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ABSTRAK 
 

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang memegang peranan penting dalam 
mengukur kemajuan suatu bangsa. BK mempunyai peranan penting dalam 
memfasilitasi dan mewujudkan terbentuknya kualitas peserta didik yang 
berkarakter. Latar belakang masalah adalah terjadi kesenjangan antara tuntutan 
dalam kegiatan akademik dengan pengembangan bakat siswa dalam hal non 
akademik, misalnya olahraga. Ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang 
menunjang untuk pengembangan bakat dan potensi siswa. Permasalahannya 
adalah besarnya tuntutan sekolah dalam hal akademik, menimbulkan ancaman 
bagi peserta didik untuk dapat meyalurkan bakatnya di luar kegiatan akademik. 
Misalnya, seorang siswa atlet cenderung kesulitan ketika dihadapkan pada situasi 
dimana intensitas latihan dalam menghadapi pertandingan meningkat. Di sisi 
lain, tuntutan akademik juga mengharuskannya untuk terus terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran sekolah. Metode kajian dalam artikel ini merupakan studi 
literatur, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber. Tujuan dalam kajian ini 
adalah mencoba untuk memberikan konsep gagasan untuk mengatasi 
permasalahan tersebut melalui Unit Bimbingan dan Konseling di sekolah.  Model 
BK 3C merupakan suatu konsep bimbingan dan konseling yang mengedapankan 
tiga aspek utamanya, yaitu Commitment, Control, and Challenge (Komitmen, 
Kontrol, dan Tantangan). Tiga aspek tersebut dirancang sebagai gagasan untuk 
mewujudkan terbentuknya karakter peserta didik yang tangguh, yang mampu 
menyeimbangkan antara tuntutan akademik dengan non akademik. Melalui 
proses bimbingan dan konseling dengan pendekatan eksistensial 
humanstik dan dengan memasukkan konsep model BK “3C” 
memungkinkan dapat memberikan suatu solusi yang dapat digunakan oleh 
guru BK di sekolah sebagai layanan untuk mengatasi permasalahan siswa 
yang dihadapkan pada dua tuntutan berbeda, yaitu kegiatan akademik dan 
non akademik. Artinya seorang siswa atlet harus dapat mempersiapkan 
masa depannya secara akademik dan juga dapat menyalurkan bakatnya 
dalam bidang olahraga.  
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PENDAHULUAN 

Untuk menghadapi masa sekarang yang semakin kompetitif dalam segala bidang 

kehidupan, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai karakteristik yang 

siap dan mampu bersaing dalam berbagai bilang kehidupan, baik secara umum atau 

khusus yang berorientasi pada prestasi. Salah satu perwujudan dari pengembangan 

potensi siswa adalah dengan adanya berbagai kegiatan ekstrakulikuler. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan 

Menengah pasal 1, bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang 

dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan 

kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan (Kemendikbud, 

2014). Pada pasal 2, juga di tambahkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan 

dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, 

kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan nasional (Kemendikbud, 2014). Berdasarkan hal tersebut 

dapat diartikan bahwa kegiatan ekstrakulikuler adalah kegiatan tambahan diluar jam 

formal sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian dan kerjasama dalam mengoptimalkan potensi peserta didik. 

Ektrakulikuler tersebut bentuknya beragam sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, 

baik yang sifatnya pengayaan akademik maupun kegiatan non akademik seperti seni dan 

olahraga. 

Adanya ektrakulikuler sangat membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan 

minatnya di sekolah. Akan tetapi, hal tersebut juga memberikan dampak lain bagi siswa, 

seperti sering izin, terutama ketika pada kondisi tertentu siswa sibuk dengan aktivitas 

ekstrakulikulernya. Hal itupun terkadang menjadi keluhan bagi para guru di sekolah. 

