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I. HAKEKAT KECERDASAN ADVERSITY 

 

Dalam mewujudkan kompetensi, seseorang perlu melakukan langkah-

langkah yang memungkinkan yang bersangkutan mengambil jalan yang 

paling taktis. Jalan taktis tersebut berguna untuk melakukan terobosan 

penting agar kesuksesan menjadi nyata. Menurut  Stoltz (2000:8), suksesnya 

pekerjaan dan hidup terutama ditentukan oleh Adversity Quotient (AQ). 

Dikatakan juga bahwa AQ berakar pada bagaimana kita merasakan dan 

menghubungkan dengan tantangan-tantangan. Orang yang memiliki AQ lebih 

tinggi tidak menyalahkan pihak lain atas kemunduran yang terjadi dan mereka 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. (Welles, 2000:2). Stoltz 

membagi tiga kelompok manusia yang diibaratkan sedang dalam perjalanan 

mendaki gunung yaitu pertama, high-AQ dinamakan Climbers, kelompok 

yang suka mencari tantangan . Yang kedua, low-AQ dinamakan Quitters, 

kelompok yang melarikan diri dari tantangan, dan yang ketiga AQ 

sedang/moderat (campers) (Maragoni, 2001:1). 

 

AQ mempunyai tiga bentuk (Stoltz, 2000:9) yaitu (1) AQ sebagai suatu 

kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan meningkatkan 

semua jenis kesuksesan, (2) merupakan suatu ukuran untuk mengetahui 

respon terhadap kesulitan, dan (3) merupakan serangkaian peralatan dasar 

yang memiliki dasar ilmiah untuk memperbaiki respon terhadap kesulitan. 

Agar kesuksesan menjadi nyata maka Stoltz (2003:9) berpendapat bahwa 

gabungan dari ketiga unsur di atas yaitu pengetahuan baru, tolak ukur, dan 



peralatan yang praktis merupakan sebuah kesatuan yang lengkap untuk 

memahami dan memperbaiki komponen dasar meraih sukses. 

 

Di banyak perusahaan dalam berbagai bidang industri termasuk Abbot Labs, 

Kaibab National Forest, Boehringer Ingelheim, W.L. Gore & Associates 

(Pembuat Goe-Tex), Delloite & Touche LLP, Minessota Power, ADC 

Telecommunications, dan U.S West, Stoltz sebagai tokoh AQ bersama rekan-

rekannya yang lain, telah membuktikan bahwa mereka yang memiliki AQ 

lebih tinggi menikmati serangkian manfaat termasuk kinerja, produktifitasm 

kreatifitas, kesehatan, ketekunan, daya tahan, dan vitalitas yang lebih besar 

daripada rekan-rekan mereka yang AQ-nya rendah. 

 

Di Indonesia penelitian tentang AQ diantaranya digunakan pada penelitian 

mengenai Perbandingan Derajat Adversity Quotient antara Perawat ICU 

dengan Perawat Rawat Inap di RS “X” di Bandung, Studi Korelasional antara 

Kecerdasan Adversity dan Motivasi Berprestasi dengan Kinerja Kepala 

Sekolah di BPK Penabur Jakarta, dan pada penelitian tentang Pengaruh 

Tingkat AQ terhadap Orientasi Karir di PT Danzas Surabaya dan Jakarta. 

 

Stoltz beranggapan bahwa IQ dan EQ tidaklah cukup dalam meramalkan 

keseksesan seseorang. Stoltz mengelompokkan individu menjadi tiga : 

quitter, camper, dan climber. 

 

Penggunaan istilah ini memang berdasarkan pada sebuah kisah ketika para 

pendaki gunung yang hendak menaklukan puncak Everest. Ia melihat ada 



pendaki yang yang menyerah sebelum pendakian selesai, ada yang merasa 

cukup puas sampai pada ketinggian tertentu, dan ada pula yang benar-benar 

berkeinginan menaklukan puncak tersebut. Itulah kemudian ia mengistilahkan 

orang yang berhenti di tegah jalan sebelum usai sebagai quitter, kemudian 

mereka yang merasa puas berada pada posisi tertentu sebagai camper, 

sedangkan yang ingin terus meraih kesuksesan ia sebut climber. 

 

Profil Quitter, Camper, dan Climber. 

