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ABSTRAK 

 

Fadillah, Rista Hasanatul. 2019. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Formal 

Dan Adversity Quotient Siswa Terhadap Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran Qur’an Hadist Di Mts Nurul Mujtahidin Mlarak Tahun Ajaran 

2018/2019. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Dr. Ju’subaidi, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Latar Belakang Pendidikan Formal, Adversity Quotient, Hasil 

Belajar 

 

Tujuan pendidikan menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya tidak semua proses pendidikan 

dapat mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang. Hal tersebut terlihat dari hasil belajar siswa yang belum optimal. 

Banyak siswa yang hasil belajarnya rendah, sehingga untuk bisa mencapai KKM, 

guru harus memberikan tugas tambahan. Banyak faktor yang menyebabkan hasil 

belajar belum bisa optimal. Salah satunya karena hasil belajar siswa pada masa 

lalu seringkali mempengaruhi hasil belajar yang sedang dialaminya sekarang. 

Karena itulah siswa yang berasal dari sekolah umum cenderung mengalami 

kesulitan ketika harus menghadapi mata pelajaran Qur’an Hadits di madrasah 

karena mereka tidak mendapat mata pelajaran itu di sekolah asal mereka. Selain 

itu, adversity quotient juga penting bagi seseorang. Semakin tinggi AQ yang 

dimiliki siswa akan meningkatkan hasil yang dicapai.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh latar belakang 

pendidikan formal terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di 

MTs Nurul Mujtahidin. 2) pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin. 3) pengaruh latar 

belakang pendidikan formal dan adversity quotient terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis 

datanya menggunakan rumus statistika regresi linier sederhana dan regresi linier 

ganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi dari penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) latar belakang pendidikan formal 

berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs 

Nurul Mujtahidin dengan sumbangan sebesar 37,6%. 2) adversity quotient 

berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs 

Nurul Mujtahidin dengan sumbangan sebesar 11,5%. 3) latar belakang pendidikan 

formal dan adversity quotient berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin dengan sumbangan sebesar 

56,4%. 



 

 
 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 merupakan usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/ atau pelatihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang.
1
 Untuk memenuhi kebutuhan manusia 

akan pendidikan tersebut, maka manusia akan melakukan proses 

pembelajaran. Melalui proses pembelajaran, individu dilatih untuk dapat 

memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berguna bagi 

kehidupannya sendiri maupun bagi masyarakat. 

Pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh seseorang akan 

sangat tergantung pada pendidikan yang dilakukan. Melalui pendidikan, 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang bisa berkembang 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pengetahuan, sikap dan keterampilan 

merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran, baik melalui pendidikan 

informal, nonformal, maupun formal. 

Dalam proses pembelajaran perlu adanya pembinaan secara 

terkoordinasi dan terarah. Dengan harapan siswa dapat memiliki pengetahuan 

dan keterampilan sehingga proses pembelajaran dapat mencapai tujuan 

pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

                                                           
1
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 37. 



 

 
 

Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2
 Namun pada kenyataannya 

tidak semua proses pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional 

seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Keberhasilan suatu proses 

pendidikan dapat dilihat dari berbagai hal, salah satunya dengan melihat hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik. 

Namun banyak faktor yang menyebabkan hasil belajar belum bisa 

optimal. Menurut Slameto, bahwa diantara faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah adanya pengaruh terhadap karakteristik kognitif yang 

pengaruhnya tersebut dari adanya proses yang dinamakan transfer yakni, 

pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap 

proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. Hasil belajar yang telah lalu 

tersebut dapat memperlancar atau membantu proses belajar yang kemudian.
3
 

Oleh karena itu,  Siswa yang bersekolah di sekolah berciri khas Islam, seperti 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah, tentu 

memiliki tingkat pengetahuan agama yang lebih baik dibanding siswa yang 

bersekolah di lembaga pendidikan umum seperti SD, SMP, dan SMA/SMK. 

Karena itulah siswa yang berasal dari sekolah umum cenderung mengalami 

kesulitan ketika harus menghadapi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

                                                           
2
 Basuki, et al., Menakar Integrasi Interkoneksi Keilmuan: Nilai Keislaman dan Ilmu 

Pengetahuan Pada Kurikulum 2013 (Ponorogo: Stain Po Press, 2016), 1. 
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 223. 



 

 
 

terutama Qur’an Hadits di madrasah karena mereka tidak mendapat mata 

pelajaran itu di sekolah asal mereka.  

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika hasil belajar siswa yang 

berasal dari sekolah umum ternyata sama atau lebih besar dibanding dengan 

siswa dari madrasah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kecerdasan adversitas 

(adversity quotient) siswa tersebut. Karena menurut Paul G. Stoltz, AQ mampu 

melesatkan kompetensi dan keyakinan seseorang untuk mewujudkan impian 

besar.
4
 

Sebagaimana hasil dari  dokumentasi  yang telah dilakukan peneliti  di 

MTs Nurul Mujtahidin Mlarak, diketahui bahwa dari total keseluruhan siswa 

kelas VII, sebanyak 50,9% siswa berasal dari Sekolah Dasar, dan 49,1% siswa 

berasal dari Madrasah Ibtidaiyah.
5
 Sedangkan dilihat dari hasil Penilaian 

Akhir Semester Ganjil tahun ajaran 2018/2019, diketahui bahwa dari total 

keseluruhan siswa kelas VII, siswa yang nilainya di atas KKM, sebanyak 50% 

berasal dari Madrasah Ibtidaiyah dan 50% berasal dari Sekolah Dasar.
6
 

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti diketahui bahwa siswa yang 

berasal dari Madrasah Ibtidaiyah rata-rata memiliki hasil belajar yang baik. 

Namun siswa yang berasal dari Sekolah Dasar juga memiliki hasil belajar 

yang baik. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena diatas, peneliti 

tertarik melakukan penelitian tentang “PENGARUH LATAR BELAKANG 

                                                           
4
 Miarti Yoga, Adversity Quotient: Agar Anak Tak Gampang Menyerah (Solo: Tinta 

Medina, 2016), 23. 

 
5
 Transkip Dokumentasi 01/D/29-11/2018 

6
 Transkip Dokumentasi 02/D/12-02/2018 



 

 
 

PENDIDIKAN FORMAL DAN ADVERSITY QUOTIENT SISWA 

TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN QUR’AN 

HADIST DI MTS NURUL MUJTAHIDIN MLARAK TAHUN AJARAN 

2018/2019” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji dalam penelitian ini. 

Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan 

yang ada baik teori, maupun jangkauan penulis, dalam penelitian ini tidak 

semua dapat ditindak lanjuti. Penelitian ini dibatasi masalah latar belakang 

pendidikan formal siswa, adversity quotient siswa dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah latar belakang pendidikan formal siswa berpengaruh terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Mlarak Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

2. Apakah adversity quotient siswa berpengaruh terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019? 



 

 
 

3. Apakah latar belakang pendidikan formal dan adversity quotient siswa 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan formal siswa terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui pengaruh adversity quotient siswa terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Mengetahui pengaruh antara latar belakang pendidikan formal dan adversity 

quotient siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di 

MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan 

mampu memberikan pemikiran dalam memecahkan masalah pendidikan 



 

 
 

terutama berkaitan dengan latar belakang pendidikan formal siswa, 

adversity quotient siswa, dan hasil belajar siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai pemikiran dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi, terutama dalam hal hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mendidik, mengajar, dan 

mengarahkan siswa. 

c. Bagi Siswa 

Adanya penelitian ini diharapkan siswa memahami pentingnya 

pendidikan formal dan adversity quotient siswa sehingga mendapatkan 

hasil belajar yang maksimal. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka 

mengembangkan mutu pendidikan serta proses pendidikan agar 

nantinya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Guna memudahkan penulisan, maka 

peneliti mengelompokkan bagian pembahasan menjadi lima bab, yang masing-



 

 
 

masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini 

adalah: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam memaparkan data. 

Bab kedua berisi kajian pustaka yang meliputi deskripsi landasan teori, 

telaah pustaka, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan penelitian dalam menjawab hipotesis. 

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi dan sempel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

lokasi, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) dan pembahasan dan 

interpretasi. 

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan pembaca dan penulis mudah melihat inti hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi Wahyu Nur Chayati (2015), mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN 

Ponorogo dengan judul “Korelasi Antara Lingkungan Keluarga Dan 

Adversity Quotient Dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Qur’an Hadist di MTs Ma’arif Klego Ponorogo”.  

Penelitian yang dilakukan Wahyu Nur Chayati bertujuan untuk 

mengetahui: (1) lingkungan keluarga siswa MTs Ma’arif Klego Ponorogo, 

(2) adversity quotient siswa MTs Ma’arif Klego Ponorogo, (3) Motivasi 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an Hadist di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo, dan (4) hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga 

dan adversity quotient dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

qur’an hadist di MTs Ma’arif Klego Ponorogo. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasional. Sedangkan metode yang 

digunakan adalah kuesioner (angket), serta teknik analisis yang digunakan 

untuk rumusan masalah 1, 2, dan 3 menggunakan rumus mean dan standar 



 

 
 

deviasi. Dan untuk rumusan masalah 4 menggunakan rumus korelasi 

berganda.  

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Lingkungan keluarga 

siswa di MTs Ma’arif Klego Ponorogo adalah cukup. Terbukti dari 

prosentase 18,92% baik, 67,57% cukup, dan 13,51% kurang. (2) Adversity 

quotient siswa di MTs Ma’arif Klego Ponorogo adalah cukup. Terbukti dari 

prosentase 20,27% baik, 64,86% cukup, dan 14,86% kurang. (3) Motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo adalah cukup. Terbukti dari prosentase 17,57% baik, 62,16% 

cukup, dan 20,27% kurang.  (4) Pada taraf signifikansi 5% diperoleh F hitung 

= 20,819 dan F tabel = 3,13, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dan adversity 

quotient dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist 

di MTs Ma’arif Klego Ponorogo. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nur Chayati hanya 

menggunakan rumus korelasi berganda untuk pengujian hipotesis, sehingga 

peneliti hanya menemukan hubungan antara variabel X1 dan variabel X2 

secara bersama-sama terhadap Y. Jadi tidak diketahui apakah ada hubungan 

dari masing-masing variabel X1 maupun variabel X2 terhadap Y serta 

seberapa besar korelasi antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

2. Skripsi Evalina Nigmatus Solihah (2017), mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

IAIN Ponorogo dengan judul “Pengaruh Motivasi Berprestasi dan 



 

 
 

Adversity Quotient terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI 

Kelas XI SMA N 1 Jenangan tahun pelajaran 2016/2017”  

Penelitian yang dilakukan Evalina Nigmatus Solihah bertujuan untuk 

mengetahui: (1) pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI kelas XI SMA N 1 Jenangan. (2) pengaruh 

adversity quotient terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

kelas XI SMA N 1 Jenangan. (3) pengaruh motivasi berprestasi dan 

adversity quotient terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

kelas XI SMA N 1 Jenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, metode angket (kuesioner), dan teknik analisis datanya 

menggunakan rumus statistika regresi linier sederhana dan regresi liner 

ganda.  

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) motivasi berprestasi 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas XI 

SMA N 1 Jenangan dengan sumbangan sebesar 0,71%. (2) adversity 

quotient berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

kelas XI SMA N 1 Jenangan dengan sumbangan sebesar 1%. (3) motivasi 

berprestasi dan adversity quotient berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI kelas XI SMA N 1 Jenangan dengan sumbangan 

sebesar 1,43%. 

Penelitian yang dilakukan Evalina Nigmatus Solihah menemukan bahwa 

ada pengaruh antara variabel X1 terhadap Y, variabel X2 terhadap Y, dan 



 

 
 

variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Tapi peneliti tidak 

menjelaskan kembali teori apa yang sesuai dengan hasil penelitiannya.  

