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ABSTRAK 

 
Nur Risnanda Oktaviani. Hubungan antara Adversity Quotient Dengan Hasil 

Belajar Pengantar Administrasi Perkantoran Pada Siswa SMK GITA KIRTTI 2 di 

Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Juni 2015. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara adversity 

quotient dengan hasil belajar pada siswa SMK Gita Kirtti 2 di Jakarta. Penelitian ini 

dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan April 2015 sampai dengan bulan 

Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan 

pendekatan korelasional. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Gita Kirtti 2 di Jakarta yang 

berjumlah 472 siswa. Berdasarkan tabel populasi dan sampel dengan taraf kesalah 

5% maka diperoleh sampel sebanyak 110 siswa dengan menggunakan teknik acak 

proporsional (proportional random sampling). 

 

Data dari variabel X tentang adversity quotient dengan kuisioner dan variabel Y 

tentang hasil belajar berbentuk data sekunder. Uji persyaratan analisis yang dilakukan 

adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ =2,079 + 0,006 X. 

Hasil uji normalitas liliefors menghasilkan Lhitung = 0,053 dan Ltabel= 0,084 pada taraf 

signifikansi (a) = 0.05 maka variabel X dan Y berdistribusi normal. 

 

Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (51,93) > Ftabel 

(3,94), yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. uji kelinieran regresi 

menghasilkan Fhitung (0,71) < Ftabel (1,67) sehingga Fhitung< Ftabel maka dapat 

disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah linier. Uji koefisien korelasi 

product moment menghasilkan rhitung=0,570. Uji-t menghasilkan thitung (7,21) > ttabel 

(1,67). 

 

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

adversity quotient dengan hasil belajar pada siswa. Dengan uji koefisien determinasi 

atau penentu diperoleh hasil 32,47% Hasil Belajar ditentukan oleh Adversity 

Quotient. 

 

 

Kata Kunci: Adversity Quotient dan Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
 

 

 
NUR RISNANDA OKTAVIANI. Correlation between Adversity Quotient and 

Learning Outcomes in Student of SMK GITA KIRTTI 2 at Jakarta. Research, 

Jakarta: Study Program of Economics Education, Concentration of Office 

Administration Education, Department of Economics and Administration, Faculty of 

Economics, State University of Jakarta. June 2015. 

 

The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know the 

the correlation between adversity quotient and learning outcomes in student of SMK 

GITA KIRTTI 2 at Jakarta. This research have been done three month since April 

until June 2015. This research used survey method with correlation approachl. The 

populations research consist of all students in SMK GITA KIRTTI 2 at Jakarta with 

total 472 students, 110 students for sampling. 

  

Data X variable about job involvement and data Y variable about adversity quotient 

used questionnaire. The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ =2,079 

+ 0,006 X. After that data normality test by using liliefors formula and the result is 

Lcount = 0,053 and Ltable=0,084 in significant level 0.05, so Lcount < Ltable. Mean that 

the mistake of prediction regression Y to X has normal distribution.  

 

For regression sigificance test and the result is, Fcount (51,93) > Ftable (3,94) 

approved that it has significance regression. While regression linearity test,Fcount 

(0,71) < Ftable (1,67), showing that regression is linear. The result of product moment 

of correlations coefficient test, is rxy =0,570 continued by using correlations 

coefficient significance test with t-test. Counting result is, tcount (7,21) > ttable (1,67). It 

means that there are significance and positive correlations between job involvement 

with organizational commitment.. 

 

The result of determination coefficient test is 32,47%, variable on adversity quotient 

determined by learning outcomes . The conclusion of this research have shown that 

there is a positive correlations between adversity quotient and learning outcomes. 

 

 

 

 

Keywords: Adversity Quotient, Learning Outcomes. 
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