Tabel 1 

Profil Ciri, Deskripsi, dan Karakteristik 

Quitter Menolak untuk mendaki lebih tinggi 

lagi 

 Gaya hidupnya tidak menyenangkan 

atau datar dan tidak “lengkap” 

 Bekerja sekedar cukup untuk hidup 

 Cenderung menghindari tantangan 

berat yang muncul dari komitmen yang 

sesungguhnya 

 Jarang sekali memiliki persahabatan 

yang sejati 

 Dalam menghadapi perubahan 

mereka cenderung melawan atau lari 

dan cenderung menolak dan 

menyabot perubahan  

 Terampil dalam menggunakan kata-



kata yang sifatnya membatasi, seperti 

“tidak mau”, “mustahil”, “ini konyol”n 

dan sebagainya. 

 Kemampuannya kecilatau bahkan 

tidak ada sama sekali; mereka tidak 

memiliki visi dan keyakinan akan masa 

depan, konribusinya sangat kecil. 

Camper Mereka mau untuk mendaki, meskipun 

akan “berhenti” di pos tertentu, dan 

merasa cukup sampai disitu  

 Mereka cukup puas telah mencapai 

suatu tahapan tertentu (satisficer) 

 Masih memiliki sejumlah inisiatif, 

sedikit semangat, dan beberapa 

usaha. 

 Mengorbankan kemampuan 

individunya untuk mendapatkan 

kepuasan, dan mampu membina 

hubungan dengan para camper 

lainnya 

 Menahan diri terhadap perubahan, 

meskipun kadang tidak menyukai 

perubahan besar karena mereka 

merasa nyaman dengan kondisi yang 

ada 



 Mereka menggunakan bahasa dan 

kata-kata yang kompromistis, 

misalnya, “ini cukup bagus”, atau “kita 

cukuplah sampai di sini saja” 

 Prestasi mereka tidak tinggi, dan 

kontribusinya tidak besar juga 

 Meskipun telah melalui berbagai 

rintangan, namun mereka akan 

berhenti juga pada suatu tempat dan 

mereka “berkemah” di situ 

Climber Mereka membaktikan dirinya untuk 

terus “mendaki”, mereka adalah 

pemikir yang selalu memikirkan 

kemungkinan-kemungkinan 

 Hidupnya “lengkap” karena telah 

melewati dan mengalami  semua 

tahapan sebelumnya. Mereka 

menyadari bahwa akan banyak 

imbalan yang diperoleh dalam jangka 

panjang melalui “langkah-langkah 

kecil” yang sedang dilewatinya 

 Menyambut baik tantangan, 

memotivasi diri, memiliki semangat 

tinggi, dan berjuang mendapatkan 

yang terbaik dalam hidup; mereka 



cenderung membuat segala sesuatu 

terwujud 

 Tidak takut menjelajahi potensi-potensi 

tanpa batas yang ada di antara dua 

manusia; memahami dan menyambut 

baik risiko menyakitkan yang 

ditimbulkan karena bersedia menerima 

kritik 

 Menyambut baik setiap perubahan, 

bahkan ikut mendorong setiap 

perubahan tersebut ke arah yang 

positif 

 Bahasa yang digunakan adalah 

bahasa dan kata-kata yang penuh 

dengan kemungkinan-kemungkinan; 

mereka berbicara tentang apa yang 

bisa dikerjakan dan cara 

mengerjakannya; mereka berbicara 

tentang tindakan, dan tidak sabar 

dengan kata-kata yang tidak didukung 

dengan perbuatan  

 Memberikan kontribusi yang cukup 

besar karena bisa mewujudkan 

potensi  yang ada pada dirinya 

 Mereka tidak asing dengan situasi 



yang sulit karena kesulitan merupakan 

bagian dari hidup 

 

Diadapatasi dari Adversity Quotient : Mengubah Hambatan Menjadi Peluang, 

h.18-37 

 

II.       ILMU PENGETAHUAN PEMBENTUK AQ 

 

Psikoneuroimunologi 

Penelitian akhir-akhir ini di bidang psikoneuroimunologimembuktikan bahwa 

ada kaitan langsung dan dapat diukur antara apa yang seseorang pikirkan 

dan rasakan dengan apa yang terjadi di dalam tubuh orang tersebut. 

