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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini meliputi latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Struktur organisasi 

penelitian. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kecerdasan adversitas beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu 

yang berkembang dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan kecerdasan 

adversitas atau yang disebut Stoltz (2004) sebagai adversity quotient  

mendasari semua segi kesuksesan, termasuk karir dalam kehidupan 

seseorang (Stoltz, 2004). Kehidupan seseorang tidaklah statis, melainkan 

selalu dinamis dan diwarnai oleh berbagai masalah yang ada, baik itu 

masalah yang ringan maupun yang berat. Hal ini juga dialami oleh 

mahasiswa Pascasarjana. 

Sebagai individu yang memasuki masa dewasa awal, mahasiswa 

Pascasarjana memikul tanggung jawab yang semakin besar. Mahasiswa 

harus mandiri, dapat mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab akan 

keputusannya sekaligus berani menanggung berbagai resiko atas keputusan 

yang diambil, mampu mengatur diri, mengarahkan diri, mampu 

menyelesaikan berbagai masalah dan sebagainya. Dapat dikatakan proses 

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

kematangan atau kedewasaan (Santrock, 2006). 

Dalam buku pedoman UPI, pendidikan Magister (S-2) merupakan 

pendidikan akademik pada tingkat Pascasarjana dengan masa studi 4–6 

semester (di luar matrikulasi). Jenjang pendidikan ini menekankan pada 

penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif. 

Kemampuan dalam mengembangkan dan memecahkan masalah 

pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendekatan interdisipliner 

serta mengelola penelitian dan pengembangan yang bermanfaat bagi 

masyarakat. Adanya tuntutan tersebut memicu motivasi mahasiswa untuk 

berhasil meraih kesuksesan, namun tidak sedikit juga beberapa mahasiswa 

mengalami permasalahan, seperti kegagalan dalam menjalani proses belajar, 

tidak mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan, terlalu lelah dalam 

menjalani rutinitas kuliah, ataupun permasalahan berat lainnya yang 

membuat rasa tidak berdaya.  
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Di sisi lain, saat mengahadapi masalah beberapa orang akan mengalami 

perasaan kecewa, sedih, marah, malu, takut, putus asa, tidak bermakna, 

rendah diri dan perasaan negative lainnya (Hutasoit, 2009). Setiap orang 

pula memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu permasalahan 

yang ada, sehingga ada yang berakhir dengan kegagalan namun juga ada 

yang berakhir dengan kesuksesan. Hal inilah yang dikonsepsikan oleh Stoltz 

(2004) sebagai adversity quotient (AQ). Adversity quotient berperan dalam 

memberikan gambaran kepada individu berkaitan dengan seberapa jauh 

individu tersebut mampu bertahan menghadapi kesulitan dan mampu untuk 

mengatasinya. Adversity quotient juga akan meramalkan kinerja, motivasi, 

kreatifitas, produktifitas, pengetahuan, energi, pengharapan, kebahagian, 

vitalitas, kegemberiaan, kesehatan emosional, kesehatan jasmani, 

ketekunan, daya tahan, tingkahlaku, umur panjang, dan respon terhadap 

perubahan dalam diri seseorang tersebut (Stoltz, 2004). 

Salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan 

pendidikan adalah melalui prestasi akademik yang diperolehnya. Prestasi 

belajar sangat penting bagi mahasiwa karena apabila mahasiswa memiliki 

prestasi tentu akan memperoleh status pekerjaan yang lebih besar di masa 

yang akan datang dibandingkan yang prestasi akademiknya rendah. Prestasi 

akademik merupakan sarana dalam melatih kesempatan yang pada akhirnya 

makin terbuka dunia pekerjaan, dan sebaliknya mahasiswa yang prestasi 

akademiknya rendah maka akan semakin kecil kesempatan yang 

dimilikinya dalam dunia pekerjaan (Nur Syahid (2014). 

Nurhayati (2012) mengemukakan bahwa adversity quotient dapat 

meningkatkan motivasi berprestasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Kurnia, 

D (2014) yang menyatakan bahwa adversity quotient memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap peningkatkan prestasi akademik. Hasil penelitian 

Huijuan, Z (2009) juga menemukan bahwa bahwa adversity quotient 

merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Pendapat tersebut 

juga didukung dengan pendapat Bautista, R.Lv,et al (2015) menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara adversity quotient dan kinerja 

pengajaran dosen. Pendapat-pendapat tersebut menunjukkan bahwa 

adversity quotient dapat meningkatkan prestasi dan kinerja individu untuk 

meraih prestasi akademik.  