3. Tesis Siti Qurrotul A’yun (2015), mahasiswa program studi Pendidikan 

Agama Islam Pascasarjana IAIN Tulungagung dengan judul “Pengaruh 

Latar Belakang Pendidikan Formal, Nonformal, Dan Informal Siswa 

Terhadap Kemampuan Membaca Al Qur’an di MAN Tulungagung 1 dan 

MAN Tulungagung 2”  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh latar 

belakang pendidikan formal, non formal dan informal siswa terhadap 

kemampuan membaca Al-Qur’an siswa di MAN 1 Tulungagung dan MAN 

2 Tulungagung. (2) perbedaan antara latar belakang pendidikan formal, non 

formal dan informal siswa terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an siswa 

di MAN 1 Tulungagung dan MAN 2 Tulungagung. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dan metode angket. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada pengaruh antara 

latar belakang pendidikan formal, nonfromal dan informal siswa terhadap 

kemampuan membaca al qur’an di MAN Tulungagung 1 dan MAN 

Tulungagung 2 dengan sumbangan sebesar 4,6%. (2) Hasil dari uji beda 

pengaruh latar belakang pendidikan formal, non formal dan informal siswa 

terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an diperoleh nilai Sig (2-tailed) 

sebesar 0,815 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat perbedaan antara kemampuan 



 

 
 

membaca Al-Qur’an di MAN 1 Tulungagung dengan MAN 2 

Tulungagung. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Qurrotul A’yun menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yang artinya penelitian ini dilakukan untuk menguji 

sebuah teori. Tapi dalam tesisnya, penulis tidak menjelaskan teori yang 

menunjukkan adanya pengaruh pendidikan formal, non formal, dan 

informal terhadap kemampuan membaca Al-Qur’an. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pendidikan Formal 

a. Pengertian Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh pada 

lembaga legal dan tahapan dalam pendidikan ini sangat jelas. Dalam 

pendidikan formal, peserta didik harus menempuh pendidikan dasar yang 

memiliki durasi waktu selama 9 (sembilan) tahun. Selanjutnya 

dilanjutkan ke tingkat SMA atau SMK. Setelah itu peserta didik juga 

masih bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke perguruan 

tinggi.
7
 

b. Lembaga Pendidikan Sekolah 

Sekolah sebagai pusat pendidikan formal, ia lahir dan berkembang 

dari pemikiran efisiensi dan efektivitas di dalam pemberian pendidikan 

                                                           
7
Sutirna dan Asep Samsudin, Landasan Kependidikan: Teori Dan Praktik (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015), 75. 



 

 
 

kepada warga masyarakat. Lembaga pendidikan formal atau 

persekolahan, kelahiran dan pertumbuhannya dari dan untuk masyarakat 

bersangkutan. Artinya, sekolah sebagai pusat pendidikan formal 

merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban pemberian 

pendidikan. Perangkat ini ditata dan dikelola secara formal, mengikuti 

haluan yang pasti dan diberlakukan di masyarakat.
8
 

Menurut Hasbullah, ada beberapa karakteristik proses pendidikan 

yang berlangsung di sekolah, yaitu: 

1) Pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang 

yang memiliki hubungan hierarkis. 

2) Usia peserta didik di setiap jenjang relatif homogen 

3) Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan 

yang harus diselesaikan 

4) Materi isi pendidikan lebih banyak bersifat kognitif, dan psikomotorik 

untuk SMK; serta akademis dan umum untuk SMA 

5) Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban 

terhadap kebutuhan di masa yang akan datang 

6) Adanya ujian sebagai evaluasi akhir program.
9
 

 

 

                                                           
8
 Tim Dosen FIP-IKIP Malang, Pengantar Dasar-dasar Kependidikan (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2003), 146. 
9
 Anwar Hafid, et al., Konsep Dasar Ilmu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 49. 



 

 
 

2. Adversity Quotient 

a. Pengertian Adversity Quotient 

Adversity quotient atau lebih dikenal dengan istilah AQ merupakan 

sebuah teori yang merumuskan tentang apa yang dibutuhkan untuk 

meraih kesuksesan. Adversity quotient dikembangkan oleh seorang 

konsultan bisnis yang dikenal secara internasional bernama Paul G. 

Stoltz, PhD. Stoltz menjamin bahwa dengan AQ, kita akan lebih 

produktif, kreatif, dan kompetitif walaupun kita berada di tengah 

lingkungan yang bergejolak.
10

 

Menurut Paul G. Stoltz, adversity quotient mempunyai tiga 

pengertian. Pertama, adversity quotient adalah suatu kerangka kerja 

konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan semua segi 

kesuksesan. AQ berlandaskan pada riset yang berbobot dan penting, yang 

menawarkan suatu gabungan pengetahuan yang praktis dan baru, yang 

merumuskan kembali apa yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan.
11

 

Kedua, adversity quetiont adalah suatu ukuran untuk mengetahui 

respon seseorang terhadap kesulitan. Selama ini, pola-pola bawah sadar 

ini sebetulnya sudah anda miliki. Sekarang untuk pertama kalinya, pola-

pola tersebut dapat diukur, dipahami, dan diubah.
12

 

Ketiga, adversity quetiont adalah serangkaian peralatan yang 

memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respon seseorang terhadap 
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kesulitan yang akan berakibat mempengaruhi efektifitas pribadi dan 

profesional seseorang secara keseluruhan. Anda akan belajar dan 

menerapkan kecakapan-kecakapan ini pada diri anda sendiri, orang lain, 

dan perusahaan-perusahaan anda.
13

 

Menurut Stoltz dalam Rafy Sapury, bahwa kebanyakan orang 

berhenti berusaha sebelum tenaga dan batas kemampuan mereka benar-

benar teruji. Ungkapan Stoltz tersebut mengindikasikan bahwa 

ketangguhan manusia ada pada siapa pun yang mampu mengekspresikan 

segala potensi yang ada pada dirinya.
14

 

Sedangkan menurut Rafy Sapuri, bahwa adversity quotient dapat 

disebut dengan kecerdasan adversitas, atau kecerdasan mengubah 

kesulitan, tantangan dan hambatan menjadi sebuah peluang yang besar. 

Adversity Quotient (AQ) pada intinya membahas tentang ketahanan 

seseorang untuk mencapai sesuatu yang paling tinggi, menurut ukuran 

kemampuan yang dimiliki dan dilakukan dengan terus-menerus.
15

 

Allah Swt. berfirman: 

ْن َساِن ِاَّلَّ َماَسَعى    َواَنَّ َسْعَيُه َسْوَف يُ َرى    َواَْن لَّْيَس ِلْْلِ

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya dan bahwasannya usaha itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya)” (QS. An-Najm: 39-40) 
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Adversity 

Quotient (AQ) adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam 

menghadapi suatu masalah atau hambatan dan mengubahnya menjadi 

suatu peluang, serta kemampuan individu untuk menggerakkan tujuan 

hidup yang berorientasi ke depan, dan juga sebagai pengukuran tentang 

bagaimana seseorang berespon terhadap kesulitan. 

b. Tipe Manusia dalam Konsep Adversity Quotient (AQ) 

Kita dilahirkan dengan satu dorongan inti yang manusiawi untuk 

terus “Mendaki”. Stoltz menggunakan istilah pendakian dalam 

pengertian yang lebih luas, yaitu menggerakkan tujuan hidup Anda ke 

depan, apapun tujuan itu. Orang-orang yang sukses sama-sama memiliki 

dorongan yang mendalam untuk berjuang, untuk maju, untuk meraih cita-

cita dan mewujudkan impian mereka.
16

 

Stoltz membagi pendaki menjadi 3 bagian, yaitu: 

 

1) Tipe quitters (mereka yang berhenti) 
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Mereka yang disebut Quitters adalah orang yang berhenti 

melakukan pendakian jauh sebelum menuju puncak atau bahkan 

menolak terhadap pendakian dan memutuskan untuk berdiam diri.
17

 

Tak diragukan lagi ada banyak orang yang memilih untuk keluar, 

menghindari kewajiban, mundur, dan berhenti.
18

 

Ciri-ciri tipe quitters adalah sebagai berikut: 

a) Menolak untuk mendaki lebih tinggi lagi. 

b) Gaya hidupnya tidak menyenangkan atau datar 

c) Bekerja sekedar cukup untuk hidup 

d) Cenderung menghindari tantangan berat yang muncul dari 

komitmen yang sesungguhnya 

e) Jarang sekali memiliki persahabatan yang sejati 

f) Dalam menghadapi perubahan, mereka cenderung melawan atau 

lari, dan cenderung menolak perubahan. 

g) Terampil menggunakan kata-kata yang sifatnya membatasi, seperti 

“tidak mau”, “mustahil”, “ini konyol”, dan sebagainya 

h) Kemampuannya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Mereka 

tidak memiliki visi dan keyakinan akan masa depan, kontribusinya 

sangat kecil.
19

 

2) Tipe campers (mereka yang berkemah) 

Mereka yang disebut campers adalah orang yang menghentikan 

perjalanan (pendakian) dengan dalih ketidakmampuan atau sudah 
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merasa cukup.
20

 Berbeda dengan quitters, campers sekurang-

kurangnya telah menghadapi tantangan pendakian itu. Mereka telah 

mencapai tingkat tertentu. Perjalanan mereka mungkin memang 

mudah atau mungkin mereka telah mengorbankan banyak hal dan 

telah bekerja dengan rajin untuk sampai ke tingkat dimana mereka 

kemudian berhenti. Usaha yang tidak selesai oleh sebagian orang 

dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Ini merupakan pandangan yang 

keliru yang sudah lazim bagi mereka yang menganggap kesuksesan 

sebagai tujuan yang harus dicapai, jika dibandingkan dengan proses 

usahanya. Namun demikian meskipun campers telah berhasil 

mencapai tujuan atau posisinya, tetap mereka tidak mungkin dapat 

mempertahankan posisinya itu tanpa ada usaha lagi.
21

 

Ciri-ciri tipe campers adalah sebagai berikut: 

a) Mereka mau untuk mendaki, meskipun akan berhenti di pos 

tertentu dan merasa cukup sampai di situ. 

b) Mereka merasa cukup puas, telah mencapai suatu tahapan tertentu. 

c) Masih memiliki sejumlah inisiatif, sedikit semangat, dan beberapa 

usaha. 

d) Mengorbankan kemampuan individunya, untuk mendapatkan 

kepuasan dan mampu membina hubungan dengan para camper 

lainnya. 
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e) Menahan diri terhadap perubahan, meskipun kadang tidak 

menyukai perubahan besar, karena mereka merasa nyaman dengan 

kondisi yang ada. 

f) Mereka menggunakan bahasa dan kata-kata yang kompromistis, 

misalnya “ini cukup bagus”, atau “kita cukuplah sampai sini saja”. 

g) Prestasi mereka tidak tinggi dan kontribusinya tidak besar juga 

h) Meskipun telah melalui berbagai rintangan, namun mereka akan 

berhenti juga pada suatu tempat dan mereka “berkemah” di situ.
22

 

3) Tipe climbers ( para pendaki) 

Climbers atau si pendaki adalah sebutan Stoltz untuk orang 

yang seumur hidup membaktikan dirinya pada pendakian. Tanpa 

menghiraukan latar belakang, keuntungan atau kerugian, nasib buruk 

atau nasib baik, dia terus mendaki. Climber adalah pemikir yang 

selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan, dan tidak membiarkan 

umur, jenis kelamin, ras, cacat fisik atau mental, atau hambatan 

lainnya menghalangi pendakiannya.
23

 

Ciri-ciri tipe climbers adalah sebagai berikut: 

a) Mereka membaktikan dirinya untuk terus mendaki. Mereka adalah 

pemikir yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan. 

b) Hidupnya “lengkap”, karena telah mengalami dan melewati semua 

tahapan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa akan banyak 
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imbalan yang diperoleh dalam jangka panjang melalui “langkah-

langkah kecil” yang sedang dilewatinya. 

c) Menyambut baik tantangan, memotivasi diri, memiliki semangat 

tinggi, dan berjuang mendapatkan yang terbaik dari hidup.  

