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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan yang terus berkembang membuat banyak teori-teori 

baru bermunculan, termasuk teori mengenai kecerdasan. Apabila dulu kecerdasan 

hanya diukur dengan prestasi yang diperoleh seseorang (lebih kepada nilai yang 

diperoleh), maka saat ini definisi dari cerdas itu sendiri mulai bergeser. Saat ini 

mulai dikenal berbagai macam kecerdasan, seperti teori multiple intelligence dari 

Gardner (1983), EQ (Emotional Quotient/ kecerdasan emosi / kecerdasan sosial), 

SQ (Spiritual Quotient/ kecerdasan spiritual). Pada tahun 1997, Paul G Stoltz 

memperkenalkan konsep baru mengenai kemampuan individu dalam mengatasi 

kesulitan, kemampuan tersebut kemudian dikenal sebagai AQ (Adversity 

Quotient). 

Stoltz (2000) menyatakan bahwa kemampuan dalam mengatasi kesulitan 

merupakan ukuran untuk mengetahui respon / tanggapan individu saat mengalami 

kesulitan. Selain itu kemampuan dalam menghadapi kesulitan merupakan 

kerangka konseptual untuk memahami dan meningkatkan kesuksesan dengan 

mengukur bagaimana cara individu merespon, memahami dan mengubah 

kesulitan yang dialaminya menjadi suatu kesempatan untuk berhasil. Menurut 

Mini (2002) kemampuan dalam mengatasi kesulitan merupakan kecerdasan 

individu untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya dalam menghadapi 

kesulitan atau hambatan dan pada akhirnya akan memacu keberhasilan. Meskipun 



2 
 

kecerdasan dalam mengatasi kesulitan (adversity quotient) ini belum begitu 

dikenal luas oleh masyarakat, akhir-akhir ini sebagian pelaku pendidikan di 

Indonesia mulai tertarik untuk mengungkap.  

Lasmono (2001) menyebutkan ada tiga tantangan dalam hidup individu 

yaitu (a) social adversity (kecemasan ekonomi dan ketidakjelasan masa depan), 

(b) workplace adversity (pengangguran dan PHK), dan (c) individual adversity  

(beban hidup individu yang mencangkup segala aspek), dimana individu dituntut 

untuk dapat menghadapi berbagai tantangan hidup tersebut. Tantangan hidup 

membuat individu harus terus berusaha dan tidak mudah putus asa, sehingga 

individu dituntut untuk memiliki ketahanan atau kemampuan yang tinggi dalam 

mengatasi kesulitan. Dalam dunia pendidikan tantangan yang ada adalah untuk 

terus berprestasi dan menjadi yang terbaik.  

Haldane (dalam Tjundjing, 2001) mengatakan bahwa prestasi adalah 

sebuah pengalaman yang memberi seseorang suatu gabungan perasaan seperti ; 

(a) perasaan bahwa dia telah melakukan sesuatu secara baik, (b) perasaan senang 

dalam melakukan hal tersebut, (c) perasaan bangga terhadap apa yang telah 

dilakukannya. Penurunan prestasi di dalam kelas dapat membuat siswa merasa 

rendah diri. Spence dan Wlodkowski (dalam Zenzen, 2002) menyatakan bahwa 

prestasi yang tinggi membawa kebanggaan bagi siswa, dan sebaliknya kegagalan 

mencapai prestasi yang diinginkan terkadang membawa rasa malu bagi yang 

bersangkutan.  Hal tersebut terlihat ketika penulis berkesempatan mengadakan 

konseling di SMUN I Sukoharjo dimana pada kesempatan tersebut penulis 

melakukan konseling dengan beberapa siswa. Menurut para siswa tersebut 
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keinginan bersaing dan mendapat prestasi yng terbaik selalu ada. Akan tetapi jika 

prestasi para siswa tersebut menurun atau tidak sesuai target yang ditetapkan 

maka perasaan “down” (rendah diri) dan perasaan bahwa siswa yang bersangkutan 

merupakan siswa terbodoh dalam kelas tersebut selalu muncul, padahal para siswa 

tersebut telah berusaha keras belajar bahkan di antaranya ada yang menambah jam 

belajar.  

