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MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MENGUBAH TANTANGAN  

MENJADI PELUANG PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 
*
 

 

Oleh: Haryono
**

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Dari hari ke hari tantangan hidup manusia nampaknya bukan semakin mudah, 

tetapi sebaliknya semakin kompleks dan sulit. Masih dalam ingatan atau bahkan masih 

dalam cengkeraman, betapa susahnya para orang tua jaman sekarang untuk mencarikan 

sekolah atau pendidikan bagi putra-putrinya, atau dalam konteks lain betapa susahnya 

sekarang di era otonomi daerah para lulusan pendidikan menengah maupun tinggi untuk 

menjadi pegawai negeri, dan masih banyak realitas sosial yang dihadapi oleh para 

manusia abad ini. Penelitian Stoltz (2003) menunjukkan bahwa 98% dari sekitar 

100.000 orang yang dimintai pendapat tentang masa depan, memperkirakan jika masa 

yang akan datang bukannya lebih mudah dan lebih pasti, tetapi justru akan lebih sulit, 

lebih kacau, dan lebih tidak menentu.  

Dunia telah banyak mengalami perubahan, dan perubahan itu akan terus terjadi. 

Manusia dihadapkan pada kenyataan hidup yang semakin kompleks,  semakin sulit, 

semakin keras, sehingga banyak di antara manusia yang akhirnya mengalami krisis 

pengharapan (Stoltz, 2000). Kondisi yang terus berubah dari waktu ke waktu, menuntut 

tidak saja pemahaman, tetapi juga sikap dan tindakan. Untuk dapat bertahan dalam 

kehidupan dunia yang penuh tantangan dan kompetisi, manusia perlu memiliki ciri 

fleksibilitas, keterbukaan, berpikir secara kreatif dan kritis, tangkas, peka terhadap 

masalah, dan mampu menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain (Conny R. 

Semiawan, 1998). Guna memperoleh peluang partisipasi dalam kehidupan dunia yang 

semakin kompleks dan tidak menentu, orang atau individu harus memiliki kemampuan 

mengubah tantangan dan atau hambatan menjadi peluang.  

Konsep baru tentang makna kesuksesan telah memberikan kesadaran atas 

kenyataan yang menunjukkan; mengapa ada orang-orang yang mampu bertahan 

sementara yang lain gagal,  atau mengapa ada orang yang dapat mengatasi kesulitan dan 

menerima masa kecil yang sengsara sementara yang lain menyerah dan tidak mampu 
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mengubah keadaan, atau ada orang yang keberhasilan hidupnya tertinggal jauh dari 

bakat dan IQ yang dimiliki. Apa sebenarnya yang diperlukan orang untuk mencapai 

suatu kesuksesan dalam hidupnya, dan bagaimana mengembangkannya sehingga dapat 

menjadi aset bagi individu yang ingin sukses?  

Berikut penulis mencoba memaparkan secara singkat tentang Adversity Quotient 

(AQ) yang merupakan kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami makna 

kesuksesan (Stoltz, 2000). Ketahanmalangan adalah prediktor holistik tentang 

kesuksesan, bukan saja untuk proses akademik di sekolah tetapi yang lebih penting pada 

hidup di masyarakat. Paparan singkat sebagai stimulan bagi para pembaca untuk 

mahami lebih jauh, dilanjutkan dengan uraian sekitar fungsi pendidikan anak usia dini 

sebagai dasar pengembangan potensi individu dan terapan pengembangan AQ pada 

pendidikan anak usia dini.  

  

B. Kemampuan Mengubah Tantangan Menjadi Peluang  

Hidup ini oleh Stoltz (2000) diibaratkan sebagai mendaki gunung. Kepuasan 

dicapai melalui usaha yang tidak kenal lelah untuk terus mendaki, meski sering langkah 

yang ditapaki terasa lambat dan kadang sangat menyakitkan. Mendaki gunung 

merupakan pengalaman yang sulit digambarkan. Hanya sesama pendaki yang bisa 

memahami dan merasakan pengalaman itu. Di tengah rasa lega, puas, dan lelah, ada 

perasaan bahagia, bangga,  dan damai yang barangkali sama langkanya dengan 

kesegaran udara gunung di tengah kesibukan kota. Hanya sang pendakilah yang dapat 

merasakan betapa manisnya kesuksesan itu, sementara yang tinggal di kemah meski 

merasa nyaman dan lebih aman tidak akan pernah merasakan gairah, kebanggaan, dan 

kebahagiaan seperti yang dicapai sang pendaki.  