  

Neurofisiologi 

Menurut Dr. Mark Nuwer,  kepala neurofisiologi di UCLA Medical Centers 

dalam Stoltz (2000:109), mengatakan bahwa proses belajar berlangsung di 

wilayah sadar bagian luar yaitu cerebral cortex. Lama kelamaan jika pola 

pikiran atau perilaku tersebut diulang maka kegiatannya akan berpindah ke 

wilayah otak bawah sadar yang bersifat otomatis, yaitu basal ganglia. 

 

Jadi, semakin sering seseorang mengulangi pikiran atau tindakan  yang 

destruktif, maka pikiran atau tindakan itu juga akan semakin dalam, semakin 

cepat, dan semakin otomatis. Begitu pun sebaliknya, semakin sering 

seseorang mengulangi pikiran atau tindakan yang konstruktif, maka pikiran 

atau tindakan itu juga akan semakin dalam, cepat, dan otomatis. Untuk 



merubah kebiasaan yang buruk atau destruktif, misalnya AQ rendah, maka 

seseorang harus mulai di wilayah sadar otak dan memulai jalur saraf baru. 

Perubahan dapat bersifat segera, dan pola-pola lama yang destruktif akan 

beratrofi dan lenyap karena tidak digunakan. 

    

Psikologi Kognitif 

Bagian yang membahas tentang teori ketidakberdayaan yang dipelajari, 

atribusi, kemampuan menghadapi kesulitan, keuletan, dan efektifitas 

diri/pengendalian. 

 

III.      DEIMENSI ADVERSITY QUETION 

 

Control 

Dimensi yang mempertanyakan tentang “berapa banyak kendali yang 

dirasakan seseorang terhadap sebuah peristiwa yang menimbulkan 

kesulitan?” 

 

Origin dan Ownership 

Dimensi yang mempertanyakan dua hal : “Siapa atau apa yang menjadi asal-

usul kesulitan?dan sampai sejauh manakah seseorang mengakui akibat-

akibat dari kesulitan itu?”  

 

Reach 

Dimensi yang mempertanyakan “Sejauh manakah kesulitan akan menjangkau 

bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang?” 



Endurance 

Dimensi yang mempertanyakan “Berapa lamakah kesulitan akan 

berlangsung? Dan Berapa lamakah penyebab kesulitan akan berlangsung?” 

Memperbaiki Adversity Quotient dalam Diri Sendiri dan Orang Lain 

Teknik-teknik ini mempertanyakan keyakinan-keyakinan negatif terhadap diri 

sendiri, situasi sekarang, situasi masa depan, membantu orang mengenali, 

menilai, dan mempertanyakan reaksi-reaksi mereka terhadap peristia-

peistiwa kehidupan. 

 

Rangkaian LEAD 

L = Listen. Dengarkanlah respon Anda terhadap kesulitan 

• Apakah itu respon AQ yang tinggi atau rendah? 

• Pada dimensi-dimensi manakah respon itu paling tinggi atau paling 

rendah? 

E = Explore. Jajakilah asal usul dan pengakuan Anda atas akibatnya 

Or   Apakah kemungkinan asal usul kesulitan ini ?  

• Mengingat asal usulnya, seberapa banyakkah yang merupakan 

kesalahan saya 

• Secara khusus, apakah saya dapat mengerjakannya dengan lebih baik 

lagi? 

Ow Aspek-aspek apa sajakah dari akibat-akibatnya yang harus saya akui ? 

• Apa yang tidak harus saya akui? 

A = Analyze. Analisislah bukti-buktinya. 



L = Listen. Dengarkanlah respon Anda terhadap kesulitan 

• Apakah buktinya saya tidak memiliki kendali ? 

• Apakah buktinya bahwa kesulitan harus menjangkau wilayah-wilayah 

lain kehidupan saya? 

• Apakah buktinya bahwa kesulitan harus berlangsung lebih lama dari 

semestinya? 

D = Lakukanlah sesuatu ! 

• Tambahan informasi apakah yang saya perlukan? 

• Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan sedikit kendali atas 

situasi ini? 

• Apa yang bisa saya lakukan untuk membatasi jangkauan kesulitan ini? 

• Apa yang bisa saya lakukan untuk membatasi berapa lama 

berlangsungnya kesulitan ini dalam keadaannya yang sekarang? 
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