Monte dan Lifrieri (dalam Zenzen, 2002) menyatakan bahwa setiap siswa 

memiliki keinginan kuat untuk berprestasi, dan memiliki kemampuan untuk 

meraih prestasi tersebut. Akan tetapi saat prestasi yang diperoleh tidak sebanding 

dengan usaha yang dikerahkan, para siswa cenderung merasa sia-sia dan 

membuang waktu. Beberapa siswa cenderung merasa bahwa mereka tidak mampu 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, sehingga prestasi yang diperoleh 

kurang memuaskan. Hal itu membuat siswa cenderung memilih untuk 

mendapatkan prestasi yang rendah daripada membuktikan bahwa mereka tidak 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.  

Kemampuan mengatasi kesulitan / tantangan diperlukan dalam perjalanan 

individu dalam meraih kesuksesan. Stoltz (2000) menyatakan individu dengan 

kemampuan mengatasi kesulitan rendah memiliki sikap pesimis dan mudah putus 

asa, mereka cenderung berpikir bahwa setiap persoalan hidup yang dihadapi selalu 

bersumber dari diri sendiri. Nugroho (2005) menuliskan individu dengan tipe 

pesimistik rasa putus asa mudah muncul, selanjutnya rasa putus asa tersebut akan 

menumbuhkan rasa ketidak berdayaan dan akhirnya menjadi pemicu timbulnya 

niat untuk bunuh diri. Berbeda dengan individu yang memiliki kemampuan 
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mengatasi kesulitan tinggi, Stoltz (2000) menyatakan bahwa individu dengan 

kemampuan mengatasi kesulitan tinggi cenderung memiliki sikap optimis dan 

memandang kesulitan yang dihadapinya tidak bersifat permanen sehingga sangat 

mungkin untuk ditemukan penyelesaiannya. Pada individu yang memiliki sikap 

optimis masalah dipahami sebagai suatu yang dapat dibatasi sehingga tidak 

meluas ke seluruh sisi kehidupan. Individu dengan kemampuan tinggi dalam 

mengatasi kesulitan akan mengubah kemalangan yang dihadapinya menjadi 

kesuksesan dan individu akan belajar dari kegagalan yang dialami. Hal ini juga 

berlaku dalam dunia pendidikan. Dengan memiliki kemampuan mengatasi 

kesulitan yang tinggi maka siswa tidak akan mudah putus asa dan merasa rendah 

diri saat mengetahui bahwa prestasinya menurun atau tidak sesuai target yang 

ditetapkan, bahkan kegagalan tersebut akan membuat siswa bersemangat belajar 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi.  

Kegagalan bisa menjadi pengalaman paling melelahkan bagi individu. 

Adler (dalam Russel, 2003) menyatakan bahwa kelelahan memiliki dua bentuk 

pokok, pertama kelelahan pada awal pelaksanaan dimana individu berusaha untuk 

menunda mengerjakan suatu tugas meskipun memiliki dorongan untuk 

mengerjakannya. Penundaan yang dilakukan bisa karena tugas tersebut terlalu 

membosankan atau individu yang bersangkutan merasa tugas yang dihadapi 

terlalu sulit. Kelelahan yang kedua adalah kelelahan pada saat pelaksanaan, 

individu biasanya tidak memiliki kesulitan untuk memulai suatu tugas. Akan 

tetapi pada saat melaksanakan tugas tersebut individu merasa tidak mampu 

mengerjakan dengan baik. Individu merasa bahwa sebaik apapun cara 
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mengerjakan, sekeras apapun usaha yang dikerahkan hasilnya tidak memuaskan. 