Permasalahan tersebut lebih sering dijumpai pada siswa yang juga aktif dalam kegiatan 

olahraga atau disebut juga siswa atlet. Di sebut siswa atlet karena selain sebagai seorang 

pelajar, siswa atlet juga aktif dalam kegiatan olahraga baik diluar ataupun di dalam 

sekolah. Siswa atlet mempunyai tuntutan yang lebih besar dibandingkan dengan siswa 

regular umumnya. Di sekolah, siswa atlet dituntut untuk sepenuhnya mengikuti pelajaran 

sekolah, namun dalam bidang olahraga siswa atlet juga dituntut untuk mampu 



mempersembahkan prestasinya, sehingga siswa atlet sering kali harus izin karena 

mengikuti kompetisi ataupun pelatihan intensif dalam menghadapi pertandingan. 

Wylleman, Alfermann, dan Lavallee (2004) mengatakan bahwa selama bertahun-

tahun mereka yang menjadi atlet muda (antara 12 dan 18 tahun di sebagian besar 

olahraga), atlet dihadapkan dengan beberapa transisi kehidupan penting psikologis, 

psikososial, atletik dan tingkat akademik. Hal tersebut terkadang menjadi dilema bagi 

mereka yang menjadi siswa atlet. Berikut adalah salah satu fenomena dari kasus yang 

terjadi di Padang, yaitu, terdapat 32 atlet berprestasi di SMAN X Padang yang 

mengalami tinggal kelas (Harian pagi Padang Ekspres, 28/06/2011). 

Kasus lain di daerah Kutai Kartanegara yang diutarakan Ketua Umum PB 

Porprov Koni Kutai Kartanegara Agus Hamidiansyah kepada Koran Kaltim, 12/11/2010, 

menyebutkan bahwa dari laporan yang diterima pengurus PB Porprov Koni Kukar, ada 

sejumlah kepala sekolah di kecamatan yang tidak memberikan dispensasi khusus kepada 

atlet pelajar, dengan alasan takut pelajar yang bersangkutan tertinggal materi pelajaran 

karena terlalu sibuk menjalani latihan sebagai atlet.   Bahkan, atlet pelajar yang 

jumlahnya mencapai sekitar 40 orang tersebut, mendapat tekanan dan dipaksa memilih 

apakah harus mengikuti latihan atau mengutamakan belajar di sekolah (Koran KalTim, 

12 November 2010). Kasus lainnya, berdasarkan pengalaman peneliti ketika 

mendampingi salah satu cabang olahraga di Banjarmasin dalam persiapan menghadapi 

PON XIX Jawa Barat 2016, bahwa terdapat tiga orang siswa atlet yang mengeluhkan 

mengenai kegiatannya dalam mengikuti pemusatan latihan. Di satu sisi, siswa atlet 

mendapat teguran dari guru karena kehadiran yang minim di kelas. Di sisi lain, mereka 

dituntut harus memfokuskan diri dalam kegiatan pemusatan perhatian untuk mencapai 

target prestasi yang di rencanakan pengurus, sehingga mereka juga kesulitan untuk izin 

dalam urusan sekolahnya. 

Kasus-kasus tersebut memberikan gambaran singkat bahwa siswa atlet 

mempunyai tekanan yang berbeda dibandingkan siswa reguler non atlet. Atlet harus 

membuat keputusan untuk menjadi atlet elit sehingga harus menghabiskan sebagian besar 

waktu luang mereka pada pelatihan. Pada tingkat akademik, siswa harus memilih arah 

untuk orientasi akademik masa depannya (Wylle-man et al., 2004). Hal tersebut tentu 

harus menjadi sorotan bagi sekolah ataupun pengurus cabang olahraga. 



Permasalahan tersebut menjadikan peran seorang guru bimbingan dan konseling 

di sekolah akan sangat dibutuhkan untuk membantu siswa menemukan solusi yang tepat. 

Seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah pasal 1, menyebutkan bahwa “bimbingan dan konseling 

adalah upaya sistematis, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh 

konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta 

didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan”. Hal ini dapat diartikan 

bahwa bimbingan dan konseling berperan menjadi pusat layanan kesehatan mental bagi 

siswa, terutama membantu mengatasi berbagai masalah atau pengembangan potensi 

siswa yang berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar, dan juga karier.  