Manusia pada prinsipnya dilahirkan dengan keunikan dan keberbakatan 

yang berbeda-beda, begitu pula pada adversity quotient, menurut Stoltz 

(2004) bahwa AQ seseorang dibagi menjadi tiga yaitu: Quiter mereka yang 
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kurang berupaya dan memilih untuk keluar dari permasalahan, Camper 

mereka yang cepat puas dengan apa yang sudah dicapai walaupun bisa 

mencapai keberhasilan yang lebih tinggi kalau mereka mau, dan Climber 

mereka yang terus menerus menerima tantangan. Mereka tidak 

meninggalkan masalah dan tidak menyerahkan tanggung jawab kepada 

orang lain, tetapi berani menerima tantangan walaupun itu sulit, untuk 

mengukur tinggi rendahnya adversity quotient seseorang dapat dilihat dari 

CO2RE yang dijelaskan oleh Stoltz (2004). Aspek-aspek dari adversity 

quotient mencakup beberapa komponen yang kemudian disingkat menjadi 

CO2RE, antara lain: control (kendali), origin (asal-usul) dan ownership 

(pengakuan), reach (jangkauan) dan endurance (daya tahan).  

Selanjutnya faktor korelat AQ sangat menarik untuk diteliti, beberapa 

faktor korelat dari AQ yang sudah diteliti antara lain: kecerdasan adversitas 

seseorang yang memiliki hubungan dengan kinerja, baik di dunia 

pendidikan ataupun industri. Pada ranah pendidikan, kecerdasan adversitas 

kepala sekolah berhubungan positif dengan kinerjanya di sekolah 

(Kusumah, 2004; Canivel, L.D, 2010). Begitu juga pada karyawan, 

karyawan yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi akan memiliki kinerja 

yang baik (Johnson 2005). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian 

Tripathi, S, (2011) bahwa kecerdasan adversitas profesional yang telah 

bekerja kurang dari 9 tahun termasuk kategori tertinggi di 147,50, ini 

menunjukkan bahwa dengan total 9 tahun pengalaman kerja dapat dianggap 

sebagai usia yang layak diterima dalam menjalani peran kepemimpinan.  

Selain itu, dari sisi prestasi akademik. Seseorang dengan AQ tinggi 

akan memiliki prestasi akademik yang tinggi pula. Menurut Matore1, 

M.E.E.M, et al (2015), bahwa AQ menyumbang 0,9% (r = 0.098) 

perubahan varians pada skor prestasi akademik. Begitu juga Huijuan, Z 

(2009) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara AQ dengan 

prestasi akademik mahasiswa dan juga adanya perbedaan AQ mahasiswa 

berdasarkan tahun ajaran serta jurusan. Korelat lainnya adalah motivasi 

berprestasi, ketika berada dalam situasi yang sulit seseorang dengan 

motivasi berprestasi tinggi akan terus belajar dan belajar sampai 

mendapatkan pencapaian yang diinginkannya (Pangma, dkk, 2009.; 

Cornista, 2013; Octavianti, 2016; Yuninda, 2011; Kusuma, 2004).  

Korelat selanjutnya adalah kepercayaan diri, kepercayaan diri yang ada 

dalam diri seseorang membuat ia mampu menyelesaikan kesulitan dengan 

baik, mampu memilih problem solving yang tepat pada setiap masalah, 
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mampu bersikap ketika dalam situasi yang sulit (Apollo,2005;Utami dan 

Hawadi, 2006; Lusia, 2016; Suriwati,  dkk 2015); resiliensi (Bhamra, dkk, 

2011); self-efficacy (Sho’imah,  2010 hlm.; Aulia, 2014); regulasi diri 

(Ghofar, 2014); prestasi belajar (Yuninda, 2011 hlm.; Rohmah, 2014; 

Yonisa, 2015) dan ada juga beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

peningkatan kecerdasan adversitas seseorang diantaranya yaitu LEAD 

(Sachdev, 2011) dan story telling (Dirgantini, 2017).   
Keseluruhan penelitian di atas, beberapa di dalamnya ada faktor korelat 

lain yang dihubungkan dengan kecerdasan adversitas seseorang yaitu faktor 

demografi. Namun belum ada penelitian yang secara khusus meneliti 

tentang kecerdasan adversitas dan demografi yang melekat pada individu. 

Padahal beberapa penelitian lain membuktikan adanya perbedaan 

kecerdasan adversitas seseorang berdasarkan demografi, sebagaimana hasil 

penelitian Dweck (2005) bahwa usia dan jenis kelamin mempengaruhi 

bagaimana dia menangani kesulitan.  

Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Sachdev, 2011) bahwa skor 

responden perempuan secara singnifikan lebih tinggi dibanding dengan skor 

responden laki-laki pada dimensi kendali (C), skor responden yang lebih tua 

secara singnifikan lebih tinggi dibanding dengan yang lebih muda pada 

dimensi jangkauan (R) dan total AQ. Lebih lanjut wanita memiliki skor 

rata-rata lebih tinggi untuk dimensi kontrol, asal/kepemilikan dan 

jangkauan. Menurut Kherunisa E (2016) kecerdasan adversitas mahasiswa 

laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam mengatasi kesulitan 

matematika. 

Sejalan dengan hasil penelitian lain yang menunjukan skor AQ manajer 

laki-laki secara signifikan lebih tinggi daripada wanita (Lin, 2001). 

Diperkuat oleh (Stoltz, 2004) yang membuktikan siswa perempuan 

mengaitkan kegagalan dengan sumber yang lebih bersifat permanen 

sehingga perempuan bersifat pesismis. Sedangkan laki-laki memandang 

kagagalan bersifat semantara artinya laki-laki memiliki sifat optimis. 

Di sisi lain, ditemukan bahwa demografi seseorang tidak 

mempengaruhi kecerdasan adversitas. Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian Vinas, D.KD.& Miriam G.A.M (2015) yang mengemukakan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel profil usia, jenis 

kelamin dan status sipil dan kecerdasan adversitas dari responden. Lazaro, 

C (2004) juga tidak menemukan hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan adversitas dan usia, jenis kelamin dan status sipil seseorang. 

http://publication.gunadarma.ac.id/browse?type=author&value=Yonisa%2C+Alfajri
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Begitu juga Stoltz (2004) ungkapkan bahwa kecerdasan adversitas 

seseorang tidak berbeda berdasarkan demografi. 

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai 

aspek psikologis, Brizendine (2006) seorang ahli neuropsikiatri dan direktur 

klinik yang khusus mengkaji fungsi otak perempuan menjelaskan bahwa 

memang secara struktur ada perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan, 

hal ini berakibat pada perbedaan keduanya dalam cara berpikir, cara 

memandang sesuatu, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Penelitian 

(Purwati, 1993) menemukan bahwa laki-laki cenderung lebih tinggi dalam 

orientasi sosial sedangkan perempuan lebih berorientasi personal.  

Hal ini didukung juga dari hasil penelitian Huijuan (2009) menunjukan 

tidak terdapat perbedaan adversity antara mahasiswa laki-laki dengan 

perempuan; sedangkan jurusan dan tahun ajaran menentukan kecerdasan 

adversitas mahasiswa. Meskipun secara signifikansi tidak ada perbedaan 

dalam hal gender namun masih terlihat beberapa perbedaannya. Dengan 

demikian, faktor demografi seseorang memberikan cara yang berbeda 

dalam merespon kesulitan sehingga dapat menentukan kecerdasan 

adversitas seseorang. 

Demografi lain yang dapat membedakan kecerdasan adversitas 

seseorang adalah usia. Menurut Monica Joy O. Daloos (2016) hasil 

penelitian menunjukan adanya perbedaan kecerdasan adversitas berdasarkan 

usia seseorang. Responden yang secara usia lebih tua memiliki tingkat 

kecerdasan adversitas yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan usia 

lebih muda. Penelitian lain yang menguatkan dari Tripathi S (2011) 

seseorang dengan usia 40 - 44 tahun memiliki rata-rata skor kecerdasan 

adversitas 148,65 (paling dekat dengan rata-rata skor AQ global: 154) lebih 

tinggi. Jika semakin matang usia seseorang maka kecerdasan adversitasya 

akan semakin meningkat karena secara kognitif semakin meningkat usia 

maka perkembangan kognitif seseorang semakin sempurna.  

Demografi seseorang berdasarkan daerah asal juga menunjukan 

perbedaan kecerdasan adversitas. Hal ini didukung oleh Masrun, dkk (1986) 

mengenai kemandirian pada penduduk di dua suku bangsa (Jawa dan Batak) 

menyatakan bahwa skor kemandirian kelompok subjek dari suku Batak 

mempunyai rerata skor yang paling tinggi (51,00) diikuti oleh suku Jawa 

(49,00), menegaskan orang luar Jawa lebih mandiri dibandingkan orang 

Jawa. Orang luar Jawa ketika mengalami kegagalan mereka berusaha 

menyelesaikan sendiri karena yakin mereka pasti dapat menyelesaikan 
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permasalahan. Orang luar Jawa jika mengalami masalah mereka berusaha 

untuk menyelesaikan sendiri, mereka diajarkan untuk bekerja keras dan 

hidup mandiri di daerah orang dan mereka harus bertanggung jawab 

terhadap keputusan yang telah mereka ambil. 