Kelelahan yang kedua ini lebih sulit ditangani, karena individu cenderung merasa 

gagal, dimana kegagalan yang dialami akan menambah kelelahan mental yang 

dirasakan.   

Caplan dan Cadden (dalam Russel, 2003) menyatakan bahwa kesulitan 

membawa dampak yang berbeda-beda bagi masing-masing individu, suatu 

masalah dapat menyebabkan kegagalan pada satu individu dan menjadi kekuatan 

yang hebat bagi yang lain. Pada dasarnya setiap individu memiliki kemampuan 

untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan kesulitan yang dihadapi. 

Individu akan mampu bertahan dalam suatu kondisi yang sulit apabila mereka 

secara aktif mencari suatu pemecahan.  

Akhir-akhir ini para pakar pendidikan mulai melakukan banyak penelitian 

berkaitan dengan pengembangan cara berpikir. Para ahli percaya bahwa dengan 

mempelajari cara berpikir yang tepat para pelaku pendidikan dapat tercetak 

sebagai pemikir yang baik dan dapat bertahan saat menghadapi rintangan dalam 

hidup. Para ahli tersebut sependapat bahwa ada beberapa kemampuan berpikir 

yang dapat digunakan dalam segala bidang (Wegerif, 2002). Salah satu 

kemampuan berpikir dimaksud adalah kecenderungan berpikir dari Costa dan 

Kallick (2000), yang dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan dapat digunakan 

oleh semua jenjang usia perkembangan. 

Costa & Kallick (2000) menyatakan bahwa kecenderungan berpikir 

(Habits of Mind / HoM) terdiri dari berbagai macam kebiasaan berfikir yang 

menunjukkan puncak kecerdasan individu, selain itu kecenderungan berpikir juga 
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menjadi indikator dari kemampuan akademik yang berkaitan dengan kesuksesan. 

Kecenderung berpikir / Habits of Mind (HoM) juga dikatakan dapat membantu 

individu untuk mengatur cara belajar dan membantu menemukan penyelesaian 

masalah dalam hubungan interpersonal maupun hubungan ditempat kerja. 

Kecenderungan berpikir merupakan bagian dari kecerdasan emosional dan potensi 

individu yang apabila dipahami dengan baik akan mampu meningkatkan self-

esteem (penghargaan diri) pada individu yang bersangkutan, hal ini terkait erat 

dengan kemampuan individu untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan. Miller 

(dalam Campbell, 2006) menyatakan bahwa memahami kecenderungan berpikir 

merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan bertahan dalam menghadapi kesulitan, seperti kecenderungan 

bersikap teguh, mampu bekerjasama dengan tim, pemahaman terhadap apa yang 

dipikirkan, dan kecenderungan untuk melihat dari berbagai macam sudut pandang. 

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahwa setiap individu 

membutuhkan kemampuan yang dapat digunakan untuk menghadapi kesulitan 

dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula dengan para peserta didik. Oleh karena 

itu penulis merasa bahwa para siswa membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Setelah dilakukan pelatihan tersebut 

diharapkan siswa akan memiliki kemampuan menghadapi kesulitan yang lebih 

baik. Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “ Pelatihan 16 

Kecenderungan Berpikir Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam 

Mengatasi Kesulitan”.  
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode 

pelatihan 16 kecenderungan berpikir dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengatasi kesulitan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada siswa siswi 

Sekolah Menengah Atas. Dengan pelatihan ini diharapkan siswa-siswi tersebut  

memiliki kemampuan untuk mengubah kesulitan yang dihadapi menjadi 

kesempatan untuk maju sehingga mereka tidak merasa gagal saat mengalami 

kesulitan dan tidak rendah diri apabila terjadi penurunan prestasi. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Kecerdasan merupakan salah satu kemampuan individu yang telah banyak 

diteliti, dimana penelitian-penelitian yang dilakukan seringkali menemukan 

macam kecerdasan baru. Kemampuan dalam mengatasi kesulitan (Adversity 

quotient)  merupakan salah satu tipe kecerdasan yang dikemukakan oleh Stoltz 

pada tahun 1997, dimana penelitian tersebut lebih ditekankan pada bidang 

industri. 