d) Tidak takut menjelajahi potensi-potensi. Memahami dan 

menyambut baik resiko menyakitkan yang ditimbulkan karena 

bersedia menerima kritik. 

e) Menyambut baik setiap perubahan, bahkan ikut mendorong 

perubahan tersebut ke arah yang positif. 

f) Memberikan kontribusi yang cukup besar, karena bisa mewujudkan 

potensi yang ada pada dirinya. 

g) Merasa tidak asing dengan situasi sulit, karena kesulitan 

merupakan bagian dari hidup.
24

 

c. Aspek-Aspek Adversity Quotient (AQ) 

Stoltz menyatakan bahwa aspek-aspek dari adversity quotient 

mencakup beberapa komponen yang kemudian disingkat menjadi 

CO2RE, antara lain: 

1) C = Control (Kendali) 

Kendali terkait dengan sejauh mana seseorang mampu 

mengelola kesulitan yang akan datang. Kendali ini 

mempertanyakan: “Berapa banyak kendala yang dirasakan 

terhadap sebuah peristiwa yang menimbulkan kesulitan”. 
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Kemampuan mengelola masalah, berarti kemampuan mencari 

solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi dan selalu mencari 

cara-cara kreatif dalam proses penyelesaian masalah. Dengan 

demikian, seseorang akan tetap menjadi yang terbaik, dengan kata 

lain tetap berprestasi. Siswa diharapkan untuk tetap melihat 

peluang (kemungkinan) menjadi yang lebih baik, memiliki tekad 

tidak kenal menyerah dalam mencapai tujuan dan ulet dalam 

menjalankan aktivitas sebagai pelajar.
25

 

2) O2 = Origin dan Ownership (Asal-usul dan Pengakuan) 

Pengakuan sangat terkait erat dengan sejauh mana seseorang 

mempermasalahkan dirinya ketika ia mendapati bahwa kesalahan 

tersebut berasal dari dirinya, atau sejauh mana seseorang 

mempersalahkan orang lain atau lingkungan yang menjadi sumber 

kesulitan dan kegagalannya. Dan yang lebih penting lagi adalah 

sejauh mana kesediaan untuk bertanggung jawab atas kesalahan 

atau kegagalan tersebut. Makin tinggi kesediaan seseorang untuk 

bertanggung jawab atas kegagalan atau kesulitan yang 

menghadang, makin tinggi usaha yang dilakukan untuk mengatasi 

kendala tersebut.
26

 

Kata kunci pengakuan adalah rasa bersalah. Rasa bersalah 

memiliki dua fungsi penting, yaitu: (1) membantu seseorang untuk 

belajar, dengan menyalahkan diri sendiri, ia akan cenderung 
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merenungkan, belajar, dan menyesuaikan tingkah laku; dan (2) rasa 

bersalah itu menjurus pada penyesalan. Penyesalan dapat memaksa 

diri untuk meneliti batin dan mempertimbangkan kemungkinan ada 

perilaku yang melukai hati orang lain. Penyesalan merupakan 

motivator yang sangat kuat. Namun, jika terlarut dalam penyesalan 

akan melemahkan semangat.  

Pengakuan sangat erat kaitannya dengan motivasi. Seseorang 

yang mau mengakui kesalahan, maka ia akan memiliki rasa 

tanggung jawab dan keinginan mengubah kesalahan. Dapat juga 

dikatakan dengan suatu keinginan untuk menindaklanjuti 

penyesalan. Siswa diharapkan dapat berpikir ke depan, 

memanfaatkan potensi diri, dan memiliki tanggung jawab 

(komitmen).
27

 

3) R = Reach (Jangkauan) 

Jangkauan yang menyatakan sejauh mana kesulitan ini akan 

merambah kehidupan seseorang, menunjukkan bagaimana suatu 

masalah mengganggu aktivitas lainnya, sekalipun tidak 

berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. 

Dalam kaitannya dengan AQ tentu seseorang tidak 

menganggap remeh hal-hal kecil dan sepele. Sehingga masalah 

yang kecil dan sepele tidak meluas menjadi besar atau mengganggu 

aktivitas lain. Tapi tetap memperhitungkan dengan baik apapun 
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yang ada kaitannya dengan usaha mendapatkan sesuatu yang 

terbaik. Siswa diharapkan dapat mengambil keputusan di saat 

sebuah kesulitan datang. Menganggap kesulitan sebagai sebuah 

tantangan yang harus dihadapi dengan baik dan berupaya 

menyelesaikan masalah dengan penuh harapan, bahwa segala 

masalah akan dapat cepat teratasi, sehingga tidak mengganggu 

aktivitas lain.
28

 

4) E = Endurance ( Daya tahan) 

Endurance adalah aspek ketahanan individu. Sejauh mana 

kecepatan dan ketepatan seseorang dalam memecahkan masalah. 

Sehingga pada aspek ini dapat dilihat berapa lama kesulitan akan 

berlangsung dan berapa lama penyebab kesulitan itu akan 

berlangsung. Efek dari aspek ini adalah pada harapan tentang baik 

atau buruknya keadaan masa depan. Makin tinggi daya tahan 

seseorang, makin mampu menghadapi berbagai kesukaran yang 

dihadapinya.
29

 

Semakin tinggi AQ pada dimensi ini, semakin besar 

kemungkinan seseorang memandang kesuksesan sebagai sesuatu 

yang berlangsung lama, atau bahkan permanen dan menganggap 

kesulitan dan penyebab-penyebabnya sebagai sesuatu yang bersifat 
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sementara. Hal ini akan meningkatkan energi dan optimisme dalam 

bertindak.
30

 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adversity Quotient (AQ) 

Stoltz menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan adversitas, antara lain: 

1) Bakat 

Bakat menggambarkan keterampilan, kompetensi, 

pengalaman, dan pengetahuan yakni apa yang diketahui dan 

mampu dikerjakan oleh individu. 

2) Kemauan 

Kemauan menggambarkan motivasi, antusiasme, gairah, 

dorongan, ambisi, dan semangat yang menyala-nyala. Seorang 

individu tidak akan menjadi hebat dalam bidang apapun tanpa 

memiliki kemauan untuk menjadi individu yang hebat. 

3) Kecerdasan 

Menurut Howard Gardner dalam Stoltz, bahwa terdapat tujuh 

bentuk kecerdasan, yaitu lingistik, kinestetik, spasial, logika 

matematika, musik, interpersonal, dan intrapersonal. Setiap 

individu memiliki semua bentuk kecerdasan sampai tahap tertentu. 

Beberapa di antaranya ada yang lebih dominan dan itu 

mempengaruhi karir, pelajaran, dan hobi yang disukai individu.
31
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4) Kesehatan 

Kesehatan emosi dan fisik juga mempengaruhi individu 

dalam mencapai kesuksesan. Jika seseorang sakit, penyakitnya 

akan mengalihkan perhatian dari proses pencapaian kesuksesan. 

Emosi dan fisik yang sehat sangat membantu dalam pencapaian 

kesuksesan. 

5) Karakteristik kepribadian 

Karakteristik kepribadian seseorang seperti kejujuran, 

keadilan, ketulusan hati, kebijaksanaan, kebaikan, keberanian dan 

kedermawanan merupakan sejumlah karakter penting dalam 

mencapai kesuksesan. 

6) Genetika 

Meskipun warisan genetis tidak menentukan nasib, namun 

faktor ini juga mempengaruhi kesuksesan individu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor genetik merupakan salah satu faktor 

yang mendasari perilaku dalam diri individu.
32

 

7) Pendidikan 

Menurut John Dewey dalam Anwar Hafid, pendidikan 

adalah proses pembentukan kecakapan- ecakapan fundamental 

secara intelektual, emosional ke arah alam dan sesama manusia. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya 

untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, 

                                                           
32

 Dyra Yunilaili, “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kecerdasan Adversitas 

(Adversity Quotient) Mahasiswa Jurusan PAI Semester IV IAIN Ponorogo Tahun Akademik 

2016/2017”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo 2017), 26-27. 



 

 
 

karakter), pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang 

selaras dengan alam dan masyarakatnya.
33

  

8) Keyakinan  

Pemimpin-pemimpin dunia seperti Vaclav Havel dan Nelson 

Mandela mengatakan bahwa keyakinan atau iman merupakan unsur 

penting bagi kelangsungan hidup masyarakat kita. Herbert Benson 

dari Harvard University mengatakan bahwa berdoa akan 

mempengaruhi epinefrin dan hormon kortikosteroid pemicu stress, 

yang kemudian akan menurunkan tekanan darah serta membuat 

detak jantung dan pernafasan lebih santai.
34

 

e. Peran Adversity Quotient (AQ) dalam Kehidupan 

Menurut Stoltz, peran adversity quotient dalam kehidupan 

sehari-hari antara lain: 

1) Daya saing 

Orang-orang yang merespon kesulitan secara lebih optimis 

bisa diramalkan akan bersikap lebih agresif dan mengambil lebih 

banyak resiko, sedangkan reaksi yang lebih pesimis terhadap 

kesulitan menimbulkan lebih banyak sikap pasif dan berhati-hati. 

Orang-orang yang bereaksi secara konstruktif terhadap kesulitan 

lebih tangkas dan memelihara energi, fokus, dan tenaga yang 

diperlukan supaya berhasil dalam persaingan. 
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2) Produktivitas 

Dalam penelitiannya, Seligman membuktikan bahwa orang 

yang tidak merespon kesulitan dengan baik menjual lebih sedikit, 

kurang berproduksi, dan kinerjanya lebih buruk daripada mereka 

yang merespon kesulitan dengan baik. 

3) Kreativitas 

Menurut Joel Barker, kreativitas muncul dari keputusasaan. 

Oleh karena itu kreativitas menuntut kemampuan untuk mengatasi 

kesulitan yang ditimbulkan oleh hal-hal yang tidak pasti. 

4) Motivasi 

Orang-orang yang memilik AQ tinggi dianggap sebagai orang-

orang yang paling memiliki motivasi. 

5) Perbaikan 

Kita berada di era yang terus menerus melakukan perbaikan 

supaya bisa bertahan hidup. Dalam sebuah penelitian ditemukan 

bahwa, orang-orang yang memilik AQ lebih tinggi menjadi lebih 

baik, sedangkan orang-orang yang AQ-nya lebih rendah menjadi 

lebih buruk. 

6) Ketekunan 

Ketekunan adalah kemampuan untuk terus-menerus berusaha, 

bahkan manakala dihadapkan pada kemunduran-kemunduran atau 

kegagalan. 

7) Belajar 



 

 
 

Carol Dweck membuktikan bahwa anak-anak dengan respon-

respon yang pesimistis terhadap kesulitan tidak akan banyak belajar 

dan berprestasi jika dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki 

pola-pola yang lebih optimistis. 

8) Merangkul perubahan 

Mereka yang memeluk perubahan cenderung merespon 

kesulitan secara lebih konstruktif dengan memanfaatkannya untuk 

memperkuat niat mereka. Mereka merespon dengan mengubah 

kesulitan menjadi peluang.
35

 

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah saja akan tetapi belajar 

dapat terjadi melalui alam, lingkungan sekitar, pengalaman pribadi 

maupun pengalaman orang lain.  

Banyak ahli yang mendefinisikan belajar, diantaranya: Winkel 

mendefinisikan belajar adalah seluruh aktivitas mental atau psikis, yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan 

sejumlah perubahan dalam pengetahuan dan keterampilan.
36

 

Menurut Skiner dalam Muhibbin Syah, belajar adalah suatu proses 

adaptasi tingkah laku yang berlangsung secara progresif.
37

 Menurut 
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Morgan dalam Ngalim Purwanto mendefinisikan belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai 

suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Good dan 

Brophy dalam Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa belajar bukan 

tingkah laku yang nampak, tetapi proses yang terjadi secara internal 

dalam diri seseorang dalam usahanya memperoleh hubungan-hubungan 

baru.
38

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa belajar adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui latihan, 

keterampilan, dan pengalaman. 