Kesuksesan adalah tingkat dimana seseorang bergerak ke depan dan ke atas, 

terus maju pantang menyerah dalam menjalani hidup, meski menghadapi berbagai 

rintangan dan berbagai bentuk kesengsaraan lainnya (Stoltz, 2000). Kemampuan 

mengubah tantangan menjadi peluang adalah suatu dasar yang memungkinkan orang 

untuk mampu bertahan dalam kesulitan, terus melawan dan berusaha menemukan cara 

untuk terus berjalan di saat tampak tidak ada kemungkinan untuk mencapai kesuksesan. 

Adversity Quotient (AQ) adalah ketahanmalangan yang memberikan kekuatan pada 

individu sehingga tetap mampu bertahan dan berusaha, sementara yang lain berhenti 

berusaha sebelum tenaga dan batas kemampuannya benar-benar teruji (Stoltz, 2000). 

AQ merupakan prediktor yang lebih komprehensif untuk menjelaskan tentang 

kesuksesan seseorang. Dalam bukunya yang sangat laris, Daniel Goleman (1997) 
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dengan pengetahuannya yang sangat dalam menjelaskan mengapa beberapa orang yang 

IQ-nya tinggi mengalami kegagalan, sementara banyak orang dengan IQ yang sedang-

sedang saja dapat berkembang dan sukses dalam hidupnya. Goleman telah 

memperkenalkan gagasan baru tentang kecerdasan emosional (EQ) sebagai faktor 

penentu keberhasilan hidup seseorang setelah IQ. Namun demikian seperti halnya IQ, 

tidak setiap orang mampu memanfaatkan EQ dan potensi lain itu secara penuh. Masih 

banyak ditemukan orang yang memiliki IQ tinggi berikut segala aspek kecerdasan 

emosional yang sangat hebat, tetapi dengan sangat tragis pula mereka gagal 

menunjukkan kemampuannya.  

Hasil penelitian selama 19 tahun dan penerapan yang lebih dari 10 tahun, Paul 

G. Stoltz dalam bukunya yang berjudul “Adversity Quotient: Turning Obstacles into 

Opportunities”, memberikan terobosan penting dalam pemahaman tentang apa yang 

dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai kesuksesan (Stoltz, 2000). Kesuksesan 

hidup seseorang lebih ditentukan oleh apa yang selanjutnya disebut Adversity Quotient  

atau kemampuan mengubah hambatan atau tantangan menjadi peluang. AQ merupakan 

perangkat untuk memperbaiki respon terhadap kesulitan dan tantangan sehingga 

memperbaiki keefektifan pribadi dan profesional secara keseluruhan. AQ merupakan; 

(1) representasi atas seberapa kuat orang mampu bertahan menghadapi kesulitan dan 

mengatasinya; (2) prediktor tentang siapa yang akan mampu mengatasi kesulitan, 

melampaui harapan atas kinerja dan potesinya, dan siapa yang akan menyerah, gagal, 

dan hancur dalam usahanya.  

AQ mengidentifikasi individu pada kategori quitter  untuk mereka yang 

berhenti, kategori campers untuk mereka yang berkemah, dan climbers untuk mereka 

para pendaki. Orang bertipe quitters cenderung memilih keluar atau menghindar dan 

mundur dari tantangan, menolak kesempatan yang ditawarkan oleh dunia, mengabaikan 

dan menutup dorongan inti manusiaw untuk mendaki. Berbeda dengan quitters, seorang 

campers telah merespons tantangan pendakian dengan mencapai tingkatan tertentu. 

Mereka telah bejuang untuk mencapai tingkat kehidupan yang cukup nyaman, namun 

terus berhenti tidak melanjutkan pendakian sampai puncak kesuksesan yang sebenarnya 

masih sangat terbuka. Climbers merupakan sebutan untuk seorang pendaki yang  

sepanjang hidupnya mengabdi pada pendakian dari satu puncak kesuksesan ke puncak 

sukses yang lain. Para climbers tidak pernah menghiraukan latar belakang keturunan, 

keuntungan atau kerugian, nasib buruk atau baik, dia terus mendaki. Mereka adalah 

pemikir yang memikirkan tentang berbagai kemungkinan dan tidak pernah  mebiarkan 

umur, jenis kelamin, ras, kecacatan fisik atau mental, dan berbagai hambatan lain untuk 

