau sudah merasa cukup. Mereka beranggapan 

bahwa berhentinya pendakian adalah tanda telah dilakukannya 

berbagai upaya dan pengorbanan. Paulus menjelaskan bahwa 

The Campers adalah orang yang tidak tahan mengahdapi 

kesulitan, mereka cepat putus asa dan cepat puas diri. 

3) Climbers (Pendaki)  

Mereka yang disebut Climbers adalah orang yang terus 

bertahan melakukan pendakian (usaha) sampai pendakian itu 

benar-benar menuju puncak. Mereka tidak menghiraukan lelah 

dan letih. Bagi mereka, totalitas dan komitmen adalah 

keniscayaan. Oleh karena itu, segala bentuk rintangan dan 

hambatan dinikmatinya sebagai tantangan yang akan 
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mengantarkannya mencapai puncak. Paulus menjelaskan 

bahwa The Climbers adalah orang yang tidak memusatkan 

perhatian pada kesulitan. Mereka sadar bahwa kesulitan dan 

tantangan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus 

dihadapi dan dijalani, karena itu mereka memandang ke depan 

kepada tujuan.
36

 

b. Karakteristik Kecerdasan Adversitas 

Menurut pendapat Stoltz dalam bukunya menyebutkan ada beberapa 

karakteristik Adversity Quotient, antara lain:
37

  

1) Tahan banting dan kemampuan menghadapi kesulitan  

Sifat tahan banting didasarkan pada suatu perasaan tentang 

komitmen, tantangan dan pengendalian.  

2) Keuletan 

Sama dengan kaum optimis, orang-orang yang ulet memiliki 

kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan. Mereka adalah 

Climbers. Berbeda dengan faktor – faktor keturunan, keuletan ini 

dapat dibentuk. Menurut Werner, anak anak yang ulet itu adalah 

perencana – perencana, orang – orang yang mampu menyelesaikan 

masalah, dan orang – orang yang bisa memanfaatkan peluang. 
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3) Efektivitas diri, tempat pengendalian  

Keyakinan akan penguasaan diri akan kehidupan dan 

kemampuan diri untuk menghadapi tantangan sewaktu tantangan itu 

muncul disebut dengan efektivitas diri. Albert Bandura, seorang ahli 

psikologi Stanford, merumuskan efektivitas diri dengan “orang yang 

memiliki rasa efektivitas diri bangkit kembali dari kegagalan. Mereka 

menghadai segala sesuatunya dengan melihat bagaimana 

menghadapinya, dan bukannya mencemaskan apa jadinya nanti bila 

keliru.”   

c. Dimensi – dimensi Kecerdasan Adversitas  

Menurut Stoltz, kecerdasan adversitas memiliki empat dimensi yang 

biasa disingkat dengan CO2RE yaitu: 

1) Kendali (Control)  

Dimensi kendali ini terkait dengan sejauh mana seseorang 

mengolah kesulitan yang akan datang. Individu yang memiliki tingkat 

kecerdasan adversitas yang tinggi merasa bahwa mereka memilki 

control dan pengaruh yang baik pada situasi yang sulit bahkan dalam 

situasi yang sangat di luar kendali. Kemampuan mengelola masalah 

berarti kemampuan mencari solusi masalah yang sedang dihadapi dan 

selalu ada cara menhadapi kesulitan dan tidak merasa putus asa . 

dengan demikian, seorang akan tetap menjadi yang terbaik, dengan 

kata lain tetap berprestasi. 
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2) Asal – usul (Own) dan Pengakuan (Ownership) 

Pengakuan sangat terkait dengan sejauh mana seseorang 

mempermasalahkan dirinya ketika ia mendapati bahwa kesalahan 

berasal dari dirinya, atau sejauh mana seseorang memprermasalahkan 

orang lain atau lingkungan yang menjadi sumber kesulitan dan 

kegagalannya. 

3) Jangkauan (Reach)  

Reach berarti jangkauan, R menjelaskan sejauh mana kesulitan 

akan mempengaruhi bagian-bagian lain dalam kehidupan seseorang. 

Respon-respon dari AQ rendah dapat membuat kesulitan menjadi luas 

ke segi-segi lain dalam kehidupan seseorang.  

Membatasi jangkaun kesulitan akan memungkinkan seseorang 

untuk berpikir jernih dan mengambil tindakan. Membiarkan suatu  

kesulitan mempengaruhi kehidupan seseorang, akan membuat 

seseorang kehilangan kekuatannya untuk terus melakukan pendakian.  

4) Daya Tahan (Endurance)  

Daya tahan atau endurance menjelaskan tentang bagaimana cara 

pandang seseorang terhadap jangka waktu berlangsungnya masalah 

yang muncul. Apakah ia memandang masalah tersebut terjadi secara 

permanen dan berkelanjutan atau hanya dalam waktu yang singkat 

saja.  
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Semakin rendah endurance seseorang, maka semakin besar 

kemungkinan orang itu menganggap kesulitan dan penyebabnya akan 

berlangsung lama. Sebaliknya jika endurance seseorang itu tinggi, 

maka akan semakin besar kemungkinan orang itu akan menganggap 

kesulitan adalah hal yang akan berlalu dan tidak berlangsung lama.
38

 

 Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Stoltz, Hamdan 

Bakran menyebutkan dalam bukunya Prophetic Intelligence, Islam 

menjabarkan indikator kecerdasan adversitas dalam beberapa hal 

yaitu:
39

  

1) Bersikap sabar, yaitu kekuatan hati dan jiwa dalam menerima 

berbagai persoalan hidup yang berat, menyakitkan, dan dapat 

membahayakan keselamatn diri lahir dan batin. Indikasi 

kesabaran ini yaitu adanya sikap tauhiddiyah dalam diri. 

2) Bersikap optimis dan pantang menyerah, yaitu lahirnya keyakinan 

bahwa sesulita apapun masalah yang dihadapi pasti dapat 

diselesaikan dengan baik dan benara selama ada upaya bersama 

Allah SWT.  
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3) Berjiwa besar, yakni kekuatan untuk tidak takut mengakui 

kesalahan, kekurangan dan kekhilafan diri serta adanya upaya 

untuk belajar dan berusaha untuk memperbaikinya.  