Setiap kegiatan belajar pasti memiliki tujuan pembelajaran. Untuk 

mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau belum, maka 

dilakukan kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. 

Menurut Nawawi dalam Ahmad Susanto menyatakan bahwa hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu.
39
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b. Klasifikasi Hasil Belajar 

Dalam sistem penudidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan intruksional, menggunakan 

klasifikasi hasil belajar Benyamin Bloom yang secara garis besar dibagi 

menjadi 3 ranah, yaitu: 

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

dari 6 aspek, yaitu: 

a) Pengetahuan: mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah 

dipelajari dan disimpan dalam ingatan. 

b) Pemahaman: mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan 

arti dari bahan yang dipelajari 

c) Penerapan: mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu 

kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang 

konkret dan baru.  

d) Analisis: mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke 

dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau 

organisasinya dapat dipahami dengan baik 

e) Sintesis: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan 

atau pola baru. 

f) Evaluasi: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu 

pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan 



 

 
 

pertanggungjawaban pendapat itu, yang berdasarkan kriteria 

tertentu.
40

 

2. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yaitu: 

a) Penerimaan: mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang 

dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, seperti buku 

pelajaran atau penjelasan yang diberikan oleh guru. 

b) Partisipasi: mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif 

dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. 

c) Penilai atau penentuan sikap: mencakup kemampuan untuk 

memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai 

dengan penilaian itu. 

d) Organisasi: mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem 

nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. 

e) Pembentukan pola hidup: mencakup kemampuan untuk 

menghayati nilai-nilai kehidupan sedemikian rupa, sehingga 

menjadi milik pribadi (internalisasi) dan menjadi pegangan nyata 

dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri.
41

 

3. Ranah psikomotoris, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni: 

a) Persepsi: mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi 

yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan 
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pembedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-masing 

rangsangan. 

b) Kesiapan: mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya 

dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian 

gerakan. 

c) Gerakan terbimbing: mencakup kemampuan untuk melakukan 

suatu rangkaian gerak-gerik, sesuai dengan contoh yang diberikan 

(imitasi). 

d) Gerakan yang terbiasa: mencakup kemampuan untuk melakukan 

suatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar, karena sudah dilatih 

secukupnya, tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan. 

e) Gerakan kompleks: mencakup kemampuan untuk melaksanakan 

suatu keterampilan, yang terdiri atas beberapa komponen, dengan 

lancar, tepat, dan efisien. 

f) Penyesuaian pola gerakan: mencakup kemampuan untuk 

mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik 

dengan kondisi setempat atau dengan menunjukkan suatu taraf 

keterampilan yang telah mencapai kemahiran. 

g) Kreativitas: mencakup kemampuan untuk melahirkan aneka pola 

gerak-gerik yang baru, seluruhnya atas dasar prakarsa atau inisiatif 

sendiri.
42
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Muhibbin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu faktor internal, yakni 

keadaan/ kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor eksternal, yakni 

kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor pendekatan belajar, yakni 

jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi 

pelajaran.
43

 

Sedangkan menurut Djamarah, faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar meliputi: 

1. Dari luar: lingkungan (alami dan sosial budaya) dan instrumental 

(kurikulum, program, sarana dan fasilitas guru. 

2. Dari dalam: fisiologis (kondisi fisiologis dan kondisi panca indera) 

dan psikologis (minat, kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan 

kognitif).
44

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, faktor yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar secar garis besar terbagi menjadi 

2 (dua), yaitu: 

1) Faktor internal 

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua 

aspek, yakni aspek fisiologis dan aspek psikologis. 

a) Aspek fisiologis 
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Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Siswa yang memiliki kelainan, seperti 

cacat tubuh, dan gangguan panca indera terutama pada penglihatan 

dan pendengaran akan sulit menyerap informasi yang disampaikan 

guru.
45

 

b) Aspek psikologis 

Aspek psikologis yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi 

mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang 

keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. 

Aspek psikologis ini meliputi beberapa hal berikut: 

(a) Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada sesuatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.
46

 

(b) Kecerdasan 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai 

kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 
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dihadapi.
47

 Tingkat kecerdasan atau intelegensi (IQ) sangat 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.
48

 

(c) Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. Setiap orang memiliki bakat dalam arti berpotensi 

untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai 

dengan kapasitasnya masing-masing.
49

 

(d) Motivasi 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya efektif (perasaan) 

dan reaksi untuk mencapai tujuan.
50

 

(e) Kemampuan kognitif 

Ranah kognitif merupakan kemampuan yang selalu 

dituntut kepada peserta didik untuk dikuasai. Karena 

penguasaan kemampuan pada ranah ini menjadi dasar bagi 

penguasaan ilmu pengetahuan. Ada tiga kemampuan yang 

harus dikuasai sebagai jembatan untuk sampai pada 

penguasaan kemampuan kognitif, yaitu persepsi, mengingat, 

dan berpikir.
51
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2) Faktor eksternal 

a) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi 

semangat belajar siswa. Para guru yang menunjukan sikap dan 

perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik 

dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. 

Selanjutnya, lingkungan sosial masyarakat di sekitar 

perkampungan siswa tersebut. Misalnya, kondisi masyarakat di 

lingkungan kumuh yang serba kekurangan akan sangat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Siswa akan menemuka 

kesulitan ketika memerlukan teman belajar atau berdiskusi atau 

meminjam alat-alat belajar tertentu yang kebetulan belum 

dimilikinya. 

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. 

Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan 

keluarga, dan demografi keluarga, semuanya dapat memberi 

dampak baik atau pun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil 

yang dicapai siswa.
52
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b) Lingkungan nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nnsosial ialah 

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa 

dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu blajar 

yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.
53

 

 

4. Mata Pelajaran Qur’an Hadist 

Pembelajaran Qur’an Hadist pada dasarnya merupakan upaya 

normatif untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam 

mengembangkan pandangan hidup yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai 

yang terkandung Qur’an Hadist sehingga menjadi sikap hidupnya yang 

dimanifestasikan dalam keterampilan hidup sehari-hari. 

Untuk mengembangkan pandangan hidup tersebut diperlukan strategi 

pembelajaran yang berbasis kontekstual, yakni pembelajaran alqur’an dan 

hadist yang selalu mengaitkannya dengan konteks dan pengalaman-

pengalaman hidup peserta didik yang beraneka ragam dan konteks masalah-

masalah serta situasi-situasi riil kehidupannya. Pendidikan Al-Qur’an dan 

Hadist pada dasarnya di samping berusaha untuk memahami artinya, 

menangkap isinya, dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan, juga 

berusaha untuk membina sikap dan perilaku keberagaman peserta didik itu 

sendiri. Dengan demikian yang diutamakan oleh pendidikan Al-Qur’an dan 
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hadist mencakup aspek-aspek knowing (mengetahui tentang ajaran dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist), doing (bisa 

mempraktikkan apa yang diketahui), serta being (beragama atau menjalani 

hidup atas dasar ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an 

dan Hadist).
54

 

 

 

5. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Formal dan Adversity Quotient 

terhadap Hasil Belajar Siswa 

Nawawi mengatakan bahwa hasil belajar adalah tingkat keberhasilan 

siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan 

dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran 

tertentu.
55

 Jadi hasil belajar dalam mata pelajaran Qur’an Hadist adalah hasil 

dari usaha siswa dalam mempelajari mata pelajaran Qur’an Hadits yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes pelajaran Qur’an Hadits. 

Muhibbin Syah menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan 

siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses 

belajar yang sedang dialaminya sekarang. Inilah yang disebut transfer dalam 

belajar. Peristiwa pemindahan pengaruh (transfer) pada umumnya atau 

hampir selalu membawa dampak positif maupun negatif terhadap aktivitas 

dan hasil pembelajaran materi pelajaran di masa sekarang. Menurut E.L. 
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Thorndike, transfer positif biasanya terjadi apabila ada kesamaan elemen 

antara materi yang lama dengan materi yang baru. Sedangkan transfer 

negatif terjadi apabila keterampilan yang sebelumnya sudah dimiliki 

menjadi penghambat belajar keterampilan lainnya.
56

 Jadi, siswa Madrasah 

Tsanawiyah yang pendidikan formalnya berasal dari Madrasah Ibtidaiyah, 

hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadits tinggi karena terpengaruh 

oleh hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadits sewaktu di Madrasah 

Ibtidaiyah.  

Selanjutnya menurut Djamarah, proses dan hasil belajar dipengaruhi 

oleh 2 faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari dalam 

antara lain, fisiologis (kondisi fisiologis dan kondisi panca indera) dan 

psikologis (minat, kecerdasan, bakat, motivasi, kemampuan kognitif).
57

 Dari 

banyak faktor di atas, kecerdasan menjadi salah satu faktor penting untuk 

mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Kecerdasan memiliki banyak jenis, salah satunya adalah kecerdasan 

adversitas (adversity quotient). Adversity quotient (AQ) adalah kemampuan 

seseorang dalam menghadapi dan mengatasi masalah, hambatan atau 

kesulitan yang dimilikinya serta akan mengubahnya menjadi peluang 

keberhasilan dan kesuksesan.
58

 Siswa yang memiliki AQ tinggi akan 

mengarahkan segala potensi yang dimilikinya untuk memberikan hasil yang 

terbaik serta selalu termotivasi untuk berprestasi. Begitu pula kaitannya 

dengan proses dan hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki AQ tinggi akan 
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selalu mampu menghadapi segala hambatan dalam proses belajarnya serta 

selalu berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai 

arah penelitian serta untuk memperoleh kesatuan jawaban serta untuk 

memperoleh kesatuan jawaban yang lebih jelas mengenai permasalahan dalam 

penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika siswa berasal dari Madrasah Ibtidaiyah, maka hasil belajar siswa tinggi. 

2. Jika siswa berasal dari Sekolah Dasar, maka hasil belajar siswa rendah.  

3. Jika adversity quotient siswa tinggi, maka hasil belajar siswa tinggi. 

4. Jika adversity quotient siswa rendah, maka hasil belajar siswa rendah. 

5. Jika siswa berasal dari Madrasah Ibtidaiyah dan adversity quotient siswa 

tinggi, maka hasil belajar siswa tinggi. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. 

Hipotesis perlu dibuktikan melalui data-data dari penelitian lapangan, 

kemudian diuji dengan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis akan 

menghasilkan kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis yang 

diajukan. 



 

 
 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka 

selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. H0 : Latar belakang pendidikan formal (X1) tidak berpengaruh terhadap hasil 

belajar (Y) siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul 

Mujtahidin 

Ha : Latar belakang pendidikan formal (X1) berpengaruh terhadap hasil 

belajar (Y) siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul 

Mujtahidin 

2. H0 : adversity quotient (X2) tidak berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) 

siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Ha : adversity quotient (X2) berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) siswa 

pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

3. H0 : Latar belakang pendidikan formal (X1) adversity quotient (X2) secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) siswa pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Ha : Latar belakang pendidikan formal (X1) adversity quotient (X2) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) siswa pada mata 

pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MTs Nurul Mujtahidin dengan alamat           

Jl. Pahlawan Suntari No. 31 Mlarak, Ponorogo. Waktu penelitian dilakukan 

pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019.  

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

kuantitatif, karena gejala-gejala hasil pengamatan dikonversikan ke dalam 

angka-angka sehingga dapat digunakan teknik statistik untuk menganalisis 

hasilnya. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau yang 

diangkakan (scoring). 

Variabel dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel independen 

(variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini 

variabel independennya adalah latar belakang pendidikan formal dan adversity 

quotient, sedangkan variabel dependennya adalah hasil belajar siswa. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 



 

 
 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
59

 Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Nurul Mujtahidin Mlarak 

tahun ajaran 2018/2019 yang berjumlah 106 siswa. 