melakukan pendakian (Stoltz, 2000). 
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AQ sebagai kerangka kerja konseptual yang baru dalam memahami makna 

kesuksesan, dibangun dari cabang disiplin ilmu yaitu psikologi kognitif, psikoneuro-

imunologi, dan neurofisiologis yang mensitesakan antara teori ilmiah dengan penerapan 

praktik dalam dunia nyata (Stoltz, 2000). Psikologi kognitif memberikan pemahaman 

bahwa orang yang merespons kesulitan sebagai sesuatu yang berlangsung lama, 

memiliki jangkauan jauh, bersifat internal, dan di luar kendalinya akan menjadikan 

orang tersebut menderita. Sementara orang yang merespons kesulitan sebagai sesuatu 

yang pasti, cepat berlalu, terbatas, eksternal, dan dalam kendalinya, akan menjadikan 

orang itu berkembang dengan pesat. Respons seseorang terhadap kesulitan berpengaruh 

pada tingkat keefektifan, kinerja, dan kesuksesan sesorang. Psikoneuroimunologi 

menjelaskan bahwa ada hubungan langsung antara bagaimana seseorang merespons 

suatu kesulitan atau tantangan dengan derajad kesehatan mental dan fisiknya, dan 

pengaruh cara seseorang merespons kesulitan terhadap fungsi kekebalan dan kerawanan 

atas sejumlah penyakit yang mengancam jiwa. Sementara neurofisiologis memberikan 

pemahaman berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan yang secara mendadak dapat 

dihentikan atau diubah, termasuk kebiasaan dalam mersespons kesulitan yang dihadapi.  

Kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang merupakan dasar bagi 

pencapaian kesuksesan seseorang. Kesuksesan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

seseorang dalam mengendalikan kehidupan, dapat diprediksi melalui cara seseorang 

merespons dan menjelaskan suatu kesulitan. Dengan demikian jika seseorang mampu 

mengukur dan memperkuat kemampuannya dalam merespons terhadap suatu kesulitan, 

dapat diharapkan untuk memiliki tingkat produktivitas, kinerja, vitalitas, keuletan, 

kesehatan, pengetahuan, motivasi, dan kesuksesan yang lebih tinggi.  

 

C. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengembangan Kemampuan Mengubah 

Tantangan Menjadi Peluang  

Prakarsa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) pada kurun waktu 

4 – 5 tahun terakhir nampak mengemuka dibanding periode sebelumnya. Pemerintah 

melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijakan umum yang salah 

satu di antaranya adalah penekanan pada peningkatan peranserta pembinaan dan 

pengembangan pendidikan anak usia dini melalui perluasan daya tampung, peningkatan 

penyelenggaran TK, pengembangan model pendidikan melalui kelompok bermain, 

pendidikan pada lembaga penitipan anak dengan memadukan aspek gizi, kesehatan, dan 

psikososial secara seimbang dalam rangka meltakkan dasar arah perkembangan dan 
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pertumbuhan anak seutuhnya (Suyanto dan Abas,  2001). Kebijakan inilah yang 

selanjutnya menjadi dasar dalam pengembangan berbagai program bagi anak usia dini. 

Pengembangan program pendidikan anak usia dini merupakan respons atas 

kesadaran bahwa anak sejak usia dini selayaknya memperoleh layanan pengembangan 

secara lebih serius dari sekedar penimbangan dan perbaikan gizi sesaat pada program 

Posyandu. Hal ini terkait dengan kesadaran tentang urgensi pembinaan dan 

pengembangan anak pada usia dini merupakan dasar bagi pengembangan kapasitas 

manusia (human capacity development) seutuhnya. Pendidikan anak usia dini 

diperlukan untuk membantu perkembangan peserta didik secara menyeluruh dari aspek 

fisik, psikologis, maupun psikososialnya. PAUD tidak sekadar berfungsi memberikan 

pengalaman belajar kepada anak, tetapi yang lebih penting adalah mengoptimalkan 

perkembangan dari seluruh aspek personalitasnya (Anwar dan Arsyad Ahmad, 2004).  

