
GRITTY TEAM LEADERSHIP
True GRIT is staying in the game 
when others would have dropped the ball and left the park

(unknown)



Pengantar
Tugas utama seorang pemimpin adalah menetapkan arah dan mendorong
anggota tim untuk menuju arah yang sama hingga mampu mencapai tujuan
yang ditetapkan. Saat semua anggota tim “mendayung” ke tujuan yang sama
maka kecepatan tim memungkinkan tim bisa memenangkan persaingan, tiba
lebih cepat sampai tujuan. 

Untuk mencapai tujuan, ternyata banyak perubahan dan tantangan yang datang
silih berganti. Untuk itulah, kita memerlukan sebuah kualitas yang oleh Angela 
Duckworth disebut dengan GRIT.

Terinspirasi dari konsep GRIT milik Angela Duckworth, kami memformulasikan
aplikasi konsep tersebut khususnya pada area kepemimpinan tim (team 
leadership). Kami berharap, Anda para pembaca e-book ini sudah layak disebut
sebagai GRIT Leader, apabila ternyata belum semoga Anda berkenan mengikuti
panduan umum dalam e-book ini. 

Harapan kami, Anda mampu memahami bagaimana cara seorang pemimpin
mampu memunculkan kualitas grit pada tim yang Anda pimpin dalam rangka
mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan bersama tim. Asyik bukan?

Salam SuksesMulia

Jamil Azzaini
CEO Kubik Leadership



Apa saja yang akan kita simak?
1. Apa yang dimaksud dengan

GRIT?
2. Apa pentingnya pemimpin

dengan GRIT?
3. Seperti apa sosok GRITTY 

LEADER?
4. Bagaimana cara

membangun GRITTY TEAM 
LEADERSHIP?



Apa yang 
dimaksud
dengan

GRIT?



Grit merupakan sifat kepribadian yang ditandai oleh ketekunan dan semangat
untuk mencapai tujuan jangka panjang. Grit membutuhkan kerja keras untuk
mengatasi tantangan dan mempertahankan usaha serta minat dari waktu ke
waktu terlepas dari kegagalan, kesulitan, dan ‘tanjakan’ yang muncul dalam
proses. Studi terbaru menunjukkan sifat ini mungkin lebih relevan daripada
kecerdasan dalam menentukan prestasi seseorang. Sebagai contoh, grit 
mungkin sangat penting untuk menyelesaikan tugas yang sangat kompleks, 
terlebih ketika muncul godaan kuat untuk menyerah terhadap tugas tersebut.

APA Dictionary of Psychology, 
American Psychological Association, 
dictionary.apa.org 



“Grit adalah hasrat dan kegigihan
berkelanjutan yang diterapkan pada
pencapaian jangka panjang, tanpa
perhatian khusus pada penghargaan atau
pengakuan di sepanjang jalan. Grit 
merupakan penggabungan antara
ketahanan, ambisi, dan kontrol diri dalam
mengejar tujuan yang membutuhkan waktu
berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau
bahkan puluhan tahun.”

“You’re no genius”: Her father’s shutdowns made Angela 
Duckworth a world expert on grit, Quartz at Work interviewed 
on Angela Duckworth, qz.com, March 26, 2018



4 Aset Psikologis Individu dengan GRIT:

“Grit: The Power of Passion and Perseverance”,  Angela L. Duckworth. 2016

Ketertarikan
(Interest)

Latihan 
(Practice)

Tujuan
(Purpose)

Harapan 
(Hope)



Ciri-ciri individu dan tim dengan GRIT yang tinggi:

“Organizational Grit”, Thomas H. Lee and Angela L. Duckworth, Sept-Oct 2018, Harvard Business Review

Memiliki keinginan untuk bekerja keras, terus belajar, dan bertumbuh. 

Resilien dalam menghadapi kesulitan dan kemunduran.

Memegang teguh prioritas dan tujuan.



Apa Pentingnya
Pemimpin
dengan GRIT?



Apa pun yang berharga perlu waktu untuk dibangun. 
Sepanjang jalan seorang pemimpin akan menghadapi
banyak tantangan, kegagalan, dan kemunduran yang 
akan menjadi penghalang kecuali mereka
menemukan jalan ke depan. Para pemimpin
positif memiliki grit dan menemukan
cara untuk menavigasi penghalang
jalan atau berlari melaluinya, untuk
bergerak lebih dekat ke visi dan tujuan
mereka.