2. Sampel 

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
60

 Menurut arikunto, jika 

peneliti mempunyai beberapa ratus subjek dalam populasi, mereka dapat 

menentukan kurang lebih 25-30% dari jumlah subjek tersebut. Jika jumlah 

anggota subjek dalam populasi hanya meliputi antara 100 hingga 150 

orang, dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket, 

sebaiknya subjek sejumlah itu diambil seluruhnya.
61

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling jenuh, 

yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil.
62

 Jadi sampel yang digunakan adalah seluruh siswa MTs 

Nurul Mujtahidin Mlarak sebanyak 106 orang, sehingga penelitian ini 

disebut penelitian populasi. 
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pencarian secara sistematis dan 

fleksibel.
63

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang latar belakang pendidikan formal tingkat dasar (SD/MI) siswa 

MTs Nurul Mujtahidin Mlarak yang diperoleh dari angket. 

2. Data tentang adversity quotient siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadits di 

MTs Nurul Mujtahidin Mlarak yang diperoleh dari angket. 

3. Data tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadits di MTs 

Nurul Mujtahidin Mlarak yang diperoleh dari dokumen nilai siswa pada 

rapor. 

 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel 

Penelitian 

Sub - 

 Variabel 

Indikator Teknik 

Pengumpulan 

Data 

No. Item Jumlah 

Latar Belakang 

Pendidikan 

Formal Siswa  

(X1) 

Pendidikan 

tingkat dasar 

a. Madrasah 

Ibtidaiyah  

Angket - 4 

2 

b. Sekolah Dasar 

Adversity 

Quotient Siswa 

(X2) 

 

1. Kendali 

(control) 

a. Tetap melihat 

peluang 

(kemungkinan) 

menjadi yang lebih 

baik 

Angket  4, 5, 6, *21, 

*33 

5 

b. Memiliki tekad 

tidak kenal 

menyerah dalam 

mencapai tujuan 

1, 14, *24, 

*26 

4 
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  c. Ulet dalam 

menjalankan 

aktivitas sebagai 

pelajar. 

 10, 16, *25, 

*39 

4 

2. Asal-usul 

dan 

pengakuan 

(origin dan 

ownership) 

a. Mengakui 

kesalahan diri 

sendiri 

3, 7, 17, *2, 

*12, *22, 

*31 

7 

b.  Bersedia 

bertanggung jawab 

pada kesalahan 

yang diperbuat 

8, 13, 15, 18, 

*23, *27, 

*37  

7 

3. Jangkauan 

(reach) 

a. Membatasi 

jangkauan 

permasalahan 

19, *29, *36, 

*38 

4 

b. Dapat mengambil 

keputusan di saat 

sebuah kesulitan 

datang. 

11, *32 2 

4. Daya tahan 

(endurance) 

a. Mampu mengatasi 

masalah dengan 

cepat 

9, *30, *34 3 

b. Optimis dalam 

bertindak 

20, *28, *35 3 

Hasil Belajar 

Siswa (Y) 

Ranah 

Kognitif 

siswa 

Hasil  Penilaian 

Akhir Semester 

ganjil dalam mata 

pelajaran Qur’an 

Hadist  

Dokumentasi Dokumen nilai siswa 

pada rapor 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

teknik : 

1. Angket/kuesioner  

Angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan 

kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia 

memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.
64

 Kuesioner dapat 
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 Arikunto, Manajemen Penelitian, 136 



 

 
 

berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada 

responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.
65

 

Peneliti menggunakan angket yang ditujukan kepada seluruh siswa 

MTs Nurul Mujtahidin yang menjadi sampel penelitian, untuk mengetahui 

apa latar belakang pendidikan formal siswa serta bagaimana adversity 

quotient siswa di MTs Nurul Mujtahidin Mlarak. 

Dalam pengumpulan data dari angket tersebut, peneliti menggunakan 

angket yang jawabannya mengacu pada skala likert. Jawaban setiap item 

instrument mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif, 

yang dapat berupa kata-kata, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka setiap 

jawaban dapat diberi skor.
66

  

Maka skala likert pada penelitian ini dapat diberi skor sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Skor Alternatif Jawaban Angket Adversity Quotient 

Pernyataan Positif (+) Pernyataan Negatif (-) 

Sangat setuju          : 4 

Setuju           : 3 

Tidak Setuju          : 2 

Sangat Tidak Setuju   : 1 

Sangat setuju          : 1 

Setuju           : 2 

Tidak Setuju                : 3 

Sangat Tidak Setuju   : 4 

 

Pen-skoran di atas di gunakan untuk angket adversity quotient, 

sedangkan untuk angket latar belakang pendidikan siswa menggunakan 

pedoman penskoran sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Skor Alternatif Jawaban Latar Belakang Pendidikan Siswa 

Latar belakang pendidikan Skor 

Madrasah Ibtidaiyah 2 

Sekolah Dasar 1 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
67

 Dapat 

dikatakan juga dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
68

  

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dalam 

penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai hasil belajar siswa. 

 

E. Uji Instrumen 

1. Uji validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data ( mengukur) itu valid.
69

 Uji validitas digunakan untuk 
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mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
70

 Untuk mengetahui 

valid tidaknya instrumen, instrumen yang akan diuji validitasnya 

disebarkan kepada narasumber. Kemudian menghitung koefesien validitas 

dengan menggunkan koefisien korelasi product moment untuk setiap butir. 

Rumus product moment yang digunakan adalah: 

rxy = 
     (  )(  )

√(     (  ) )(     (  ) )
 

Keterangan: 

rxy  : angka indeks korelasi product moment 

n  : jumlah responden 

X  : jumlah seluruh nilai X 

Y : jumlah seluruh nilai Y 

XY : jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y
71

 

Apabila r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal 

dinyatakan valid, apabila r hitung < r tabel maka soal dinyatakan tidak 

valid.
72

 

Penghitungan uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program komputer SPSS 16.0. Berdasarkan hasil 

penghitungan untuk variabel adversity quotient diperoleh jumlah butir valid 

39 sedangkan jumlah butir invalid 1. Data hasil uji validitas dapat dilihat 
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dalam tabel. Adapun rangkuman hasil uji validitas adalah sebagai berikut 

(lebih lengkapnya lihat lampiran 3)  

Tabel 3. 4 

Rangkuman Hasil Uji Validitas 

No. Variabel Penelitian Jumlah 

Item 

Item 

Valid 

Item 

Invalid 

No. Item 

Gugur 

1. Adversity Quotient 40 39 1 30 

 

2. Uji reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Butir pertanyaan atau pernyataan 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten.
73

 Suatu tes dikayakan reliabel atau ajeg 

apabila beberapa kali pengujian menunjukkan hasil yang relatif sama. 

pengujian suatu tes bisa dilakukan terhadap objek yang sama pada waktu 

yang berlainan dengan selang waktu yang tidak terlalu lama dan juga 

terlalu singkat.
74

 Adapun cara menguji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini dengan menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha. 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60. Rumus koefisien Cronbach Alpha adalah: 

   (
 

   
)(  

∑   

   
) 
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Keterangan: 

r11   = koefisien reliabilitas 

k     = banyaknya butir soal 

si
2 

= jumlah varians soal 

st
2     

= varians total
75

 

Berdasarkan perhitungan dengan komputer program SPSS 16.0 

diperoleh koefisien reliabilitas untuk adversity quotient sebesar 0,944. 

Karena nilai lebih dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis korelasi product moment 

Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dua variabel 

dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Rumus 

yang digunakan adalah: 

    
∑  

√∑    
 

Keterangan: 

Rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

x
2 
= jumlah skor kuadrat skor x 

y
2 

= jumlah skor kuadrat skor y
76
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2. Analisis Korelasi Ganda 

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan 

kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersama-sama 

atau lebih dengan satu variabel dependen. 

       √
    

      
                
       

 

Keterangan:  

Ryx1x2  = korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan 

variabel Y 

ryx1         = korelasi product moment antara X1 dengan Y 

ryx2         = korelasi product moment antar X2 dengan Y 

rx1 x2       = korelasi product moment antar X1 dengan X2
77

 

 

Tabel 3.5 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,200 - 0,399 Rendah 

0,400 - 0,599 Sedang  

0,600 - 0,799 Kuat  

0,800 - 1,000 Sangat Kuat 

 

3. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen.
78

  Analisis 
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regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh latar belakang 

pendidikan formal terhadap hasil belajar Qur’an Hadist ( hipotesis 1) dan 

pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar Qur’an Hadist ( hipotesis 

2). Sedangkan untuk mendapatkan model regresi linier sederhananya 

dengan rumus sebagai berikut: 

 ̂           

 

Keterangan: 

 ̂    : prediksi nilai y 

     : harga konstanta atau harga y’ jika x=0 

     : arah koefisien regresi 

     : variabel independen
79

 

a. Mencari nilai    dan       

     = 
(∑          
 
   )    ̅̅̅̅

(∑     
   

   )   ̅ 
  

   =  ̅     ̅ 

b. Uji signifikansi model dengan menghitung nilai-nilai yang ada dalam 

tabel ANOVA 
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Tabel 3.6 

Tabel ANOVA 

Sumber 

Variasi 

df Sum of Square (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR 

SSR=  ∑   
      ∑       

 
   

(∑   
   )

 

 
 

MSR 

MSR=
   

  
 

Error n-2 SSE 

SSE=∑   
  

      ∑   
      ∑      

 
    

MSE 

MSE=
   

  
 

Total n-1 SST 

SST=∑   
   

   
(∑   
   )

 

 
 

 

 

Daerah penolakan: 

Fhitung = 
   

   
 

Kriteria pengujian: 

Tolak H0 bila Fhitung >    (       ) 

4. Analisis Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu 

variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Analisis 

regresi ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh latar belakang 

pendidikan formal dan adversity quotient terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran Qur’an Hadist (hipotesis 3). Sedangkan untuk mendapatkan model 

regresi linier gandanya dengan rumus sebagai berikut: 

 ̂                   

Keterangan: 

 ̂        : prediksi nilai y 

         : harga konstanta atau harga y’ jika x=0 

       : Variabel independen 



 

 
 

        : arah koefisien regresi 

 

a. Mencari nilai bo, b1, dan b2 

b1 = 
 (∑     

 )  
   (∑      ) (∑      )(∑       )

 
   

 
   

 
   

(∑     
 )(∑     

 )   
     

   (∑       )
 
   

 

b2 = 
 (∑     

 )  
   (∑      ) (∑      )(∑       )

 
   

 
   

 
   

(∑     
 )(∑     

 )   
     

   (∑       )
 
   

 

b0 = 
 (∑  )  

      (∑     )   (∑     )
 
   

 
   

 
 

dimana: 

∑    
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b. Uji signifikansi model dengan menghitung nilai-nilai yang ada dalam 

tabel ANOVA 

Uji overall pada regresi linier ganda dilakukan untuk mengetahui apakah 

seluruh variabel bebas/ independen yang ada dalam model mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat/ dependennya. 

Hipotesis: 

H0 : 1 = 2 = 0 

H1 = minimal ada satu, i ≠ 0 untuk i – 1,2 

Statistik uji: 

Tabel 3.7 

Tabel ANOVA 

Sumber 

Variasi 

df Sum of Square (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 1 SSR 

SSR=(  ∑   
      ∑         ∑      )   

 
   

 
   

(∑  ) 
   

 

 
 

MSR 

MSR=
   

  
 

Error n-2 SSE 

SSE=∑   
  

    (  ∑   
      ∑         ∑      )

 
   

 
    

MSE 

MSE=
   

  
 

Total n-1 SST 

SST=∑   
   

   
(∑  ) 
   

 

 
 

 

 

Daerah penolakan: 

Tolak H0 bila Fhitung >    (       ) 

- Fhitung ≥ Ftabel maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh secara 

bersama-sama antara latar belakang pendidikan formal dan adversity 

quotient terhadap hasil belajar. 



 

 
 

- Fhitung ≤ Ftabel maka H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh secara 

bersama-sama antara latar belakang pendidikan formal dan adversity 

quotient terhadap hasil belajar. 