4) Jihad, yaitu pengerahan seluruh kemampuan untuk menghadapi 

musuh. Dalam makna yang lebih luas adalah segala bentuk usaha 

untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasa kezaliman 

terhadap diri sendiri maupun orang lain.    

d. Teori – teori pendukung kecerdasan adversitas 

Adversity Quotient dibangun dengan memanfaatkan tiga cabang ilmu 

pengetahuan,yaitu : 

1) Psikologi Kognitif 

Psikologi kognitif merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana 

seseorang memperoleh, menginformasikan, mempresentasikan, 

menyimpan dan menggali kembali ilmu pengetahuan dan bagaimana 

ilmu pengetahuan itu dapat dipakai untuk merespon dan memecahkan 

kesulitan, berfikir dan berbicara. Orang yang merespon dan 

menganggap kesulitan itu abadi, maka jangkauan kendali mereka 

akan menderia, sedangkan yang menganggap kesulitan mudah 

berlalu, maka akan tumbuh kembang dengan pesat. Respon seseorang 

terhadap kesulitan mempengaruhi terhadap kesuksesan dan kinerja. 

2) Neuropsikologi 
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Neuropsikologi adalah bagian dari psikologi terapan yang 

berhubungan dengan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh disfungsi 

otak. Ilmu ini menyumbangkan bahwa otak secara ideal dilengkapi 

sarana pembentuk kebiasaan – kebiasaan, sehingga otak dapat dengan 

segera diinterupsi dan diubah. Berdasarkan penjelasan tersebut 

Lasmono menjelaskan bahwa kebiasaan – kebiasaan dalam merespon 

kesulitan dapat segera diubah dan diinterupsi.  Dengan demikian 

kebiasaan baru tumbuh dan berkembang dengan baik.  

3) Psikoneuroimunologi  

Ilmu ini menyumbangkan adanya hubungan fungsional antara 

otak dengan sistem kekebalan, hubungan antara apa yang individu 

rasakan dan pikirkan terhadap kemalangan dan kesehatan mental 

fisiknya. Kenyataannya pikiran dan perasaan individu juga dimediasi 

oleh neurotanmitter dan neuromodulator, yang berfungsi mengatur 

kekebalan tubuh. Hal ini esensial untuk kesehatan dan panjang umur, 

sehingga seseorang dapat menghadapi kesulian dan mempengaruhi 

fungsi–fungsi kekebalan tubuh, kesembuhan dan ketentraman 

terhadap penyakit – penyakit yaitu melemahnya control diri yang 

esensial akan menimbulkan depresi. 

Ketiga penopang teoritis tersebut bersama-sama membentuk 

Adversity Quotient dengan tujuan utama, yaitu: timbulnya pengertian 

baru, tersedianya alat ukur dan seperangkat alat untuk meningkatkan 
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efektifitas seseorang dalam menghadapi segala bentuk kesulitan 

hidup.
40

 

e. Cara mengukur Kecerdasan Adversitas 

Untuk mengukur tingkat AQ kita, maka dapat dihitung dengan uji 

ARP (Adversity Response Profile). terdapat sejumlah pertanyaan yang 

dikelompokkan kedalam unsur Control, Origin And Ownership, Reach 

dan Endurance. Dari situlah akan didapat skor  AQ  kita, analisis formal 

terhadap hasil-hasilnya mengungkapkan bahwa instrumennya merupakan 

tolak ukur yang valid mengukur bagaimana orang merespon kesulitan 

dan merupakan kesuksesan yang ampuh.
41

 Tetapi dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan skala perilaku  untuk mengukur tingkat kecerdasan 

adversitas peserta didik. Alasan peneliti menggunakan teknik tersebut 

karena lebih praktis dan lebih memungkinkan dilakukan dengan 

keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti. 

Aspek –aspek dalam  skala Adversity Quotient ini meliputi Control 

(C) atau kendali, Asal – usul (Own) dan Pengakuan (Ownership), 

Jangkauan atau Reach dan Daya Tahan atau (Endurance). Jika skor yang 

diperoleh tinggi maka menunjukkan tingkat adversity quotient yang 

tinggi, sebaliknya jika skor yang diperoleh rendah maka, tingkat 

adversity quotient seseorang rendah. 
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3. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi  

Motivasi merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan, 

termasuk aktivitas belajar, tanpa motivasi tidak ada kegiatan yang 

nyata.
42

 Motivasi atau dorongan memiliki peran yang sangat kuat 

dalam menentukan terwujudnya suatu perbuatan yang direncanakan. 

Dorongan dapat terjadi sebagai bagian dari kesadaran jiwa yang 

diimbangi oleh harapan terhadap sesuatu yang akan dicapai.
43

 Berikut 

pengertian motivasi menurut para ahli. 

1) Robin, motivasi adalah kemauan untuk mengerjakan sesuatu. 

Kemauan tersebut nampak pada usaha seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu, namun motivasi bukan perilaku. Motivasi 

merupakan proses internal yang kompleks yang tak bisa diamati 

secara langsung, melainkan bisa dipahami melalui kerasnya 

seseorang dalam mengerjakan sesuatu.  

2) Greenberg dan Baron menyatakan motivasi adalah suatu proses 

yang mendorong, mengarahkan dan memelihara perilaku manusia 

kearah pencapaian tujuan dan segala yang ada di dalam diri 

manusia untuk membentuk motivasi.  
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3) Syamsudin mengatakan bahwa pada esensinya motivasi adalah : 

(1) sesuatu kekuatan atau (2) suatu keadaan yang kompleks dan 

kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak kearah tujuan 

tertentu, baik disadari atau tidak disadari.  

4) Maslow mengemukakan bahwa motivasi adalah tenaga 

pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat 

sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.  

5) Callahan dan clark menyatakan bahwa motivasi adalah tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku 

ke arah suatu tujuan tertentu.
44

  

Mengacu pada pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi merupakan tenaga pendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh 

sebab itu motivasi merupakan bagian yang sangat penting dalam 

suatu lembaga atau diri seseorang untuk mencapai suatu 

prestasi.
45

  

Dari pendapat- pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa, motivasi adalah salah satu faktor pendorong seseorang 

melakukan sesuatu. Motivasi ditandai dengan adanya 

rasa/“feeling” yang kemudian dilanjutkan dengan adanya 
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tindakan, Termasuk faktor yang mendorong seseorang untuk 

belajar. Motivasi dapat berupa usaha yang dilakukan oleh diri 

sendiri atau usaha yang dilakukan oleh orang lain untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Dengan adanya motivasi, seseorang 

mempunyai rencana tujuan yang terarah untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

b. Dimensi motivasi belajar 

Dalam kegiatan belajar, peranan motivasi yang tinggi tercermin 

dari ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai sukses 

meskipun dihadang oleh beberapa kesulitan. Motivasi tinggi dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa dan membuat siswa merasa 

optimis dalam mengerjakan setiap apa yang dipelajarinya.  