Selanjutnya mengenai demografi seseorang berdasarkan status 

pekerjaan, penelitian Evi O dan Sumedi P. N (2013) menyatakan bahwa 

semakin tinggi AQ, maka semakin rendah work-study conflict yang dimiliki 

pada mahasiswa yang bekerja. Pendapat tersebut menekankan bahwa 

mahasiswa dengan AQ yang tinggi akan lebih kuat dan mampu dalam 

menghadapi rintangan untuk menjalankan dua peran sekaligus, yaitu 

sebagai mahasiswa dan pekerja dengan jam kerja yang tinggi, begitu juga 

dengan mahasiswa yang sudah menikah.  

Mahasiswa yang memiliki ketahanan dan semangat pantang menyerah 

dapat memaksimalkan waktunya dengan baik untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban dari peran sebagai mahasiswa dan pekerja dengan baik. 

Mahasiswa tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik 

hingga selesai, atau belajar dengan fokus untuk ujian, meskipun saat itu 

mahasiswa merasa lelah setelah menjalankan aktivitas kerja (Evi O dan 

Sumedi P. N 2013). 

Kemampuan dan ketahanan yang tinggi terhadap segala kesulitan juga 

akan membantu mahasiswa untuk meminimalisir adanya pengaruh 

psikologis dari ketidakpuasan kerja, sehingga tidak mempengaruhi performa 

dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, adversity 

quotient ini sangat penting untuk dimiliki mahasiswa yang memiliki peran 

ganda agar dapat mengurangi work-study conflict yang muncul dalam 

menjalankan aktivitas kuliah dan kerja.  

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara pada beberapa mahasiswa 

terkait respon terhadap masalah yang dialami selama kuliah S2 dan dari 

bagian akademik Pascasarjana UPI. Berdasarkan hasil wawancara di 

lapangan, diperoleh data dari bagain akademik Pascasarjana UPI bahwa 

pada angkatan 2012 dari 33 jurusan Magister S2 terdapat dua jurusan yang 

memiliki mahasiswa belum lulus paling banyak, yaitu jurusan bahasa 

Inggris dan Matematika. Selanjutnya di angkatan 2013 juga peringkat 

tertinggi pada jurusan bahasa Inggis dan pendidikan Biologi. Sedangkan 

peraturan Pascasarjana UPI terkait maksimal masa studi Magister S2 adalah 

8 semester. Hal ini mengindikasikan adanya keterlambatan dalam masa 

studi bagi angkatan 2012.  
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Beberapa prediktor dari prestasi belajar diantaranya adalah intelengensi 

(Suharnan, 2005), motivasi (Dalyono, 2005), minat dan bakat (Slameto, 

2003), self effikasi (Lampret, 2007), dukungan social (Syah, 2007), konsep 

diri akdemik (Atmasari, 2009) dan kecerdasan adversitas (Huijuan, Z, 

2009). Penting untuk mengetahui prediktor dari setiap individu dalam 

meraih prestasi belajar karena salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa 

dalam kegiatan pendidikan adalah melalui prestasi akademik yang 

diperolehnya.  

Dengan demikian, kecerdasan adversitas sebagai salah satu prediktor 

perstasi belajar bagi pembelajar mejadi penting diteliti terlebih mahasiswa 

Pascasarjana memiliki perbedaan demografi yang beragam dan demografi 

seseorang memberikan cara yang berbeda dalam menghadapi kesulitan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti perlu melakukan 

penelitian tentang perbedaan kecerdasan adversitas pada mahasiswa 

Pascasarjana UPI berdasarkan faktor demografi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Kesulitan dapat dialami oleh setiap orang pada semua situasi dan 

jenjang status kehidupan, begitu juga pada mahasiswa Pascasarjana. 

Permasalahan mahasiwa Pascasarjana dari bagian akademik adalah 

keterlambatan masa studi pada beberapa jurusan. Dampak kogesti bagi 

mahasiswa akan keterlambatan studi mengakibatkan mereka kehilangan 

peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat, yang justru semakin sulit 

di dapat. Begitu juga orang tua rugi, karena berarti mereka harus 

menanggung biaya tambahan untuk kuliah anaknya, sementara waktu untuk 

menuai hasilnya menjadi terhambat. Anak dan keluarga dirumah harus 

ditinggalkan lebih lama. 