Artikel ini mencoba memberikan gagasan mengenai suatu konsep BK yang dapat 

di kembangkan dan di ujicoba untuk membantu permasalahan tuntutan akademik dan non 

akademik. Konsep tersebut adalah Model BK “3C”, yaitu suatu pendekatan eksistensial 

humanistik yang mengarah pada tiga aspek hardiness yang dapat membentuk karakter 

tangguh pada siswa. Aspek tersebut adalah Commitment, Control, and Challenge 

(Komitmen, Kontrol, dan Tantangan). 

Berdasarkan permasalahan diatas maka, penulisan artikel ini mencoba mengkaji 

suatu konsep bimbingan konseling yang mengarah pada suatu pembentukan karakter 

tangguh bagi siswa dalam menghadapi tuntutan akademik maupun non akademik seperti 

halnya kasus yang terjadi pada sebagian siswa atlet, dimana mereka dihadapkan pada 

suatu pilihan berat, mengembangkan bakat minatnya, namun juga dituntut secara 

akademik untuk mempersiapkan masa depannya. Sehingga tujuan penulisan artikel ini 

adalah untuk mengkaji konsep Model BK 3C (Commitment, Control, and Challenge) 

sebagai gagasan dalam proses bimbingan dan konseling di sekolah untuk membentuk 

karakter tangguh pada siswa dalam menghadapi tuntutan akademik dan non akademik. 

 

Metode Penelitian 

Metode dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Artinya peneliti 

mencoba untuk mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber 

bacaan baik buku maupun jurnal penelitian yang terkait dengan permasalahan siswa 



dalam menghadapai berbagai tuntutan akademik dan non akademik sebagai 

pengembangan potensi menuju terbentuknya karakter tangguh.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada artikel ini akan memberikan sebuah konsep gagasan pembentukan karakter 

tangguh pada peserta didik dalam menghadapi tuntutan akademik dan non akademik. 

Gagagasan tersebut mencakup aspek-aspek yang dapat menumbuhkan karakter tangguh 

pada peserta didik dengan model BK “3C”. Model BK “3C” adalah aspek-aspek yang 

dapat membentuk peserta didik untuk menjadi peserta didik yang tangguh.  “3C” 

merupakan akronim dari 3 huruf C yang memiliki arti tertentu. C pertama adalah 

Commitment (komitmen). C kedua adalah Control (kontrol) dan C yang ketiga adalah 

Challenge (tantangan).  

Konsep gagasan ini mengambil pendekatan eksistensial humanistik dalam proses 

pembentukan karakter tangguh (hardiness). Berdasarkan hasil penelitian Arsyad (2015), 

bahwa penggunaan tiga aspek yang membangun hardiness (ketangguhan) dalam modul 

pelatihan ketangguhan valid untuk digunakan dalam meningkatkan prestasi akademik 

siswa atlet kelas khusus olahraga di Sleman, Yogyakarta. Berdasarkah hal tersebut, maka 

dibuat sebuah gagasan dalan model bimbingan konseling dengan menekankan aspek 

“3C” yang merupakan aspek pembentuk karakter tangguh. 

Pendekatan eksistensial humanistik menekankan renungan-renungan filosofis 

tentang apa artinya menjadi manusia yang utuh. Eksistensial berpijak pada premis bahwa 

manusia tidak bisa melarikan diri dari kebebasan dan bahwa kebebasan dan tanggung 

jawab itu saling berkaitan. Konsep utama psikologi eksistensial-humanistik  berfokus 

pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu siakp yang menekankan 

pada pemahaman manusia berdasarkan suatu sistem teknik-teknik yang digunakan untuk 

mempengaruhi klien. Konsep utama yang membentuk landasan pada pendekatan 

psikologi eksistensial-humanistik dalam memandang manusia (Corey, 2009), yaitu: 

1. Kesadaran diri 

Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan 

yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan 



memutuskan. Semakin kuat kesadaran diri itu pada seseorang, maka semakin besar 

pula kebebasan yang ada pada orang itu.  