Dalam menilai motivasi pada siswa diperlukan dimensi 

pengukuran. Menurut Aritonang, motivasi belajar siswa meliputi 

beberapa dimensi,
46

 yaitu:  

1) Ketekunan dalam belajar  

Suatu keadaan dimana individu memiliki suatu perilaku yang 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tujuan yang akan 

dicapainya. 

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan  
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Kesulitan dan hambatan dalam belajar pasti ada dan tidak dapat 

dihindarkan. Seorang siswa yang memiliki kegigihan dalam 

menghadapi masalah dalam belajarnya, maka akan dapat keluar 

dari permasalahan belajar.  

3) Minat dan ketajaman perhatian dalam belajar 

Seorang siswa dalam meraih tujuan belajarnya harus memiliki 

minat yang kuat karena dengan memiliki minat yang kuat sudah 

pasti siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk 

meraih dan mengejar tujuan belajarnya. Ketajaman dan perhatian 

dalam belajar dapat digambarkan sebagai usaha seorang siswa 

dalam berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tujuan belajar yang telah direncanakan. 

4) Berprestasi dalam belajar 

Kesuksesan dan keberhasilan dari suatu tujuan belajar banyak 

dilihat dari hasil belajarnya yakni prestasi belajar. Prestasi belajar 

yang tinggi dapat diraih jika seseorang memiliki motivasi belajar 

yang tinggi sehingga seseorang akan selalu berusaha dan tidak 

mudah puas dengan hasil belajarnya dan senantiasa berusaha 

meraih prestasi belajar  

5) Mandiri dalam belajar 
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Kemandirian dalam belajar sangatlah penting karena dengan 

kemandirian seseorang akan selalu berusaha secara individu dan 

tidak selalu bergantung pada orang lain. 

c. Prinsip-prinsip motivasi belajar 

Motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas 

belajar seseorang. Tidak ada seorangpun yang belajar tanpa motivasi. 

Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip- prinsip motivasi 

dalam  belajar harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar. 

Berikut ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar:  

1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas 

belajar 

Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang 

mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang 

mendorong seseorang untuk belajar.  

2) Motivasi instrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar 

Efek yang timbul dari pemberian  motivasi ekstrinsik adalah 

menyebabkan ketergantungan pada peserta didik terhadap segala 

sesuatu di luar dirinya, sehingga menyebabkan anak kurang 

percaya diri.  

3) Motivasi berupa pujian lebih utama daripada motivasi berupa 

hukuman 
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4) Motivasi berhubungan serta dengan kebutuhan dalam belajar 

Kebutuhan yang tidak bisa dihindari peserta didik adalah 

keinginannya untuk menguasai sejumlah ilmu pengetahuan. Oleh 

karena itulah peserta didik belajar.  

5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar  

Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu 

yakin dapat menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya. Dia 

yakin bahwa belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia.  

6) Motivasi melahirkan prestasi belajar 

Peserta didik yang mempunyai tingkat motivasi dalam belajar 

cenderung  mempunyai prestasi yang tinggi pula.
47

 

d. Teori- teori motivasi belajar 

Berbagai teori dan pandangan para ahli tentang motivasi, antara lain 

sebagai berikut:
48

  

1) Teori X dan Y oleh Mc Gregor 

Teori X dan Y yang dikembangkan oleh Mc Gregor lebih 

khusus menyangkut sikap dan motivasi manusia. McGregor 

beranggapan bahwa teori X menganggap sebagian manusia lebih 

suka diperintah dan tidak tertarik dengan rasa tanggungjawab. 
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Orang- orang yang tergolong teori X pada hakekatnya tidak suka 

bekerja, berkemampuan kecil untuk mengatasi masalah-masalah 

organisasi, dan hanya membutuhkan motivasi fisiologis saja. Oleh 

karena itu, perlu diawasi secara ketat. Sedangkan menurut teori Y 

bahwa manusia suka bekerja keras, dapat mengontrol dirinya 

sendiri, dan mempunyai kemampuan untuk beraktivitas.  

2) Teori Motivasi Maslow 

Maslow melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak 

pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas. Bagi manusia, 

kepuasan sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan telah 

terpuaskan, maka kebutuhan lain akan menuntut pemuasan, begitu 

seterusnya. Itulah yang disebut kepuasan sementara menurut 

Maslow. Berdasarkan ciri yang demikian, Maslow mengajukan 

gagasan bahwa kebutuhan manusia adalah merupakan bawaan, 

tersusun menurut tingkatan atau bertingkat.  

3) Teori Motivasi David C. McClelland 

Teori motivasi McClelland lebih memusatkan pada 3 

kebutuhan manusia, yakni kebutuhan berprestasi (need for 

achievement nAch), kebutuhan akan kekuasaan (need for power 

atau nPow), kebutuhan akan kerjasama (need for afliation atau 

nAff).  
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Masing – masing motivasi itu, menurut Wahjosumidjo (1987), 

dapat dibedakan sebagai berikut : 

a) Kebutuhan berprestasi (need for achievement atau nAch)  

Orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, secara 

umum mereka memiliki ciri-ciri: (1) Mereka menjadi semangat 

sekali apabila unggul, (2) Menentukan tujuan secara realistic 

dan mengambil resiko yang diperhitungkan, (3) Mereka mau 

bertanggungjawab sendiri mengenai hasilnya, (4) Mereka 

bertindak sebagai wirausaha, memilih tugas yang menantang, 

dan menunjukkan perilaku yang lebih berinisiatif daripada 

kebanyakan orang, (5) Mereka menghendaki umpan balik 

konkrit yang cepat terhadap prestasi mereka, (6) Motivasi yang 

perlu bagi mereka: memberikan mereka otonomi, umpan balik 

terhadap sukses dan kegagalan. 

b) Kebutuhan akan kekuasaan (need for power atau nPow) 

Orang yang mempunyai motivasi kekuasaan yang tinggi, 

secara umum mereka memiliki ciri-ciri, antara lain: (1) 

Merumuskan tujuan untuk kepentingan kelompok, (2) 

Mengilhami kelompok untuk menyelesaikan soal-soal kecil 

demi kebaikan , (3) Mencari cara yang paling baik untuk 

mencapai sasaran dan evaluasi. 

c) Kebutuhan akan kerjasama (need for affiliation atau nAff) 
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Orang yang mempunyai motivasi afiliasi yang tinggi, secara 

umum mereka memiliki ciri-ciri, antara lain: (1) Bersifat sosial, 

suka berinteraksi, dan bersama dengan individu-individu, (2) 

Bersikap ikut memiliki atau bergabung dalam kelompok, (3) 

Mereka menginginkan persahabatan dan kepercayaan yang 

lebih jelas dan tegas, (4) Mereka ingin mendapatkan saling 

pengertian bersama mengenai apa yang telah terjadi dan apa 

yang mereka harus percaya, (5) Secara pribadi, mereka selalu 

bersedia untuk menolong orang yang sedang dalam kesulitan 

dan lebih menyenangi saling adanya hubungan persahabatan. 