 

5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada persamaan regresinya linier, dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

R
2 

= 
   

   
 

R
2 

adalah koefisien determinasi/ proporsi keragaman/ variabilitas total di 

sekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan model regresi (biasanya 

dinyatakan dalam prosentase)
80
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya 

Yayasan pendidikan Islam “Nurul Mujtahidin” Mlarak adalah suatu 

lembaga pendidikan yang menyertakan kurikulum dengan kurikulum yang 

sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Islam khususnya di 

Ponorogo yang kini menjadi salah satu lembaga pendidikan swasata yang 

bertempat di Gunungsari Mlarak Kabupaten Ponorogo, yang sebenarnya 

selama ini dirintis pada tanggal 1 Agustus 1964. Untuk pertama kalinya 

sekolah ini diselenggarakan pada malam hari, dari jam 19.00 sampai 21.00 

bertempat tinggal pada sebuah langgar Bader yang berada di desa Gontor 

tengah, sedang langgar tersebut telah dipugas menjadi masjid yang bernama 

Al-Badru, yang sampai sekarang tempatnya masih tetap dan atas nama 

wakaf yang sama. Sebelum seperti sekarang ini lembaga pendidikan ini 

dulunya hanya mempelajari materi-materi keagamaan khususnya agama 

Islam.
81

 

Sedangkan pada awalnya rintisan sekolah ini memiliki tenaga pndidik 

yang sangat minim sekali antara lain: 

a. Tenaga pendidik: 

1. Bapak Siomun Gontor Mlarak Ponorogo 
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2. Bapak Baihaki dari Bayuwangi Jawa Timur 

3. Bapak Hanik Gontor Mlarak Ponorogo 

4. Bapak Muhsin Gontor Mlarak Ponorogo 

5. Bapak Sutaji Gontor Mlarak Ponorogo 

6. Bapak Muh. Fahrudin Gontor Mlarak Ponorogo 

b. Siswa  

Siswa berjumlah 27 siswa dengan rincian sebagai berikut siswa putra 

berjumlah 18 siswa dan putri 9 siswa. 

Pada waktu mempunyai tenaga pendidik dan siswa yang serba ikhlas 

dan gratis itu, telah disepakati dengan nama “Mambaul Ulum”. 

Penyelenggaraan pengajaran yang seperti ini hanya berjalan satu tahun saja. 

Dari penyelenggaraan pengajaran malam hari beralih ke sore hari karena 

adanya beberapa sebab yang memungkinkan adanya perubahan pelaksanaan 

pendidikan. Karena adanya beberapa pergeseran waktu dan tempat 

penyelanggaraan, maka nama lembaga ini berganti nama lagi yaitu menjadi 

nama, Tarbiyatul Mualimin Al Islamiyah yang disingkat TMI yang 

bertempat di Madrasah Tarbiyatul Atfal (MTA), sehingga TMI hanya 

menumpang untuk menyelenggarakan jalannya proses kegiatan belajar. 

Dengan demikian mulailah terasa adanya masa depan yang agak cerah. 

Meskipun dengan penyelenggaraan pendidikan yang masih menumpang 

pada lembaga lain. Rupanya Tuhan berkehendak beda dan ternyata TMI 

hanya bertahan selama dua tahun yaitu pada tahun 1967-1969. Demikianlah 

sejarah yang telah dirintis oleh beberapa orang alumni Pondok Modern 



 

 
 

Gontor, termasuk di dalamnya adalah: bapak Soimun Gontor guru 

pendidikan agama Islam di desa itu. Karena bapak Soimun mempunyai 

tugas dinas pada sekolah dasar, maka TMI mengangkat bapak Muhsin 

sebagai kepala sekolah yang dibantu oleh pendukungnya. 

Setelah kurang lebih 2 setengah tahun lamanya Madrasah ini 

dinyatakan dibubarkan karena beberapa sebab antara lain: 

a. Dari kalangan teman-teman pendidik madrasah MTA banyak kesibukan 

b. Dari tenaga pendidik banyak yang meneruskan studi baik ke luar negeri 

maupun ke dalam negeri. 

Setelah masa kevakuman ini, beberapa tokoh lama yang masih 

berada di desa Gontor, ditambah dengan beberapa orang, berusaha 

menghidupkan kembali sekolah tersebut. Dan pada tanggal 1 Agustus 1971, 

berdirilah madrasah itu walaupun yang sebenarnya hanya menghidupkan 

kembali sekolahan yang ada dengan wajah baru. Dan sekolahan dengan 

wajah baru itu dapat berjalan lima tahun. Adapun pelaksanaan 

pendidikannya sudah dimasukkan pagi hari yang bertempat di rumah bapak 

Soimun BA. Kemudian atas saran para pendidik agar mengusulkan adanya 

guru bantu yang diperbantukan oleh pemerintah kepada sekolahan, maka 

usulan dan saran itu dapat dikabulkan oleh pemerintah. 

Setelah tahun 1974 nama Madrasah berubah menjadi PGA 6 tahun 

pembangunan yang masih berada di rumah bapak Soimun, BA. Akan tetapi 

dengan perubahan nama madrasah, tidak lama kemudian, madrasah itu 



 

 
 

mengalami masa keprihatinan. Disebabkan karena keberadaannya 

berdekatan dengan pondok Gontor. 

Dengan kesulitan madrasah mengenai tempat penyelenggaraan 

pendidikan di desa Gontor, maka ada beberapa orang menawarkan akan 

mengusahakan tanah wakaf, yaitu bapak Sobari desa Mlarak. Setelah 

beberapa saat desakan agar madrasahnya pak Soimun harus pindah, maka 

baru pada tanggal 14 Agustus 1975 madrasah yang berada di rumah bapak 

Soimun dinyatakan pindah ke Gunungsari Mlarak tepatnya di rumah bapak 

Sobari dengan status menumpang untuk sementara atas persetujuan kepala 

desa Mlarak yaitu bapak Tukimin dan kepala sekolah desa Gontor bapak 

Muksin pada waktu itu. 

Setelah madrasah berjalan kurang lebih satu tahun bertempat di 

rumah bapak Sobari, seorang guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah 

Dasar di desa Mlarak, maka para pendidik dan masyarakat yang setuju atas 

kehadiran sekolah baru itu, mereka berusaha mengadakan pendekatan 

dengan masyarakat dan kepala desa untuk melestarikan keberadaan sekolah 

yang memang diharapkan kehadirannya di desa Gunungsari Mlarak, dengan 

pendekatan yang dilakukan oleh bapak Abdul Khohar dan beberapa tokoh 

masyarakat, maka terkabullah pemberian tanah wakaf. 

Dengan pemberian wakaf tersebut, sekolahan yang mengalami jatuh 

bangun itu pun mulailah mengembangkan sayapnya, karena kehadirannya 

disambut dengan tangan terbuka, bahkan tidak sedikit orang yang mau 

menyumbangkan pikiran, harta benda demi untuk pembangunan sekolah 



 

 
 

tersebut. Dalam setiap pembangunannya pastilah masyarakat sekitar 

berduyun-duyun untuk bergotong royong membangun madrasah yang baru, 

di antaranya masyarakat yang tidak bisa menyumbangkan tenaganya karena 

uruan kedinasan, maka tidak segan-segan mereka membantu yang lain yaitu 

membantu berupa makanan, minuman, dan masih banyak lagi. Mereka 

melaksanakan yang demikian ini dengan alasan beramal untuk masa depan 

dan ikhlas Lillahi Ta’ala. 

Sejak perpindahan PGA 6 tahun pembangunan ke Gunungsari 

Mlarak, pemerintah selalu memperhatikan keberadaan lembaga ini, di 

antaranya dengan adanya pembinaan terhadap guru-guru untuk mengikuti 

penataran-penataran guru bidang studi, penataran-penataran keterampilan 

dan lain-lain. Dengan adanya keputusan 3 menteri yaitu Menteri dalam 

Negeri, Menteri P dan K, dan Menteri Agama, mengenai penyederhanaan 

sekolah kejuruan termasuk: SPG, PGA yang dapat berdiri  yang hanya ada 

satu setiap kabupaten, sehingga PGA 6 tahun pembangunan harus dilebur 

menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, dan di bawah satu pimpinan 

karena masih mengacu pada pendidikan 6 tahun. Sedangkan kepala 

sekolahnya seorang, yaitu: bapak Soimun, BA. Dengan stempel MtsA. 

“Nurul Mujtahidin” Mlarak Ponorogo. 

Setelah berjalan kurang lebih satu tahun, maka pengelola kepala 

sekolah pun harus dipisah menjadi 2 kepala, dengan tuntutan kepala sebagai 

berikut: 



 

 
 

1. Madrasah Tsanawiyah, dikepalai oleh, bapak Soimun, BA. Dari desa 

Gontor Mlarak Ponorogo, yang sekaligus sebagai tokoh pendiri 

2. Madrasah Aliyah dikepalai oleh Drs. Abdullah Syukri dari Ngabar Siman 

Ponorogo. 

Setelah berjalan beberapa saat, maka kepemimpinan yang sudah 

mapan pun harus dirubah dan menyesuaikan aturan pemerintahan. Adapun 

aturan itu adalah seorang kepala sekolah definitif tingkat Tsanawiyah harus 

mempunyai golongan kepangkatan IIC. Sehingga kedudukan yang selama 

ini sudah berjalan dengan baik, harus merubah kedudukan kepala menjadi: 

1. Kepala Madrasah Tsanawiyah di kepalai oleh, Kepala definitif Drs. 

Abdullah Syukri, dari Ngabar, Siman Ponorogo 

2. Madrasah Aliyah dikepalai oleh bapak Soimun BA. Karena pada waktu 

itu, beliau masih belum memenuhi syarat kepangkatan yang ditentukan 

oleh pemerintah. Sehingga bapak Soimun menduduki kepala Aliyah yang 

diangkat oleh yayasan. Dan belum ditetapkan sebagai kepala definitif 

Aliyah. 

Setelah pergantian itu berjalan beberapa tahun, tahun berikutnya 

bapak Drs. Abdullah Syukri diangkat menjadi pemilik sekolah, sehingga 

kepala Madrasah Tsanawiyah harus diganti oleh yang lain, yaitu bapak 

Mashuri sebagai kepala definitif pada tahun 1985-1992. Untuk tahun-tahun 

berikutnya, setelah kegiatan belajar mengajar berjalan beberapa saat, turun 

keputusan baru yang isinya kepala sekolah definitif yang dikepalai oleh 

bapak Mashuri harus mengalami perombakan lagi, hal ini karena bapak 



 

 
 

Mashuri dimutasi ke sekolah MtsA Ronggo Warsito Tegalsari Jetis 

Ponorogo. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka pengurus yayasan 

Pendidikan Islam “Nurul Mujtahidin” Mlarak Ponorogo mengadakan rapat 

khusus, yang hasilnya menetapkan bapak Moh. Yasir diangkat menjadi 

kepala sekolah tingkat Tsanawiyah ± selama satu tahun. Kemudian turun 

surat dari pemerintah yang isinya menyatakan, bapak M. Djauhari dari 

Kaponan Mlarak Ponorogo, diangkat menjadi kepala definitif pada 

Madrasah Aliyah, kepala definitifnya adalah bapak Drs. Soimun, dari 

Gontor Mlarak Ponorogo sampai sekarang. 