Program PAUD diperlukan sebagai wujud dari upaya penyiapan manusia masa 

depan yang lebih memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mempunyai peluang 

partisipasi pada masyarakat mega kompetisi. Secara teoretis dan empiris diyakini bahwa 

tahun-tahun awal perkembangan individu merupakan masa yang sangat penting dalam 

pembentukan kecerdasan, kepribadian, dan perilaku sosial manusia. Manusia lahir 

dengan suatu potensi untuk tumbuh dan berkembang yang akan teraktualisasikan dalam 

wujud kemampuan dan kinerja setelah memperoleh stimulasi dan peluang untuk 

berkembang secara maksimal. Oleh karena perkembangan anak bersifat holistik, 

program intervensi untuk membantu tumbuh kembang anak juga harus secara integratif 

antara program kesehatan, nutrisi, edukasi, sosial, emosional, dan spiritual.  

Berkenaan dengan program PAUD sebagai upaya membantu perkembangan 

individu ke arah pencapaian kompetensi untuk mengahadapi masa depan yang lebih 

kompleks, lebih sulit, dan lebih kompetitif, didalamnya perlu memuat pengembangan 

kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang atau AQ. Hal ini perlu disikapi dan 

ditindaklanjuti sebagai upaya membekali generasi penerus agar lebih memiliki daya 

tahan yang kuat, ulet, dan kemampuan untuk mencapai kesuksesan demi kesuksesn 

dalam hidupnya. Generasi yang akan datang supaya tidak merupakan generasi yang 

mudah menyerah, puas dengan pencapaian kategori campers atau malah sebatas 

quitters, tetapi biarlah menjadi generesi para climbers. Dengan pengembangan AQ 

sejak dini, berarti mempersiapkan anak-anak agar menjadi cerdas, berkepribadian baik, 

dan berani menghadapi tantangan hidup yang siap menghadangnya (Walters, 2004). 

Program PAUD diharapkan dapat memberikan landasan bagi terbangunnya individu-

individu yang memiliki keunggulan komparatif yang bersifat partisipatoris (Tilaar, 

1998).  
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Untuk mengembangkan AQ sejak dini, ada beberpa hal yang dapat dilakukan 

dalam PAUD, antara lain; 

1. Menghindari berkembangnya suatu ketidakberdayaan yang dipelajari. 

Ketidakberdayaan yang dipelajari merupakan konsep yang menjelaskan tentang 

mengapa banyak orang menyerah dan atau gagal ketika dihadapkan pada tantangan 

hidup. Ketidakberdayaan yang dipelajari menginternalisasi keyakinan bahwa apa 

yang dikerjakan tidak akan memberikan manfaat apa-apa, dan hal inilah yang 

melenyapkan kemampuan seseorang untuk memegang kendali. Kebiasaan untuk 

tidak menghargai pekerjaan anak, menyalahkan apa yang dilakukan anak, adalah 

bentuk riil dari proses penidakberdayaan pada diri anak. 

2. Mengurangi proses pembelajaran yang mengembangkan sikap tidak berdaya pada 

anak. Hasil penelitian Seligman, Dweck (Stoltz, 2000) menunjukkan bahwa sikap 

tidak berdaya secara tidak langsung telah diajarkan kepada anak-anak sejak usia 

dini. Seorang ayah atau ibu yang melakukan apa saja bagi anaknya, secara tidak 

langsung telah menumbuhkembangkan sikap ketidakberdayaan pada anak. 

Demikian juga seorang guru yang lebih banyak memberikan informasi dan 

perintah akan menciptakan perilaku tidak berdaya pada peserta didik, daripada 

yang lebih banyak memberikan tantangan dan arahan untuk mengembang dan 

menemukan sendiri tentang informasi dan atau pengetahuan yang diperlukan.  

3. Pengembangan imunisasi terhadap keputusasaan. Peluang untuk menjadi tidak 

berdaya ada di mana-mana, dan oleh karenanya orang harus belajar menjadi kebal 

atau imun terhadap penidakberdaayaan itu. Dalam kaitan ini PAUD perlu 

mengembangkan model pembelajaran yang dapat membangun dan 

mengembangkan daya imun terhadap berbagai bentuk penidakberdayaan baik yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk proses pembentukan kekebalan 

terhadap keputusasaan ini dapat dilakukan melalui rangkaian LEAD (listen, 

explore, analyze, dan do). Artinya; (a) mendengarkan respons atas kesulitan, 

apakah merupakan suatu AQ yang rendah atau tinggi, (b) melakukan penjajagan 

terhadap asal kesulitan pengakuan terhadap akibat yang ditimbulkan, (c) 

melakukan analisis terhadap bukti-bukti kesulitan yang dihadapi, dan (d) 

melakukan apa yang bisa dilakukan atas masalah yang dihadapi. Rangkaian LEAD 

ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia dapat mengubah keberhasilan dengan 

cara mengubah kebiasaan pola dan proses berpikir (Stoltz, 2003).  