 Dari ketiga teori di atas, kecenderungan penelitian ini 

adalah menggunakan teori motivasi David C. McClelland, 

karena pada teori ini disebutkan bahwa para peserta didik akan 

belajar dengan sungguh – sungguh apabila memiliki motivasi 

yang tinggi untuk berprestasi. Dengan kata lain, seorang 

peserta didik akan melakukan aktivitas belajarnya dengan baik 

apabila ada faktor pendorong ( motivasi ).     

e. Tujuan Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan  bahwa tujuan motivasi adalah 

untuk menggerakkan dan menggugah seseorang agar timbul                                                                       

keinginannnya dan menggerakkan untuk melakukan sesuatu sehingga 

dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang 
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guru, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan dan memacu 

peserta didiknya agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai hasil yang sesuai 

dengan diharapkan dan tertulis dalam kurikulum sekolah.
49

 

f. Fungsi Motivasi Belajar 

Ada tiga fungsi motivasi : 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.  

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan tersebut.
50

 

g. Cara Mengukur Motivasi Belajar 

Salah satu aspek yang sangat penting guna memenuhi sikap dan 

perilaku manusia adalah masalah pengungkapan (assessment) atau 

pengukuran (measurement) sikap. Peneliti menggunakan skala perilaku 
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untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa, pengertian skala 

perilaku (attitude scales) adalah kumpulan pertanyaan- pertanyaan 

mengenai suatu objek perilaku. Salah satu sifat skala perilaku adalah isi 

pertanyaannya yang dapat berupa pertanyaan langsung yang jelas 

tujuan ukurannya akan tetapi dapat pula berupa pertanyaan yang 

langsung tampak kurang jelas tujuannya bagi responden.  

Skala perilaku digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap 

objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung 

(positif), menolak (negatif) dan netral. Salah satu skala perilaku yang 

sering digunakan adalah skala likert. Dalam skala likert, pertanyaan – 

pertanyaan yang diajukan, baik pernyataan positif maupun pernyataan 

negative dinilai oleh subjek dengan selalu, sering, kadang – kadang dan 

tidak pernah.
51

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala perilaku untuk 

mengukur tingkat motivasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta. Aspek – aspek yang digunakan meliputi : 

ketekunan dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan 

ketajaman perhatian dalam belajar, prestasi dalam belajar dan mandiri 

dalam belajar.  
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h. Hubungan antara kecerdasan adversitas dan motivasi belajar dengan  

prestasi belajar 

Salah satu konsep yang pernah dirumuskan oleh para ahli 

mengatakan bahwa keberhasilan dalam belajar dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang bersumber dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) 

diri individu.
52

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram faktor – faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar 

Dari gambar 2 tampak bahwa motivasi dan inteligensi merupakan 

salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dalam belajar. 

Sudah sejak lama kecerdasan inteligensi atau yang sering disebut juga 

dengan Intelligence Quotient (IQ) dinilai sebagai faktor utama 
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keberhasilan seseorang, termasuk keberhasilan siswa dalam menempuh 

pendidikan di sekolah. Inteligensi sebagai unsur kognitif dianggap 

memegang peranan yang cukup penting. Bahkan kadang – kadang 

timbul anggapan bahwa yang menempatkan inteligensi dalam peranan 

yang melebihi proporsi yang sebenarnya.
53

  

Dalam dunia pendidikan masalah inteligensi (kecerdasan) 

merupakan salah satu masalah pokok tentang peranan inteligensi 

(kecerdasan)  itu dalam proses pendidikan ada yang menganggap 

demikian pentingnya sehingga dipandang menentukan dalam hal 

berhasil dan tidaknya seseorang dalam hal belajar. Sedangkan pada sisi 

lain ada juga yang menganggap bahwa inteligensi (kecerdasan) tidak 

lebih mempengaruhi hal tersebut. Tetapi pada umumnya, inteligensi 

(kecerdasan) merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

berhasil atau gagalnya belajar seseorang. 

Dalam dunia psikologi, banyak peneliti berfokus pada hubungan 

antara IQ dengan hasil belajar atau hubungan Emotional Quotient (EQ) 

dengan hasil belajar. Kemudian Stoltz mengungkapkan bahwa IQ 

ataupun EQ memang memainkan peran di dalam menentukan 

suksesnya seseorang, namun ada satu faktor lagi yang memiliki peran 

dalam suksesnya seseorang, namun ada satu faktor lagi yang 
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memilikipengaruh luar biasa terhadap keberhasilan seseorang, yaitu 

kecerdasan mengatasi masalah yang disebut sebagai Adversity Quotient 

(AQ)
54

. 

Mereka yang AQ-nya tinggi dianggap sebagai orang-orang yang 

paling memiliki motivasi. Stolz menyatakan bahwa orang sukses dalam 

belajar adalah orang yang memiliki AQ tinggi. AQ sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar.  

Deweck menyatakan bahwa siswa yang mempunyai AQ tinggi 

memiliki motivasi dan prestasi belajar yang tinggi. Kesulitan baginya 

justru merupakan tantangan yang menjadikannya pantang menyerah. 

Mereka menganggap kesulitan merupakan bagian proses untuk menjadi 

sukses. Mereka adalah orang optimis yang memandang kesulitan 

bersifat sementara dan bisa dibatasi. 

4. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau alternatif yang masih perlu 

diuji kebenarannya melalui data hasil penelitian. Hipotesis dalam penelitian 

terdiri dari Hipotesis alternatif (Ha) dan Hipotesis nol (Ho). Berdasarkan 

kajian teori di atas. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini  adalah 

sebagai berikut:  
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1. Ha: Ada hubungan positif antara kecerdasan adversitas siswa dengan 

prestasi belajar Fiqih siswa SMK Muhammadiyah Prambanan 

Yogyakarta. 

2. Ha: Ada hubungan positif antara motivasi belajar siswa dengan prsetasi 

belajar Fiqih siswa SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta.  

3. Ha: Ada hubungan positif antara kecerdasan adversitas dan motivasi 

belajar siswa secara bersama-sama dengan prestasi belajar Fiqih siswa 

SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta.  