Setelah sekolahan berjalan ± 20 tahun, perkembangannya sangat 

baik, bila kita lihat dari kaca mata sejarah yang berada di kecamatan Mlarak 

sekarang ini. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

a. Visi Madrasah  

Visi Madrasah Tsanawiyah Nurul Mujtahidin Mlarak Ponorogo: 

“Terwujudnya Lulusan Yang Islami, Beriman, Berilmu, Beramal 

Sehingga Mencapai Kualitas Yang Unggul Dalam Imtaq dan Iptek.” 

b. Misi Madrasah 

1) Menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam 

2) Menerapkan pembelajaran PAKEM, CTL, Berbasis Multiple 

Intelegence 

3) Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris bagi 

peserta didik 



 

 
 

4) Memfasilitasi segala kegiatan ekstra kurikuler yang diprogramkan 

5) Membantu dan memfasilitasi setiap peserta didik untuk mengenali 

dan mengembangkan potensi dirinya khususnya bidang olahraga 

6) Menerapkan management partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga Madrasah, Pengurus dan Komite 

7) Membekali berbagai ketrampilan pada peserta didik agar dapat 

bermanfaat bagi masyarakat 

8) Membekali siswa-siswi agar dapat melestarikan lingkungan dengan 

cara penghijauan
82

 

c. Tujuan Madrasah 

1) Tujuan Umum 

Secara umum, tujuan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah  

Nurul Mujtahidin adalah ingin menyiapkan siswa-siswi yang 

berkualitas, bertaqwa, berakhlak mulia dan mampu bersaing di tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi serta terampil dalam mengamalkan 

ilmunya. 

2) Tujuan Khusus 

Secara khusus dapat disampaikan bahwa tujuan Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Mujtahidin adalah sebagai berikut : 

a) Menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan IPTEK dan 

IMTAQ. 
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b) Menciptakan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan 

moralitas yang islami dalam konteks kehidupan individual maupun 

sosial. 

c) Mewujudkan proses pembelajaran PAIKEM. 

d) Menjadi Madrasah yang unggul dan digemari oleh masyarakat
83

 

3. Struktur Organisasi MTs Nurul Mujtahidin 

MTs Nurul Mujtahidin merupakan lembaga formal, maka untuk 

melaksanakan program kerja secara baik, mencapai sebuah tujuan yang 

telah dirumuskan, disusun kepengurusan untuk memudahkan kerja sistem 

organisasi. Struktur organisasi terdiri dari komite sekolah, kepala sekolah, 

kepala lembaga, koordinator TU, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka 

humas, waka sarana dan prasarana, koordinator  orkes, koordinator 

kepramukaan, koordinator UKS/PMR, OSIS, koordinator kesenian, 

koordinator BK, koordinator perpustakaan, wali kelas, guru, dan murid.
84

 

4. Sarana dan Prasarana MTs Nurul Mujtahidin 

Kegiatan belajar mengajar akan dapat berjalan dengan baik jika 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana 

yang dimaksud adalah komponen yang ikut menentukan keberhasilan 

proses pendidikan dan pengajaran di MTs Nurul Mujtahidin. 

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MTs Nurul 

Mujtahidin adalah gedung sekolah yang memadai, ruang kelas dengan 

kondisi baik, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang komputer, 

                                                           
83

 Transkip dokumentasi 05/D/02-03/2019 
84

 Transkip dokumentasi 06/D/02-03/2019 



 

 
 

ruang UKS, ruang OSIS, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata 

usaha, mushola, kantin, toilet untuk siswa maupun untuk guru semua dalam 

kondisi baik. 

5. Keadaan Guru dan Siswa MTs Nurul Mujtahidin 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pendidikan, maka dari itu keadaan guru harus diperhatikan. Secara 

keseluruhan guru MTs Nurul Mujtahidin berjumlah 20 orang. Dengan 

perincian; kepala sekolah 1 orang, PNS laki-laki 1 orang dan perempuan 2 

orang, GTT (Guru Tidak Tetap) berjumlah 16 orang dengan jenjang 

pendidikan yang ditempuh S-1 17 orang. Sedangkan untuk tenaga 

administrasi berjumlah 3 orang.
85

 

Sedangkan peserta didik di MTs Nurul Mujtahidin berdasarkan 

data yang diperoleh jumlah siswa pada tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 

106 siswa. Dengan rincian, kelas VII 36 siswa, kelas VIII 35 siswa, dan 

kelas IX 35 siswa. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Latar Belakang Pendidikan Formal Siswa MTs Nurul Mujtahidin 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang 

dibagikan kepada siswa dengan butir-butir instrumen yang telah ditetapkan. 

Setelah diteliti maka penulis memperoleh data tentang latar belakang 
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pendidikan formal siswa di MTs Nurul Mujtahidin yang ditinjau dari 

beberapa aspek di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Angket Latar Belakang Pendidikan Formal Siswa MTs Nurul Mujtahidin 

Variabel X Indikator No. Item  

Latar Belakang Pendidikan Formal(X1) 1. Madrasah Ibtidaiyah 1 

2. Sekolah Dasar 2 

 

Selanjutnya, skor jawaban angket latar belakang pendidikan formal 

siswa MTs Nurul Mujtahidin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Latar Belakang Pendidikan Formal Siswa MTs Nurul Mujtahidin 

No  Indikator  Skor  Frekuensi  

1. Madrasah Ibtidaiyah 2 52 

2. Sekolah Dasar 1 54 

 

Dari tabel 4.2 dapat diambil kesimpulan bahwa sebanyak 52 siswa 

berasal dari Madrasah Ibtidaiyah dan sebanyak 54 siswa berasal dari 

Sekolah Dasar. Adapun secara terperinci penskoran angket dari responden 

dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

2. Adversity Quotient Siswa MTs Nurul Mujtahidin 

Untuk memperoleh data tentang adversity quotient siswa MTs Nurul 

Mujtahidin dengan menggunakan angket yang dibagikan kepada para 

siswa. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang adversity quotient 

siswa MTs Nurul Mujtahidin yang ditinjau dari beberapa aspek di bawah 

ini: 



 

 
 

Tabel 4.3 

Angket tentang Adversity Quotient Siswa MTs Nurul Mujtahidin 

Variabel 

Penelitian 

Sub variabel Indikator  IPD 

+ - 

Adversity 

quotient (X2) 

1. Kendali 

(control) 

d. Tetap melihat 

peluang 

(kemungkinan) 

menjadi yang 

lebih baik 

4, 5, 6 21, 33 

e. Memiliki 

tekad tidak 

kenal 

menyerah 

dalam 

mencapai 

tujuan 

1, 14 24, 26 

f. Ulet dalam 

menjalankan 

aktivitas sebagai 

pelajar. 

10, 16 25, 39 

2. Asal-usul dan 

pengakuan 

(origin dan 

ownership) 

c. Mengakui 

kesalahan diri 

sendiri 

3, 7, 17 2, 12, 22, 31  

d.  Bersedia 

bertanggung 

jawab pada 

kesalahan yang 

diperbuat 

8, 13, 15, 18  23, 27, 37 

3. Jangkauan 

(reach) 

c. Membatasi 

jangkauan 

permasalahan 

19 29, 36, 38 

d. Dapat 

mengambil 

keputusan di 

saat sebuah 

kesulitan 

datang. 

11 32 

4. Daya tahan 

(endurance) 

c. Mampu 

mengatasi 

masalah dengan 

cepat 

9 30, 34 

d. Optimis dalam 

bertindak 

20 28, 35 

 

Selanjutnya, skor jawaban angket adversity quotient siswa MTs 

Nurul Mujtahidin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 



 

 
 

Tabel 4.4 

Skor dan Frekuensi Responden pada Adversity Quotient Siswa MTs Nurul 

Mujtahidin 

 

No. Nilai Angket Frekuensi 

1 140 2 

2 139 7 

3 135 9 

4 134 3 

5 131 2 

6 129 7 

7 128 1 

8 127 3 

9 124 8 

10 123 3 

11 122 13 

12 121 6 

13 120 2 

14 119 7 

15 117 3 

16 116 2 

17 115 2 

18 114 3 

19 113 1 

20 112 3 

21 111 8 

22 110 3 

23 109 1 

24 101 1 

25 100 3 

26 95 1 

27 92 1 

28 42 1 

 

Dari tabel 4.4 dapat diambil kesimpulan perolehan skor variabel adversity 

quotient siswa tertinggi 140 dengan frekuensi 2 orang dan terendah 42 

dengan frekuensi 1 orang. Adapun secara terperinci penskoran angket dari 

responden dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

 

 



 

 
 

3. Hasil belajar siswa MTs Nurul Mujtahidin 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Qur’an Hadist siswa MTs Nurul Mujtahidin, dengan melihat hasil 

Penilaian Akhir Semester Gasal pada raport siswa. Adapun hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Belajar Siswa MTs Nurul Mujtahidin 

No. Nilai Qur’an Hadist Frekuensi 

1 89 1 

2 81 4 

3 80 9 

4 79 13 

5 76 2 

6 75 7 

7 74 2 

8 73 6 

9 72 11 

10 71 22 

11 70 10 

12 69 1 

13 68 1 

14 67 2 

15 66 4 

16 65 7 

17 64 1 

18 63 1 

19 60 2 

 

Dari tabel 4.5 hasil belajar siswa tertinggi adalah 89 dengan 

frekuensi 1 orang dan terendah adalah 60 dengan frekuensi 2 orang. 

Adapun lebih terperinci data tentang hasil belajar siswa MTs Nurul 

Mujtahidin dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

 



 

 
 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Analisis data tentang pengaruh latar belakang pendidikan formal terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Adapun teknik analisis data untuk menjawab pengajuan hipotesis atau 

rumusan masalah 1 dan 2 adalah menggunakan analisis regresi linier 

sederhana dengan bantuan program SPSS 16.0. Analisis data dilaksanakan 

dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dan signifikansi 

0,5/2=0,25. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu disusun hipotesis 

pengajuan sebagai berikut: 

H0 : Latar belakang pendidikan formal (X1) tidak berpengaruh terhadap 

hasil belajar (Y) siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs 

Nurul Mujtahidin 

Ha : Latar belakang pendidikan formal (X1) berpengaruh terhadap hasil 

belajar (Y) siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul 

Mujtahidin 

Kriteria pengujian: 

a. Jika -t tabel > t hitung < t tabel maka H0 tidak ditolak 

b. Jika -t tabel < t hitung > t tabel maka H0 ditolak 

Berikut adalah rangkuman hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS 

(lihat lampiran 7): 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.6 

Rangkuman hasil uji regresi X1 – Y 

Variabel Harga r dan r
2 

Harga t Koef  Konst  Ket  

R r 

square 

rtabel thitung ttabel 

X1 – Y 0,613 0,376 0,189 7,915 1,985 6,447 63,165 Ada 

pengaruh 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diperoleh nilai t hitung yang kemudian 

akan dibandingkan dengan nilai t tabel yang dpat dilihat pada tabel statistik 

pada signifikansi 0,05/2=0,25 dengan df= n-2 atau 106-2, hasil diperoleh 

untuk t tabel sebesar 1,985. Dari tabel 4.6 diperoleh nilai t hitung 7,915 

lebih besar dari t tabel 1,985, sehingga H0 ditolak. Artinya Latar belakang 

pendidikan formal (X1) berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) siswa pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin. Dari tabel 4.6 juga 

diperoleh garis regresi Y = 63,165 + 6,447X. Koefisien determinasi r square 

diperoleh sebesar 0,376 yang berarti 37,6 %. 

2. Analisis data tentang pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar 

pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Hipotesis: 

H0 : adversity quotient (X2) tidak berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) 

siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Ha : adversity quotient (X2) berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) siswa 

pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Kriteria pengujian: 

c. Jika -t tabel > t hitung < t tabel maka H0 tidak ditolak 



 

 
 

d. Jika -t tabel < t hitung > t tabel maka H0 ditolak 

Berikut adalah rangkuman hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS 

(lihat lampiran 8): 

Tabel 4.7 

Rangkuman hasil uji regresi X2 – Y 

Variabel Harga r dan r
2 

Harga t Koef  Konst  Ket  

R r 

square 

rtabel thitung ttabel 

X2 – Y 0,340 0,115 0,189 3,681 1,985 0,139 55,981 Ada 

pengaruh 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diperoleh nilai t hitung yang kemudian 

akan dibandingkan dengan nilai t tabel yang dpat dilihat pada tabel statistik 

pada signifikansi 0,05/2=0,25 dengan df= n-2 atau 106-2, hasil diperoleh 

untuk t tabel sebesar 1,985. Dari tabel 4.7 diperoleh nilai t hitung 3,681 

lebih besar dari t tabel 1,985, sehingga H0 ditolak. Artinya adversity quotient 

(X2) berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) siswa pada mata pelajaran 

Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin. Dari tabel 4.7 juga diperoleh garis 

regresi Y = 55,981 + 0,139X. Koefisien determinasi r square diperoleh 

sebesar 0,115 yang berarti 11,5 %. 