2. Kebebasan, tanggung jawab dan kecemasan 

Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang 

menjadi atribut dasar pada manusia. Kecemasan eksistensial juga bisa diakibatkan 

oleh kesadaran atas keterbatasannya atas kemungkinan yang tak terhindarkan untuk 

mati (nonbeing). Kesadaran atas kematian memiliki arti penting bagi kehidupan 

individu sekarang, sebab kesadaran tersebut menghadapkan individu pada kenyataan 

bahwa dia memiliki waktu yang terbatas untuk mengaktualkan potensi-potensinya. 

3. Penciptaan makna 

Manusia itu unik, dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan 

menciptakan nilai-nilai yang memberikan makna bagi kehidupan. Manusia berjuang 

untuk aktualisasi diri, yakni kecenderungan untuk menjadi apa saja yang mereka 

mampu. Jika seseorang mampu mengaktualisasikan potensi-potensinya sebagai 

pribadi, maka dia akan mengalami kepuasaan yang paling dalam yang bisa dicapai 

oleh manusia, sebab demikianlah alam mengharapkan mereka berbuat. 

Kajian terkait potensi manusia menjadi penting sebagai bagian untuk melihat sisi 

positif manusia itu sendiri. Teori humanistik mengambil sudut pandang yang positif 

tentang sifat manusia dan melihat subjektivitas serta kesadaran sebagai sesuatu yang 

penting untuk memahami manusia (Greenberg & Rice dalam Weiner, 2003). Manusia 

merupakan sumber yang memiliki kapasitas atau potensi untuk menciptakan pengalaman 

pribadi dan menerima pengetahuan dari luar dirinya sebagai cara untuk tumbuh, 

mengembangkan potensi, mengarahkan dirinya pada proses belajar yang produktif, serta 

berperilaku efektif (Cain, 2002).  

Menurut istilah psikologi, ketangguhan disebut dengan istilah hardiness. Sheridan 

dan Radmacher (dalam Smet 1994), dalam penelitiannya mengamati individu yang dapat 

berhasil melakukan penyesuaian dengan baik terhadap kehidupannya, karena individu 

tersebut memiliki karakter kepribadian yang sehat yaitu hardiness. 

Konsep karakter tangguh (hardiness), pertama kali diusulkan oleh Kobasa (1979), 

yang dikembangkan dari filsafat eksistensial (Sheard, 2009). Pada dasarnya, Hardiness 

secara spesifik dipandang sebagai keberanian eksistensial oleh para eksistensialis (Maddi, 



2004). Dalam filosofi ini, tujuan eksistensial adalah untuk menciptakan kehidupan 

seseorang lebih bermakna melalui pengambilan keputusan, tindakan, dan menghadapi 

tantangan. Secara khusus, hardiness muncul sebagai pola sikap dan strategi yang secara 

bersama-sama memfasilitasi untuk mengubah keadaan stres yang berpotensi sebagai 

bencana/penghambat menjadi peluang untuk berkembang (Maddi, 2012). 

Sheridan dan Radmacher (dalam Smet 1994) hardiness merupakan kepercayan 

bahwa seseorang akan survive dan mampu tumbuh, belajar dan menghadapi tantangan. 

Menurut Kobasa dan Maddi (2005), menjelaskan hardiness sebagai suatu konstelasi 

karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai sumber daya untuk menghadapi 

peristiwa-peristiwa hidup yang menimbulkan stres. Hardiness adalah kombinasi dari 

sikap yang memberikan keberanian dan motivasi untuk melakukan hal yang keras, 

strategis kerja untuk mengubah keadaan yang berpotensi stres akibat bencana menjadi 

peluang untuk berkembang (Maddi 2006). 

Hardiness merupakan jalur untuk ketahanan di bawah tekanan (Bonanno, 2004). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Hardiness adalah karakteristik kepribadian yang merupakan 

sumber daya yang membuat individu kuat, stabil, tidak mudah menyerah dan mampu 

menyesuaikan diri dalam menghadapi peristiwa-peristiwa hidup yang menimbulkan 

tekanan dengan seperangkat keyakinan yang digenggam seseorang mengenai diri dan 

interaksi dengan dunia, menekankan pentingnya keterlibatan daripada isolasi, kontrol 

daripada ketidakberdayaan, dan tantangan bukan ancaman namun sebuah peluag untuk 

berkembang. 