5. Metode Penelitian  

Berdasarkan hasil rumusan landasan teori di atas, maka hipotesis penelitian 

yang dirumuskan adalah:  

1. Jenis Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan salah satu jenis 

pendekatan dalam penelitian non eksperimental yang bertujuan 

menentukan apakah dua vaiabel atau lebih saling berhubungan satu sama 

lain.  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu 

penelitian  yang dilakukan untuk menguji suatu permasalahan dari suatu 

fenomena sosial, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan 

antravariabel.   
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3. Identifikasi Variabel Penelitian 

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, 

atau objek, yang mempunyai variasi antara satu objek dengan objek yang 

lainnya. Variabel adalah gejala yang dipersoalkan.
55

 Menurut 

kedudukannya variabel dapat dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau 

variabel yang memengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan 

variabel yang variabelnya diukur, dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk 

menentukan hubungannya dengan sesuatu gejala yang diobservasi. 

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi 

respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel terikat adalah 

variabel yang diukur dan diamati untuk menentukan pengaruh yang 

disebabkan oleh variabel bebas.
56

  

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel: (1) variabel independen (X1) : 

Kecerdasan adversitas; (2) variabel independen (X2): Motivasi belajar; (3) 

variabel dependen (Y): prestasi belajar. Jika dibuat dalam rancangan 

penelitian ketiga variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  
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 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kulitatif Dan Kuantitatif, (Yogyakarta : 
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  Gambar 2 Rancangan Penelitian 

  Keterangan : 

  Y   : Prestasi Belajar 

  X1 : Kecerdasan Adversitas 

  X2 : Motivasi Belajar 

4. Definisi Operasional  

a. Prestasi Belajar 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang setelah 

proses belajar dilakukan. Proses belajar yang sering dimaksud adalah 

belajar yang dilakukan di sekolah dan ketika proses belajar selesai 

dilakukan, dilanjutkan dengan mengadakan evaluasi belajar, hasil dari 

evaluasi belajar tersebut yang dinamakan dengan hasil belajar atau 

prestasi belajar siswa. Salah satu bentuk penyajian hasil belajar adalah 

dengan adanya buku raport siswa. 

b. Kecerdasan Adversitas 

 Adversity quotient (AQ) merupakan kemampuan individu 

dalam mengolah suatu masalah untuk kemudian diperoleh 

X1 

X2 

Y 
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pemecahan masalah tersebut, bagaimana seseorang membatasi cara 

pandangnya terhadap jangka waktu berlangsungnya masalah yang 

muncul supaya tidak berpengaruh terhadap kehidupan seseorang.  

c. Motivasi Belajar  

Motivasi adalah salah satu faktor pendorong seseorang dalam 

melakukan suatu tujuan yang ingin dicapainya dengan usaha yang 

sungguh – sungguh. Termasuk faktor yang mendorong seseorang 

untuk belajar. Ketajaman dan perhatian dalam belajar dapat 

digambarkan sebagai usaha seorang siswa dalam berkonsentrasi dan 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tujuan belajar yang telah 

direncanakan. 

5. Subjek Penelitian 

a. Populasi  

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang 

memiliki jumlah banyak dan luas.
57

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta 

tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 295. 
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b. Sampel   

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
58

 Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Terdapat berbagai macam teknik sampling, tetapi yang digunakan 

peneliti adalah teknik simple random sampling, dikatakan simple 

(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.
59

 Untuk menentukan jumlah sampel dari populasi, 

peneliti menggunakan taraf kesalahan 10%.  

 Dalam nomogram Herry King jika populasi 295, maka jumlah 

sampel jika menggunakan taraf kesalahan 10% sebesar 141 sampel. 

Sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 141 sampel. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kuantitatif merupakan upaya peneliti untuk 

mengumpulkan data bersifat angka, atau bisa juga data bukan angka, 

namun bisa dikuantifikasikan. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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a. Skala Psikologi  

 Sebagai alat ukur, skala pikologi memiliki karakteristik khusus 

yang membedakannya dari berbagai bentuk pengumpulan data yang 

lain. Dalam pengembangan instrument ukur, skala lebih banyak 

dipakai untuk menamakan alat ukur aspek afektif. Dengan pengertian 

tersebut, maka dapat diuraikan beberapa karakteristik skala alat ukur 

psikologi, yaitu
60

 : 

1) Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak 

langsung mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan 

mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, meskipun subjek yang diukur memahami 

pertanyaan atau pernyataannya namun tidak arah jawaban yang 

dikehendaki oleh pertanyaan atau pernyataan, sehingga jawaban 

yang diberikan akan bergantung pada interpretasi subjek terhadap 

pertanyaan tersebut dan jawabannya lebih bersifat proyektif, yaitu 

proyeksi dari perasaannya atau kepribadiannya. 

2) Dikarenakan atribut psikologis diungkap secara tidak langsung 

lewat indikator – indikator perilaku sedangkan indikator perilaku 

diterjemahkan dalam bentuk pernyataan, maka skala psikologi 

selalu berisi banyak pernyataan. Jawaban subjek terhadap satu 
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 Saifuddin Azwar, “Penyusunan Skala Psikologi”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

1999), hal. 4 



 
 

57 
 

pernyataan baru merupakan sebagian dari banyak indikasi 

mengenai atribut yang diukur, sedangkan kesimpulan akhir sebagai 

suatu diagnosis baru dapat dicapai bila semua pernyataan telah 

direspons. 

3) Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” 

atau “salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan 

secara jujur dan sunggung- sungguh. Hanya saja, jawaban yang 

berbeda akan diinterpretasikan berbeda pula. 