3. Analisis data tentang pengaruh latar belakang pendidikan formal dan 

adversity quotient terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist 

di MTs Nurul Mujtahidin 

Adapun teknik analisis data untuk menjawab pengajuan hipotesis 

atau rumusan masalah 3 adalah menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan program SPSS 16.0. Analisis data dilaksanakan 



 

 
 

dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan signifikansi 0,05. 

Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu disusun hipotesis pengajuan 

sebagai berikut: 

H0 : Latar belakang pendidikan formal (X1) adversity quotient (X2) secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) siswa pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Ha : Latar belakang pendidikan formal (X1) adversity quotient (X2) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar (Y) siswa pada mata 

pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Kriteria pengujian: 

e. Jika F hitung < F tabel maka H0 tidak ditolak 

f. Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak 

Berikut adalah rangkuman hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS 

(lihat lampiran 9): 

Tabel 4.8 

Rangkuman hasil uji regresi X1,X2 – Y 

Variabel Harga r dan r
2 

Harga F    Koef   Konst  Ket  

R r square rtabel Fhitung Ftabel 

X1,X2 – Y 0,751 0,564 0,189 66,526 3,08 X1 = 7,116 

X2 = 0,179 

40,508 Ada 

pengaruh 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diperoleh uji F. Nilai F hitung akan 

dibandingkan dengan nilai F tabel yang dapat dilihat pada tabel statistik 

pada signifikansi 0,05 dengan df 1 (k-1) = 3-1 = 2 dan df 2 (n-k) = 106-3 = 

103. Hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,08. Dari tabel 4.8 diperoleh 

nilai F hitung sebesar 66,526, sehingga 66,526 lebih besar dari F tabel 3,08, 



 

 
 

sehingga H0 ditolak. Artinya Latar belakang pendidikan formal (X1) 

adversity quotient (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil 

belajar (Y) siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul 

Mujtahidin. Dari tabel 4.8 juga diperoleh garis regresi Y = 40,508 + 

7,116X1 + 0,179X2. Koefisien determinasi r square diperoleh sebesar 0,564 

yang berarti 56,4%. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Analisis data tentang pengaruh latar belakang pendidikan formal terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar di lembaga 

pendidikan formal di jenjang sebelumnya seringkali mempengaruhi proses 

belajar yang sedang dialaminya sekarang. Dengan demikian, siswa yang 

berasal dari sekolah berciri khas Islam (madrasah) akan memiliki hasil yang 

baik pada mata pelajaran Qur’an Hadist dibanding dengan siswa yang 

berasal dari sekolah dasar. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa MTs 

Nurul Mujtahidin, pengujian hipotesis (X1-Y) latar belakang pendidikan 

formal berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an 

Hadist siswa MTs Nurul Mujtahidin. Adapun nilai t hitung > t tabel (7,915 

> 1,985), artinya latar belakang pendidikan formal berpengaruh terhadap 

hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

tahun ajaran 2018/2019. Berikut merupakan garis regresi Y=63,16 + 



 

 
 

6,447X. Nilai konstanta adalah 63,16. Hal ini diartikan jika koefisien latar 

belakang pendidikan formal bernilai 0, maka hasil belajar bernilai positif 

yaitu 63,16. Nilai koefisien regresi variabel latar belakang pendidikan 

formal bernilai positif, yaitu 6,447. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap 

penambahan satu poin (positif atau +) pada variabel latar belakang 

pendidikan formal maka diprediksikan akan meningkatkan hasil belajar 

siswa sebesar 6,447. Koefisien determinasi r square diperoleh sebesar 0,376 

yang berarti 37,6 % sumbangan pengaruh latar belakang pendidikan formal 

(X1) terhadap hasil belajar (Y). Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi (r 

hitung), maka nilai r hitung sebesar 0,613 dimana nilai tersebut berada pada 

interval 0,600 - 0,799 sehingga memiliki tingkat hubungan yang kuat antara 

kedua variabel pada hipotesis . 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan formal 

berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di 

MTs Nurul Mujtahidin tahun ajaran 2018/2019 dan pengaruhnya sebesar 

37,6% sedangkan 62,4% sisanya dipengaruhi faktor lain. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhibbin Syah bahwa 

pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu 

seringkali mempengaruhi proses belajar yang sedang dialaminya sekarang 

(transfer belajar) sehingga latar belakang pendidikan formal mempengaruhi 

hasil belajar siswa saat ini.  

 



 

 
 

2. Analisis data tentang pengaruh adversity quotient terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin 

Adversity quotient atau kecerdasan menghadapi masalah diperlukan 

dalam mencapai hasil atau kesuksesan. Adversity quotient adalah kemampua 

seseorang dalam menghadapi dan mengatasi masalah atau kesulitan yang 

dimilikinya serta mengubahnya menjadi peluang keberhasilan atau 

kesuksesan. Siswa yang memiliki AQ tinggi akan selalu mampu menghadapi 

segala hambatan dalam proses belajarnya serta selalu berusaha untuk 

mencapai hasil yang maksimal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengujian hipotesis 

(X2-Y) diperoleh t hitung (3,681) lebih besar dari t tabel (1,985), sehingga 

H0 ditolak. Artinya adversity quotient (X2) berpengaruh terhadap hasil 

belajar (Y) siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul 

Mujtahidin. Berikut model garis regresinya Y = 55,981 + 0,139X. Nilai 

konstanta adalah 55,981. Hal ini diartikan jika koefisien adversity quotient 

bernilai 0, maka hasil belajar bernilai positif yaitu 55,981. Nilai koefisien 

regresi variabel adversity quotient bernilai positif yaitu 0,139. Hal ini dapat 

diartikan bahwa setiap penambahan satu poin (positif atau +) pada variabel 

adversity quotient maka diprediksikan akan meningkatkan hasil belajar 

siswa sebesar 0,139. Koefisien determinasi r square diperoleh sebesar 0,115 

yang berarti 11,5 % sumbangan pengaruh adversity quotient (X2) terhadap 

hasil belajar (Y). Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi (r hitung), 

maka nilai r hitung sebesar 0,340 dimana nilai tersebut berada pada interval 



 

 
 

0,200 - 0,399 sehingga memiliki tingkat hubungan yang rendah antara kedua 

variabel pada hipotesis. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa adversity quotient berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs 

Nurul Mujtahidin tahun ajaran 2018/2019. Walaupun memiliki tingkat 

hubungan yang rendah antar kedua variabel pada hipotesis. Adversity 

quotient berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Qur’an hadist sebesar 11,5% sedangkan 88,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Syaiful Bahri 

Djamarah bahwa proses dan hasil belajar dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu 

faktor dari luar dan faktor dari dalam, dimana salah satu faktor dari dalam 

yang mempengaruhi hasil belajar adalah kecerdasan. Kecerdasan memiliki 

banyak jenis, salah satunya adalah kecerdasan adversitas (adversity 

quotient).  

3. Analisis data tentang pengaruh latar belakang pendidikan formal dan 

adversity quotient terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist 

di MTs Nurul Mujtahidin 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa MTs 

Nurul Mujtahidin, pengujian hipotesis (X1,X2-Y) diperoleh nilai F hitung 

sebesar 66,526, sehingga 66,526 > 3,08, maka H0 (hipotesis nihil) ditolak. 

Artinya latar belakang pendidikan formal dan adversity quotient secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin. Berikut merupakan garis regresi 



 

 
 

Y= 40,508 + 7,116X1 + 0,179X2. Hal ini dapat diartikan jika latar belakang 

pendidikan formal dan adversity quotient nilainya 0, maka hasil belajar pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist bernilai positif yaitu 40,508. Nilai koefisien 

regresi variabel latar belakang pendidikan formal bernilai positif yaitu 

7,116. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap penambahan satu poin (positif 

atau +) pada variabel latar belakang pendidikan formal maka diprediksikan 

akan meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 7,116 dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. Sedangkan nilai koefisien regresi 

variabel adversity quotient bernilai positif yaitu 0,179. Hal ini dapat 

diartikan bahwa setiap penambahan satu poin (positif atau +) pada variabel 

adversity quotient maka diprediksikan akan meningkatkan hasil belajar 

siswa sebesar 0,179 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

Koefisien determinasi r square diperoleh sebesar 0,564 yang berarti 56,4% 

sumbangan pengaruh latar belakang pendidikan formal (X1) dan adversity 

quotient (X2) terhadap hasil belajar (Y). Berdasarkan interpretasi koefisien 

korelasi (r hitung), maka nilai r hitung sebesar 0,751 dimana nilai tersebut 

berada pada interval 0,600 - 0,799 sehingga memiliki tingkat hubungan 

yang kuat antara kedua variabel pada hipotesis. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan dan 

adversity quotient secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin tahun 

ajaran 2018/2019 dan pengaruhnya sebesar 56,4% sedangkan 43,6% sisanya 

dipengaruhi faktor lain. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang 



 

 
 

dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djamarah bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh 

2 faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari luar terdiri 

dari faktor lingkungan dan faktor instrumental. Djamarah menjelaskan 

bahwa dalam faktor intrumental, hasil belajar dipengaruhi oleh kurikulum 

yang digunakan di masa sekarang dan kurikulum yang ada di sekolah 

sebelumnya. Sehingga latar belakang pendidikan siswa berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa saat ini. Selanjutnya, faktor dari dalam juga 

mempengaruhi hasil belajar. Salah satunya adalah AQ (adversity quotient) 

atau kecerdasan adversitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data beserta interpretasinya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Latar belakang pendidikan formal tingkat dasar (SD/MI) berpengaruh 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul 

Mujtahidin dengan sumbangan sebesar 37,6% yang berarti bahwa latar 

belakang pendidikan formal tingkat dasar (SD/MI) memiliki pengaruh yang 

rendah terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist. 

2. Adversity quotient berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin dengan sumbangan sebesar 11,5% 

yang berarti bahwa adversity quotient memiliki pengaruh yang sangat 

rendah terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist.  

3. Latar belakang pendidikan formal tingkat dasar (SD/MI)  dan adversity 

quotient berpengaruh secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Qur’an Hadist di MTs Nurul Mujtahidin dengan sumbangan 

sebesar 56,4% yang berarti bahwa latar belakang pendidikan formal tingkat 

dasar (SD/MI) dan adversity quotient memiliki pengaruh yang sedang 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadist. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa siswa MTs Nurul Mujtahidin Mlarak termasuk 



 

 
 

tipe climbers karena selalu berusaha untuk mendapat hasil yang maksimal 

tanpa memandang latar belakang  pendidikan mereka. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian pada siswa MTs Nurul Mujtahidin, penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Sebaiknya mengetahui latar belakang pendidikan siswa sehingga dapat 

menggali lebih dalam tentang kesulitan yang dirasakan oleh siswa yang 

berasal dari SD. Selanjutnya diharapkan dapat memilih metode yang tepat 

ketika proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran Qur’an Hadist 

agar siswa yang bukan berasal dari madrasah lebih cepat dalam memahami 

materi. 

2. Bagi siswa  

Selalu semangat dalam mempelajari Qur’an Hadist khususnya, dan semua 

pelajaran pada umumnya. Siswa sebaiknya aktif bertanya kepada guru 

maupun teman jika kurang memahami materi pelajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku pada kedua faktor 

dalam penelitian ini yaitu latar belakang pendidikan formal dan 

adversity quotient, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi hasil belajar. 



 

 
 

b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya subjek penelitiannya tidak terbatas hanya pada siswa 

MTs Nurul Mujtahidin saja. 
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