4. Mengaplikasikan teori atribusi untuk mengurangi rasa dan sikap tidak berdaya 

anak. Kesuksesan seseorang terutama ditentukan oleh cara dia memahami dan 
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merespons berbagai peristiwa dalam kehidupan. Seligman menemukan bahwa 

orang yang merespons kesulitan sebagai sesuatu yang sifatnya tetap, internal, dan 

menjangkau ke bidang-bidang kehidupan lainnya, cewnderung menderita di semua 

bidang kehidupannya. Sebaliknya orang yang merespons situasi-stuasi sulit yang 

dihadapi sebagai sesuatu yang sifatnya eksternal, sementara, dan terbatas, 

cenderung menikmati banyak manfaat mulai dari yang sifatnya kinerja maupun 

fungsi kesehatanya (Stoltz, 2000). Anak yang menganggap kesulitan belajar 

sebagai sesuatu yang tetap (“Saya anak bodoh”.), akan “belajar” lebih sedikit 

daripada anak yang menganggap penyebab kesulitan dalam belajarnya yang lebih 

bersifat sementara (“Saya tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh”). Untuk 

ini penanaman sikap optimisme pada diri anak sejak dini menjadi bentuk 

pengembangan kemampuan menghadapi tantangan dan kesulitan melalui 

penerapan teori atribusi secara kontekstual.  

 

D. Penutup 

Kehidupan manusia saat ini dan ke depan diperhadapkan dengan suatu paradoks. 

Di satu sisi ada janji teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia, namun di sisi 

lain muncul ketidakselarasan dalam kehidupan masyarakat berakibat pada kepiluan, 

kesenjangan dalam berbagai bidang, persaingan yang terus berkembang, dan 

tumbuhnya aneka kebutuhan yang tidak selalu dapat terpenuhi. Kemajuan teknologi 

bagi sebagian orang menawarkan sejumlah perbaikan dan kemudahan, namun bagi yang 

lain tidak selalu berarti perbaikan. Dengan paradoks yang berkembang, barangkali tidak 

ada ancaman yang lebih besar terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup manusia 

sebagai suatu species di masa depan, daripada epidemi berhenti dan hilangnya harapan 

yang ditimbulkan oleh dinding kesulitan yang terus menjulang.  

AQ merupakan variabel yang menentukan apakah seseorang akan tetap menaruh 

harapan dan terus memegang kendali dalam situasi yang sulit dan menantang. Seperti 

halnya sebuah pohon, manusia telah diberkahi dengan berbagai unsur penting dalam 

bentuk potensi akademik, sosial, emosional, dan spiritual untuk mencapai kesuksesan. 

Tetapi jika potensi itu tidak diasah dan dimanfaatkan secara integratif dalam wujud AQ, 

niscaya orang akan mampu bertahan dalam kesulitan, terus mendaki menuju puncak 

kesusesan hidup.  

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang terus mengalami 

perubahan, paradigma pendidikan termasuk pada pendidikan anak usia dini (PAUD) 

perlu lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan manusia – human capacity 
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development, bukan sekedar pengembangan sumber daya manusia – human resource 

development.  Pendidikan diarahkan pada perkembangan dan keterwujudan kemampuan 

manusia sepanjang hayat sehingga memiliki kemampuan untuk memilih berbagai peran 

dan meraih peluang partisipasi sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bertanggung 

jawab bagi terbangunnya suatu konstelasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

dalam wujud perilaku individu untuk melangsungkan hidup dalam kemandirian dan 

sekaligus memiliki daya saing tinggi dan daya tahan terhadap berbagai gejolak 

kehidupan (Conny R. Semiawan, 1998).  

Kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang perlu dikembangkan pada 

anak sejak usia dini. Program PAUD dapat mengembangkan model pembelajaran yang 

memungkinkan bagi berkembangnya AQ pada anak. Pembelajaran dikembangkan ke 

arah pengurangan berkembangnya ketidakberdayaan yang dipelajari pada anak, 

pengurangan tumbuhnya sikap tidak berdaya pada anak, berkembangnya kekebalan 

anak pada keputusasaan, dan penerapan teori atribusi secara kontekstual untuk 

membangun optimisme pada anak. Dengan proses ini diharapkan kemampuan 

mengubah tantangan menjadi peluang tumbuh pada anak sejak dini.  
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