Berdasarkan studi Cole & Stanley (2004), menunjukkan laporan bahwa siswa 

yang memiliki perspektif tangguh terhadap kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, 

pada kenyataannya memiliki penyangga yang alami terhadap kejadian negatif seperti 

keterkaitan terhadap keterbatasan waktu pada akademik atau tekanan yang dapat 

mempengaruhi kinerja di kelas. Hal tersebut tampak bahwa sikap tangguh membantu 

mereka yang memiliki motivasi sedang sampai motivasi tinggi untuk 

mempertahankannya atau juga meningkatkannya dalam kontek akademik. 

Selain itu ditambahkan oleh (e.g., Sansone et al., 1999; Sansone & Harackiewicz, 

1996) bahwa seseorang yang tepat memutuskan sesuatu adalah seorang yang tangguh 

dengan sengaja terlibat dalam strategi untuk mengubah aktivitas menjadi sesuatu yang 



dianggap lebih positif, yaitu mempertahankan motivasi untuk melakukan kegiatan yang 

bermanfaat (Cole & Stanley, 2004) 

Berdasarkan penelitian diatas, maka ketangguhan (hardiness) sangat memegang 

peranan penting dalam menjalankan aktivitas terutama bagi seorang siswa atlet yang 

menjalankan dua aktivitas yang mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi. 

Ketangguhan dapat meredang energi negatif yang muncul sehingga lebih dapat dikontrol. 

Sifat hardiness memberikan keberanian eksistensial yang membantu individu dalam 

mengejar masa depan yang terlepas dari ketidakpastiannya (Maddi, 2004). 

Kobasa (1979) menjelaskan bahwa hardiness ini menunjukkan adanya 

commitment, control, dan challenge. Berbagai penelitian tentang hardiness merujuk pada 

aspek-aspek yang dibangun oleh Kobasa (dalam Kreitner & Kinicki, 2005), meliputi: 

pertama Commitment (komitmen), mencerminkan sejauhmana seorang individu terlibat 

dalam apapun yang sedang ia lakukan. Orang yang berkomitmen memiliki suatu 

pemahaman akan tujuan dan tidak menyerah di bawah tekanan karena mereka cenderung 

menginvestasikan diri mereka sendiri dalam situasi tersebut. Orang yang mempunyai 

komitmen tinggi akan ikut terlibat daripada menarik diri, melihat ini sebagai cara terbaik 

untuk merubah lingkungan dan apapun yang mereka alami menjadi sesuatu yang 

tampaknya menarik, berharga, dan penting, terlepas dari bagaimana keadaan stress 

tersebut muncul (Maddi, 2006; Maddi et al., 2002). 

Kedua Control (kontrol), melibatkan keyakinan bahwa individu mampu 

mempengaruhi kejadian- kejadian dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki ciri ini 

lebih cenderung meramalkan peristiwa yang penuh stres sehingga dapat mengurangi 

keterbukaan mereka pada situasi yang menghasilkan kegelisahan. Selanjutnya, persepsi 

mereka atas keadaan terkendali dan mengarahkan ”hal-hal internal” untuk menggunakan 

strategi penanggulangan yang proaktif. . Individu yang tangguh mengontrol peristiwa dari 

pengalamannya dalam hal apa yang mereka pilih untuk dilakukan dan bagaimana mereka 

memilih untuk merespon berbagai kegiatan. 

Ketiga Challenge (tantangan), merupakan keyakinan bahwa perubahan 

merupakan suatu bagian yang normal dari kehidupan. Oleh karena itu, perubahan 

dipandang sebagai suatu kesempatan untuk pertumbuhan dan perkembangan dan bukan 

sebagai ancaman pada keamanan. Situasi yang menegangkan dinilai sebagai hal yang 



menyenangkan dan merangsang daripada membahayakan yang membuat mereka mampu 

merasakan secara positif kehidupan yang fluktuatif (Maddi, 2006; Maddi et al., 2002). 