Tabel II 

Daftar Item Kisi-Kisi Skala Adversity Quotient 

No 

 

Aspek Indikator Aitem Jml 

F UF 

1 Contro

l  

Mampu menghadapi situasi 

yang tidak diinginkan 

1, 13,  7, 19 4 

Mampu bersikap objektif 

(tidak reaktif) terhadap 

situasi yang dihadapi 

2, 14,  8, 20 4 

2 Origin 

dan 

Owner

ship 

Mampu mengidentifikasi 

sumber permasalahan  

3, 15,  9, 21 4 

Mengakui kekurangan yang 

dimiliki dan berusaha 

memperbaikinya 

4, 16,  10, 

22 

4 

3 Reach  Sebuah masalah atau 

kesulitan tidak 

mempengaruhi aktivitas – 

aktivitas lainnya 

5, 17,  11, 

23 

4 

4 Endur

ance  

Mampu bangkit dari 

kegagalan untuk berusaha 

lebih baik 

6, 18,  12, 

24 

4 

 JUMLAH 12 12 24 
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Tabel III 

Skor Alternatif jawaban 

 

Alternatif Jawaban Favorable Unfavorable 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang – kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

Tabel IV 

Daftar Item Kisi-Kisi Skala motivasi belajar 

 

 

 

 

 

 

No Aspek Indikator Aitem Jml 

F UF 

1 Ketekunan 

dalam 

belajar 

Adanya  keinginan 

mendalami materi 

1 2 2 

Adanya  dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

3,4 5,6 4 

2 Ulet dalam 

menghadapi 

kesulitan, 

Adanya rasa senang 

memecahkan masalah 

7,8 9,10 4 

Ketekunan mengerjakan 

tugas 

11 12 2 

3 Minat dan 

ketajaman 

perhatian 

dalam 

belajar 

Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

13 14 2 

Perhatian terhadap mata 

pelajaran 

15,16 17,18 4 

4 Prestasi 

dalam 

belajar 

Adanya keinginan untuk 

berhasil 

19,20 21,22 4 

Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan 

23,24 25,26 4 

5 Mandiri 

dalam 

belajar 

Siswa mampu mengerjakan 

tugas tanpa bantuan orang 

lain 

27 28 2 

Ketidaktergantungan 

terhadap orang lain 

29 30 2 

 Jumlah 15 15 30 
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Tabel V 

Skor Alternatif jawaban 

 

Alternatif Jawaban Favorable Unfavorable 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang – kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 

 

b. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi diartikan 

sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa 

data/gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.
61

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa 

gambaran umum sekolah dan juga dokumen hasil prestasi belajar 

siswa yang dapat berupa data hasil nilai ulangan (UH), Penilaian 

tengah semester (PTS) ataupun penilaian akhir semester (PAS). 

c. Wawancara  

Teknik ini dapat dipandang sebagai sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwanawancara.
62

 Pedoman wawancara yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini adalah bentuk wawancara tidak terstruktur, 

yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 
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60 
 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan.
63

 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai salah satu guru 

Fiqih SMK Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta untuk 

memperoleh informasi atau data tentang kegiatan belajar mengajar 

Fiqih, termasuk di dalamnya perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung. 

7.  Instrumen Penelitian 

a. Membuat Instrumen  

Data tentang prestasi belajar peserta didik diperoleh dengan 

metode dokumentasi yang berupa nilai PAS/PTS Fiqih peserta didik 

selama semester gasal. Sedangkan untuk mengukur kecerdasan 

adversitas dan motivasi belajar menggunakan angket. Bentuk 

pernyataan dalam penelitian ini adalah pernyataan tertutup, yaitu 

pernyataan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan 

responden untuk memilih salah satu alternative jawaban dari setiap 

pernyataan yang ada. 
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b. Uji Instrumen 

Dalam instrument penelitian perlu adanya uji coba instrument 

untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel. Instrument yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

valid. Valid berarti instrument yang digunakan penulis dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  

Sedangkan instrument yang reliabel adalah instrument yang jika 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Jika instrument tidak teruji validitas 

dan reliabilitasnya maka hasil penelitiannya tidak dapat dipercaya 

kebenarannya.
64

 

1) Uji validitas  

Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur betul - betul mengukur apa yang perlu diukur. Jika suatu 

instrumen pengukuran sudah valid (sah) berarti instrument tersebut 

dapat mengukur benda dengan tepat sesuai dengan apa yang ingin 

diukur.
65

 Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, dan tinggi rendahnya validitas 

instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 
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menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Prosedur yang dilakukan dalam pengujian ini dengan cara 

mengkorelasikan skor- skor pada butir soal dengan skor total. 

Adapun rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrument 

penelitian ini adalah rumus product momen dari pearson, yaitu:
66

 

rxy = 

        (  ) (  )

 *        (  ) +*        (  ) +
       

Keterangan :  

rxy           : Angka Indeks Korelasi “r” Prodect Moment  

N          : Number of Cases 

N∑XY  : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

∑X        : Jumlah seluruh skor X 

∑Y        : Jumlah seluruh skor Y 

 Kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikan  

0,05 maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya 

apabila rhitung < rtabel dengan taraf signifikan 0,05, maka alat ukut 

tersebut tidak valid. 

 Uji validitas dalam penelitian ini diolah dengan bantuan 

software SPSS versi 22 for windows, denga r tabel 0,165 yang 

diperoleh melalui jumlah subyek penelitian sebesar 141 responden. 

Dari perhitungan yang telah peneliti lakukan diperoleh hasil 
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analisis pada masing-masing item. Berikut ini penjabaran 

singkatnya: 

Tabel VI 

Hasil Uji Validitas Skala Psikologi  

Kecerdasan Adversitas Siswa 

 

No r hitung r table Keterangan  

1 0,170 0,165 Valid 

2 0,246 0,165 Valid 

3 0,0007 0,165 Tidak Valid 

4 0,1407 0,165 Tidak Valid 

5 0,135 0,165 Tidak Valid 

6 0,320 0,165 Valid 

7 0,265 0,165 Valid 

8 0,465 0,165 Valid 

9 0,453 0,165 Valid 

10 0,295 0,165 Valid 

11 0,536 0,165 Valid 

12 0,572 0,165 Valid 

13 0,378 0,165 Valid 

14 0,423 0,165 Valid 

15 0,434 0,165 Valid 

16 0,296 0,165 Valid 

17 0,293 0,165 Valid 

18 0,491 0,165 Valid 

19 0,589 0,165 Valid 

20 0,422 0,165 Valid 

21 0,608 0,165 Valid 

22 0,548 0,165 Valid 

23 0,685 0,165 Valid  

24 0,621 0,165 Valid  

 

 Berdasarkan tabel uji validitas instrumen di atas dapat 

diketahui bahwa dari 24 butir pernyataan yang diujikan, terdapat 3 

butir pernyataan yang tidak memenuhi tingkat ketuntasan, yaitu 

pernyataan nomor 3,4, dan 5, sehingga ketiga aitem tersebut 
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dinyatakan gugur. Oleh karena itu terdapat 21 aitem skala dalam 

skala psikologi kecerdasan adversitas yang dinyatakan valid. 