Penelitian mengenai kemampuan dalam mengatasi kesulitan sendiri sudah 

banyak dilakukan, bukan hanya yang berkaitan dengan bidang industri saja akan 

tetapi juga kemampuan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan bidang 

pendidikan. Beberapa penelitian tersebut adalah : 
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1. Rochelle D’souza (2006) dengan judul “ A study of Adversity Quotient of 

Secondary School Students in Relation to their School Performance and the 

School Climate” . Penelitian ini lebih menekankan hubungan antara adversity 

quotient dengan kesulitan yang ada di lingkungan kerja / lingkungan sekolah.  

2. Gideon D. Markman dengan judul “Adversity Quotient : The Role of  Personal 

Bounce-back Ability in New Venture Formation”. Penelitian ini menekankan 

pada bidang industri dengan sebjek individu yang sedang membangun usaha 

sendiri (wirausahawan) dan karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat AQ seseorang berpengaruh terhadap kemampuan yang bersangkutan 

dalam menghadapi kesulitan ketika menjalankan usahanya.  

3. Bonnie L. Thomas (2002) dengan judul “The Relationship between Resilience 

and Job Satisfaction in Mental Health care Worker”. Penelitian ini dilakukan 

pada bidang kesehatan dengan subjek perawat. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja di lingkungan yang memiliki 

tingkat stressor tinggi membutuhkan AQ yang tinggi.   

4. Sia Tjundjing (2001) dengan judul “Hubungan antara IQ, EQ, dan AQ dengan 

prestasi studi pada Siswa SMU”. Penelitian ini mengambil subjek siswa SMU 

kelas dua, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara IQ 

dengan AQ. 

5. Cheung dan Hew (2010) dengan judul “Examining facilitators’ habits of mind 

in an asynchronous online discussion environment: A two cases study”. 

Penelitian ini mengambil subjek fasilitator sebuah diskusi online, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada dua kecenderungan berpikir yang sering 
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digunakan oleh fasilitator dalam melakukan diskusi online. Dua 

kecenderungan dimaksud adalah kecenderungan untuk selalu berpikir ingat 

untuk terus belajar, serta kecenderungan untuk kreatif, inovatif dan imaginatif. 

6. Campbell (2005) dengan judul “Theorising Habits of Mind as a Framework 

for Learning”. Penelitian ini lebih mengupas mengenai dasar teori pembentuk 

kecenderungan berpikir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan 

berpikir dapat mempengaruhi berbagai segi dalam kehidupan individu, seperti 

pekerjaan, hubungan dengan individu lainnya, dan pendidikan. 

7. Anwar (2005) dengan judul “Upaya Guru Membentuk Habits Of Mind Siswa 

Dalam Pembiasaan Berpikir Tingkat Tinggi-Nya”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kecenderungan berpikir bukan merupakan hubungan 

linier (sebab-akibat), akan tetapi merupakan hubungan korelasi. 

8. Steinkuehler (2007) dengan judul “Fostering Scientific Habits of Mind in the 

Context of Online Play”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan 

berpikir yang ada dalam diskusi online mengenai permainan “World of 

Warcraft” yaitu kecenderungan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan 

jelas dan tepat, serta kecenderungan untuk mampu bekerjasama dengan 

individu lain / kelompok dapat digunakan untuk membantu subjek 

menyelesaikan permainan tersebut. 

Mengacu pada penelitian diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki 

perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Perbedaan itu dapat 

dilihat dari tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

apakah metode 16 kecenderungan berpikir dari Costa dan Kallick (2000) dapat 
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digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengatasi kesulitan. 

Kesulitan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesulitan siswa yang 

berhubungan dengan pendidikan, hubungan dengan teman sebaya dan lingkungan.  

 
 