Konsep pendekatan eksistensial humanistik yang terwujud dalam aspek “3C” 

yang membangun hardines (ketangguhan) dapat dimasukkan ke dalam konsep bimbingan 

konseling di sekolah. Bernard dan Fullmer (dalam Salahudin, 2010) mengatakan bahwa 

bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap 

individu. Artinya bahwa bimbingan membantu seseorang dalam prosesnya untuk. 

Sedangkan menurut Surya (dalam Saam, 2013) mengatakan bahwa konseling 

menekankan pada pembentukan konsep diri dan kepercayaan diri guna memperbaiki 

tingkah laku. Saam (2013) menambahkan bahwa konseling adalah proses bantuan yang 

diberikan kepada klien dalam bentuk hubungan terapeutik antara konselor dan klien agar 

klien dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penyesuaian diri, atau berperilaku baru 

sehingga memperoleh kebahagiaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka bimbingan dan konseling dapat diartikan 

sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu dengan bentuk hubungan 

terapeutik antara seseorang yang terlatih atau ahli sebagai konselor dengan klien yang 

bertujuan agar individu dapat mengaktualisasikan dirinya dengan lingkungan serta dapat 

memahami, mengarahkan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk 

pengembangan potensi diri secara optimal dalam rangka mencapai kesejahteraan dirinya 

dan kesejahteraan masyarakat. Kombinasi antara proses bimbingan konseling dengan 

aspek “3C” yang didasari pendekatan eksistensial humanistik, cukup memungkinkan 

membantu siswa dalam mengembangkan diri. Pengembangan diri yang menuju pada 

terbentuknya karakter tangguh dalam menghadapi tuntutan akademik dan non akademik 

yang sama-sama penting untuk masa depan dan penyaluran bakatnya, terurama bagi 

siswa atlet.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Untuk dapat mengatasi permasalahan peserta didik dalam menghadapi tuntutan 

akademik dan non akademik maka dibutuhkan sebuah karakter yang kuat yang disebut 

karakter tangguh. Melalui proses bimbingan dan konseling dengan pendekatan 

eksistensial humanstik dan dengan memasukkan konsep model BK “3C” memungkinkan 



dapat memberikan suatu solusi yang dapat digunakan oleh guru BK di sekolah sebagai 

layanan untuk mengatasi permasalahan siswa yang dihadapkan pada dua tuntutan 

berbeda, yaitu kegiatan akademik dan non akademik, khususnya bagi siswa atlet. Artinya 

seorang siswa atlet harus dapat mempersiapkan masa depannya secara akademik dan juga 

dapat menyalurkan bakatnya dalam bidang olahraga.  

Konsep Commitment (komitmen) akan mengarahkan pada kemampuan 

sejauhmana seorang individu terlibat dalam apapun yang sedang ia lakukan dalam kontek 

akademik dan pengembangan bakat. Orang yang berkomitmen memiliki suatu 

pemahaman akan tujuan dan tidak menyerah di bawah tekanan karena mereka cenderung 

menginvestasikan diri mereka sendiri dalam situasi tersebut. Control (kontrol), akan 

melibatkan keyakinan bahwa individu mampu mempengaruhi kejadian - kejadian dalam 

hidupnya. Orang-orang yang memiliki ciri ini lebih cenderung meramalkan peristiwa 

yang penuh stres sehingga dapat mengurangi keterbukaan mereka pada situasi yang 

menghasilkan kegelisahan. Individu yang tangguh mengontrol peristiwa dari 

pengalamannya dalam hal apa yang mereka pilih untuk dilakukan dan bagaimana mereka 

memilih untuk merespon berbagai kegiatan. Challenge (tantangan), merupakan 

keyakinan bahwa perubahan merupakan suatu bagian yang normal dari kehidupan. Oleh 

karena itu, perubahan dipandang sebagai suatu kesempatan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan dan bukan sebagai ancaman. Situasi yang akan dinilai sebagai sesuatu 

yang merangsang untuk menjadi sebuah tantangan yang membuat hidupnya lebih variatif. 
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