Tabel VII 

Hasil Uji Validitas Skala Psikologi 

Motivasi Belajar Siswa 

 

No r hitung r table Keterangan  

1 O,215 0,165 Valid 

2 0,223 0,165 Valid 

3 0,411 0,165 Valid 

4 0,411 0,165 Valid 

5 0,040 0,165 Tidak Valid 

6 0,322 0,165 Valid 

7 0,190 0,165 Valid 

8 0,315 0,165 Valid 

9 0,470 0,165 Vald 

10 0,518 0,165 Valid 

11 0,434 0,165 Valid 

12 0,380 0,165 Valid 

13 0,439 0,165 Valid 

14 0,370 0,165 Valid 

15 0,340 0,165 Valid 

16 0,322 0,165 Valid 

17 0,515 0,165 Valid 

18 0,414 0,165 Valid 

19 0,513 0,165 Valid 

20 0,494 0,165 Valid 

21 0,161 0,165 Tidak Valid 

22 0,334 0,165 Valid 

23 0,351 0,165 Valid 

24 0,513 0,165 Valid 

25 0,286 0,165 Valid 

26 0,380 0,165 Valid 

27 0,189 0,165 Valid 

28 0,215 0,165 Valid 

29 0,042 0,165 Tidak Valid 

30 0,362 0,165 Valid 
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 Berdasarkan tabel uji validitas instrument di atas dapat 

diketahui bahwa dari 30 butir pernyataan yang diujikan, terdapat 3 

butir pernyataan yang tidak memenuhi tingkat ketuntasan, yaitu 

pernyataan nomor 5, 21, dan 29, sehingga ketiga pernyataan 

tersebut dinyatakan gugur. Oleh karena itu terdapat 27 aitem dalam 

skala psikologi motivasi belajar yang dinyatakan valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto, reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik.
67

 Sedangkan menurut Sugiyono, instrument dikatakan 

reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
68

 

Perhitungan untuk mencari reliabilitas instrument yang didasarkan 

pada pendapat Arikunto yang menyatakan bahwa menghitung 

reliabilitas dapat digunakan rumus alpha cronbach. Hasil uji 

reliabilitas untuk instrumen kecerdasan adversitas dan motivasi 

belajar siswa dapat dilihat melalui output SPSS versi 22 for 

windows sebagai berikut: 
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Tabel VIII 

Hasil Uji Reliabilitas Alpha Cronbach  

Kecerdasan Adversitas Siswa 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.776 24 

 

Berdasarkan  output di atas diperoleh hasil uji reliabilitas alpha 

cronchbach sebesar 0,776 lebih besar dari 0,165. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa angket kecerdasan adversitas siswa dinyatakan 

reliabel. 

Tabel IX 

Hasil Uji Reliabilitas Alpha Cronbach  

Motivasi Belajar Siswa 

 
  Realibility Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.729 30 

 

Berdasarkan hasil output di atas diperoleh hasil uji reliabilitas 

alpha cronbach sebesar 0,729 lebih besar dari 0,165. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa skala psikologi siswa dinyatakan 

reliabel. 

c. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil teknik pengujian normalitas data menggunakan 



 
 

67 
 

program SPSS for Windows. Uji normalitas dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah data dari dua variabel tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Perhitungan uji normalitas data menggunakan 

uji Kosmolgorof-Sminorv. Pengambilan keputusan dilakukan jika 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi dikatakan 

normal.  

Tabel X 

Hasil Uji Normalitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

B

e

d

a 

 

Berdasarkan uji normalitas di atas diketahui bahwa data 

tersebut normal, dapat dilihat pada kolom signifikansi 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angkat 0,099 > 0,05 yang 

berarti bahwa data berdistribusi normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 129 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.84762961 

Most Extreme Differences Absolute .072 

Positive .048 

Negative -.072 

Test Statistic .072 

Asymp. Sig. (2-tailed) .099
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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2) Uji Linearitas 

Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui bahwa data dua 

variabel yang akan dihubungkan dengan garis lurus (linear). Uji 

ini digunakan sebagai prasyarat statsitik parametric khususnya 

dalam analisis korelasi atau regresi linear. Uji linearitas pada 

regresi ini menggunakan uji Compare Means. Untuk menghitung 

uji linearitas peneliti menggunakan bantuan SPSS dengan 

ketentuan kedua variabel mempunyai hubungan yang linear 

apabila f hitung > f table dan signifikansi (p) < 0,05.  

Dasar pengambilan keputusan  

a) Jika nilai probabilitas > 0,05 (sig. dari Deviation of Liniarity) 

maka hubungan antara variabel X dengan Y adalah Linear. 

b) Jika nilai probabilitas < 0,05 (sig. dari Deviation of Liniarity) 

maka hubungan antara X dengan Y adalah Tidak Linear.
69

 

Berikut ini merupakan output hasil uji linearitas antara 

kecerdasan adversitas dengan prestasi belajar Fiqih: 
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 Imam Agung P, SPSS Modul Privat SPSS, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hal. 
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Tabel XI 

Hasil Uji Linearitas Kecerdasan Adversitas dengan Prestasi Belajar 

 

 

 

B

e 

 

  Berdasarkan tabel di atas hasil uji linearitas menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas sebesar 0,950 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang linear antara variabel kecerdasan adversitas dan variabel 

prestasi belajar Fiqih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Prestasi * 

Adversitas 

Between 

Groups 

(Combined) 3855.660 34 113.402 .682 .899 

Linearity 532.620 1 532.620 3.203 .076 

Deviation 

from 

Linearity 

3323.040 33 100.698 .606 .950 

Within Groups 17625.791 106 166.281   

Total 21481.450 140    
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Tabel XII 

Hasil Uji Linearitas Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar  

 

 

 

 

B 

 

 

E

 Berdasarkan tabel di atas hasil uji linearitas menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas sebesar 0,987 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang linear antara variabel motivasi belajar dan variabel prestasi 

belajar Fiqih. 