Penyebab utama banyaknya kongesti bukan semata-mata karena 

kelemahan mahasiswa dari segi kecakapan intelektual, melainkan karena 

adanya hambatan-hambatan yang bersumber dari penyesuaian diri terhadap 

situasi baru, rendah kemampuan mengahadapi masalah dan gangguan sosio-

emosional, dan lemahnya motivasi. Di samping itu, faktor- faktor 

kelembagaan yang bersumber dari perguruan tinggi tempat mahasiswa 

belajar ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan studi mahasiswa, 

misalnya proses belajar-mengajar, sarana, kesungguhan dosen, kurikulum, 

sistem ujian, mahasiswa. Kemampuan dalam mengahadapai masalah 
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menjadi penting bagi mahasiwa Pascasarjana karena salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi akademik adalah adversity quotient (AQ).  

Mahasiswa Pascasarjana dengan tuntutan yang dibebakan harus 

memiliki kemampuan bertahan dalam setiap permasalah yang muncul 

selama kuliah. Kemampuan tersebut berbeda-beda karena mahasiswa 

Pascasarjana yang diterima di UPI memiliki demografi beragam. Beberapa 

mahasiswa Pascasarjana memiliki tangung jawab dan peran lebih dari satu. 

Sebagaimana fenomena di lapangan menunjukan bahwa mahasiswa 

mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan selama kuliah 

namun belum ada pembinaan terkait masalah-masalah yang dialami 

mahasiswa oleh pihak Pascasarjana UPI. Pengkajian khusus terkait 

masalah-masalah yang dialami mahasiswa juga belum ada, padahal data 

dari pihak akademik cukup kuat untuk menjadi dasar dari adanya kajian 

tersebut. Kebijakan dari pihak Pascasarjana untuk mengantisipasi 

keterlambatan pada mahasiswa baru dimulai pada tahap pemberian surat 

peringatan pada dua semester terakhir maupun satu semester terakhir.  

Untuk itu sebagai dasar pembinaan dan kajian penelitian, peneliti 

mengidentifikasi perlu adanya pemetaan kecerdasan adversitas mahasiswa 

berdasarkan faktor demografi yang melekat pada setiap mahasiswa sehingga 

memudahkan dalam pembinaan.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di 

atas, secara umum pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perbedaan 

kecerdasan adversitas mahasiswa Pascasarjana UPI dilihat dari faktor 

demografi?. 

Secara rinci pertanyaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil kecerdasan adversitas mahasiswa Pascasarjana UPI? 

2. Apakah terdapat perbedaan kecerdasan adversitas mahasiswa 

Pascasarjana UPI berdasarkan faktor demografi? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Mengetahui profil kecerdasan adversitas mahsiswa Pascasarjana UPI. 

2. Mengidentikasi perbedaan kecerdasan adversitas mahasiswa 

Pascasarjana UPI berdasarkan faktor demografi. 

 

D. Manfaat Penelitian  
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Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya Psikologi Pendidikan untuk mengetahui profil 

kecerdasan adversitas pada mahasiswa Pascasarjana dan mengetahui pada 

demografi apa mahasiswa memiliki kecerdasan adversitas lebih tinggi. 

2. Manfaat secara praktis 

 Memberikan gambaran kecerdasan adversitas mahasiswa pascasarjana 

UPI sehingga bisa membantu dosen pembimbing akademik tepat sasaran 

dalam memberikan perlakukan pada mahasiswanya. Serta untuk kebijakan 

pasacasarjana dalam regulasi dan rekrutmen mahasiswa baru. 

 

 

 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Stuktur organisasi tesis ini terdiri dari lima bab. Bab satu ini meliputi 

latar belakang yang mendasari penelitian, bagaimana identifikasi masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Struktur organisasi penelitian. Bab 

dua menjelaskan kajian pustaka tentang konsep Adversity Quotient (AQ) 

dan demografi dalam Adversity Quotient (AQ) sehingga dapat diketahui 

tentang kerangka pemikiran, asumsi dan hipotesis penelitian ini. Bab tiga 

menjelaskan desain penelitian, partisipan, populasi dan Partisipan, variabel 

penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, validitas dan 

reliabilitas instrumen, prosedur penelitian dan analis data. Bab empat 

menjelaskan jawaban pada rumusan masalah bab 1 dalam bentuk deskripsi 

hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan kajian literatur yang relevan. 

Bab lima menjelaskan kesimpulan dari penelitan dan rekomendasi yang 

akan diberikan. Rekomendasi ditujukan pada dosen pembimbing akademik, 

tim recrutmen pascasajana UPI dan peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Ni’matul Dinawisda, 2017 

PERBEDAAN KECERDASAN ADVERSITAS MAHASISWA BERDASARKAN 

FAKTOR DEMOGRAFI 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