8. Teknik Analisis Data 

Untuk pengujian hipotesa yang telah penulis ajukan, maka penulis 

menggunakan analisis statistik. Analisis statistik digunakan untuk 

menganalisa data berupa angka atau bilangan. Dalam hal ini penulis 

menggunakan tiga analisis, yaitu: 1) analisis statsistik deskriptif, 2) 

korelasi product moment dan, 3) analisis regresi ganda menggunakan 

program spss for windows. 

a) Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui presentase tingkat 

prestasi belajar, kecerdasan adversitas dan motivasi belajar peserta 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Presta

si * 

Motiva

si 

Between 

Groups 

(Combined) 3206.162 36 89.060 .507 .989 

Linearity 60.850 1 60.850 .346 .558 

Deviation from 

Linearity 
3145.313 35 89.866 .511 .987 

Within Groups 18275.288 104 175.724   

Total 21481.450 140    
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didik. Penelitian ini menggunakan mean dan standard deviasi untuk 

deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan table konversi skala 5 dengan cara 

mencari besarnya Mean (M) dan Standar Deviasi (SD), dengan tabel 

berikut:
70

  

Tabel XIII 

Standarisasi dan Intervensi Variabel 

 
Standarisasi  Interpretasi  

M + 1,5 SD s/d atas Sangat Tinggi 

M + 0,5 SD s/d 1,5 SD Tinggi 

M – 0,5 SD s/d 0,5 SD Sedang 

M – 1,5 SD s/d 0,5 SD Rendah  

M – 1,5 SD s/d bawah Sangat Rendah 

 

b) Analisis korelasi product moment untuk menganalisis hubungan 

antara kecerdasan adversitas dan prestasi belajar, serta hubungan 

antara motivasi belajar dengan prestasi belajar peserta didik.    

c) Analisis regresi ganda, menurut Priyatna adalah analisis untuk 

mengukur bersamanya pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel dependen.
71

 Analisis regresi ganda 

digunakan untuk mengkorelasikan ketiga variabel dengan rumus 

regresi ganda yaitu:  

                                                           
  

70
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 

hal. 160 
71

 Duwi Priyatno, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian 

Dengan SPSS Dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), hal. 
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Y = a + b1X1 + b2X2 

Keterangan :  

Y : Kriterium 

X : Prediktor 

b : Koefisien prediktor  

a : Bilangan konstanta 

6. Sistematika Pembahasan   

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bagian, 

yaitu: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari 

Halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar 

isi, daftar table, dan data lampiran. 

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan 

sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu-

kesatuan. Pada bagian ini penulis menyajikan selurus proses 

penelitiannya dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang 

menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I berisi 

pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan ini secara 

global penulisan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
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tujuan  dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada 

letak geografis, sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan sekolah, struktur 

organisasi, keadaan guru dan karyawan, keadaan peserta didik, sarana 

dan prasarana.  

Bab III berisi penyajian data dan analisis data, yang meliputi telaah 

terhadap pelaksanaan akhir berisi tentang laporan hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian tentang Pengaruh kecerdasan adversitas dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar Fiqih siswa di SMK 

Muhammadiyah Prambanan  Yogyakarta.  

Bab IV berisi penutup yaitu kesimpilan dari penelitian yang dilakukan, 

saran-saran. Adapun dibagian akhir dari skripsi ini adalah terdiri dari 

daftar pustaka, berkas-berkas, lampiran-lampiran untuk memperjelas 

penyajian hasil penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan antara kecerdasan 

adversitas dengan prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tingkat prestasi siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Prambanan 

Yogyakarta pada mata pelajaran Fiqih berada pada kelompok interval 72-

83 dengan persentase 53%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kelompok 

interval tersebut berada pada kategori sedang. Artinya subyek peneliti 

memiliki prestasi belajar yang sedang.  

2. Tingkat kecerdasan adversitas siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta berada pada kelompok interval 55 - 64 dengan 

persentase 44%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kelompok interval 

tersebut berada pada kategori sedang. Artinya subyek peneliti memiliki 

kecerdasan adversitas yang sedang, dalam dimensi kendali (Control), 

dimensi asal – usul (Own) dan Pengakuan (Ownership), dimensi 

jangkauan, dan dimensi daya tahan (Endurance). 

3. Tingkat motivasi belajar siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Prambanan 

Yogyakarta berada pada kelompok interval 69 - 77 dengan persentase 

41,8%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kelompok interval tersebut 
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berada pada kategori sedang. Artinya subyek peneliti memiliki motivasi 

belajar yang sedang, dalam dimensi ketekunan dalam belajar, dimensi ulet 

dalam menghadapi kesulitan,dimensi Minat dan ketajaman perhatian 

dalam belajar, dimensi berprestasi dalam belajar, dimensi mandiri dalam 

belajar.  

4. Terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan antara kecerdasan 

adversitas dengan prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI SMK 

Muhammadiyah Prambanan Yogyakarta. Berdasarkan hasil output uji 

korelasi product moment diketahui bahwa antara kecerdasan adversitas 

dengan prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta sebesar 0,139 dan berada pada interval korelasi 

0,00-0,199 yang berarti tingkat korelasinya termasuk kategori korelasi 

sangat rendah. Sehingga hipotesis yang diajukan peneliti dinyatakan 

diterima.  

5. Terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan antara motivasi 

belajar dengan prestasi belajar Fiqih siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 

Prambanan Yogyakarta. Berdasarkan hasil output uji korelasi product 

moment diketahui bahwa antara kecerdasan adversitas dengan prestasi 

belajar Fiqih siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Prambanan 

Yogyakarta sebesar 0,058 dan berada pada interval korelasi 0,00-0,199 

yang berarti tingkat korelasinya termasuk kategori korelasi sangat rendah. 

Sehingga hipotesis yang diajukan peneliti dinyatakan diterima.  
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6. Tidak ditemukan pengaruh secara bersamaan antara kecerdasan adversitas 

dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar tersebut dikarenakan oleh 

berbagai sebab tertentu misal faktor pendekatan belajar, lingkungan sosial, 

kondisi fisiologis setiap siswa yang mungkin mempengaruhi berbagai 

variabel tersebut.   

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan, yaitu: 

1. Bagi siswa diharapkan untuk selalu bersemangat belajar dan 

meningkatkan kecerdasan adversitas dan motivasi belajar siswa melalui 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh guru ataupun sekolah, baik di 

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.  

2. Bagi guru diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kecerdasan 

adversitas siswa, motivasi belajar siswa dan prestasi belajar siswa, melalui 

kegiatan-kegiatan yang mendukung, yang dapat diikuti oleh siswa  di 

sekolah. 

3. Bagi penulis, berdasarkan keterbatasan penulis dalam melakukan 

penelitian ini, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti dengan tema kecerdasan adversitas dan motivasi siswa dapat 

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih. Semoga penelitian ini 
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dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian berikutnya.  

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas 

rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya yang tak terhinnga sehingga penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Antara 

Kecerdasan Adversitas dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa SMK Muhammadiyah Prambanan 

Yogyakarta ” ini dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari 

kesalahan dan lupa, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan 

kritik yang membangun dari semua pihak. Atas saran dan kritik tersebut 

penulis mengucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

pembaca, dan perkembangan keilmuan dalam bidang pendidikan agama 

Islam.  

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

semoga para pembaca dapat memahami skripsi ini dengan baik dan 

mengambil hal-hal yang positif dan menjadikan kekurangan dalam skripsi ini 

sebagai pelajaran. 
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