“5 Ways Successful Leaders Cultivate Grit and 
Achieve Long Term Goals”, Jon Gordon, May 
2017, medium.com



Pemimpin dengan grit yang tinggi
akan berdampak pada:

“Organizational Grit”, Thomas H. Lee and Angela L. Duckworth, Sept-Oct 2018, Harvard Business Review

Menarik (attract) 
individu-individu
dengan grit yang 

tinggi. 

Membangun tim
yang selaras

dengan grit yang 
tinggi.

Mengembangkan
budaya organisasi

dimana semua
pihak memiliki grit 

yang tinggi.



Seperti apa sosok
GRITTY LEADER?



Gritty Leader adalah sosok pemimpin yang…

“Organizational Grit”, Thomas H. Lee and Angela L. Duckworth, Sept-Oct 2018, Harvard Business Review

Menjadi simbol atau representasi hasrat (passion) dan ketekunan
(perseverance), 

Memberikan keteladanan yang tampak serta autoritatif bagi setiap 
orang di dalam organisasi,  

Dalam berinteraksi, mereka juga harus menuntut — menjaga standar 
yang tinggi — dan mendukung di saat yang bersamaan.



Bagaimana cara
membangun
GRITTY TEAM 
LEADERSHIP?



Terinspirasi dari konsep GRIT dari
Angelina L. Duckworth, serta
pengalaman kami menjalani peran
sebagai mitra pengembangan para 
pemimpin khususnya para pemimpin
tim di Indonesia, kami merumuskan dua
kunci utama yang perlu dilakukan oleh
pemimpin tim dalam membangun gritty 
team leadership. 

Kunci pertama dimulai dari
kepemimpinan diri yang berdampak
pada tim, dan kunci kedua terkait
dengan kepemimpinan tim.

Menjadi
gritty role 

model.

Membangun 
gritty team.

GRITTY 
TEAM 

LEADERSHIP



#1. Menjadi
GRITTY ROLE MODEL



3 Langkah
Menjadi gritty role model

Kenali seberapa Anda
memberikan keteladanan

grit.

Tetapkan target 
pertumbuhan keteladanan

grit Anda.

Tumbuhkan grit Anda
secara kontinyu.

1
2

3



GRITTY ROLE MODEL
TERHADAP DIRI SENDIRI TERHADAP ORANG LAIN

Harapan (Hope)

Tujuan (Purpose)

Ketertarikan (Interest)

Latihan (Practice

Menginspirasi Tujuan

Membangun Ketertarikan

Mendorong Latihan

Membangun Harapan

Memegang Teguh Tujuan

Menjaga Ketertarikan

Menyengaja Berlatih

Menggenggam Harapan

Mulailah perjalanan kepemimpinan diri meningkatkan grit dan memberikan keteladanan grit Anda
dengan mengenali posisi Anda saat ini. Dari dua orientasi besar, yakni orientasi ke diri Anda dan kepaada
orang lain, kenalilah sejauhmana keduanya telah optimal. Kemudian kenali aspek-aspek apa saja yang sudah
on the track, aspek-aspek apa yang perlu Anda tingkatkan.

Setelahnya, tetapkan target pertumbuhan yang secara spesifk ingin Anda capai beserta alasan
mengapa hal tersebut penting untuk Anda lakukan. Kemudian lakukanlah aksi-aksi nyata untuk menumbuhkan
grit Anda secara kontinyu di peran-peran yang Anda jalani di dalam kehidupan Anda.



#2. Membangun
GRITTY TEAM.



3 Langkah
Membangun gritty team.

Identifikasi profil gritty team
di tim Anda saat ini.

Tetapkan target 
pertumbuhan hasil gritty 

team di tim Anda.

Rancang dan aktualisasi
proses pengembangan gritty 

team dengan komitmen penuh.1
2

3



BURNED 
OUT TEAM

GRITTY 
TEAM

PSEUDO 
TEAM

GUTLESS 
TEAM

High

High

Low 

Low supportsupport
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1. Identifikasi profil gritty team
di tim Anda.

Awali langkah membangun gritty team
dengan mengidentifikasi sejauhmana tim Anda
telah menunjukkan profil gritty team. 

Sebagai contoh pada aspek kegigihan
tim, sejauhmana tim Anda telah menunjukkan
kegigihan dalam mencapai tujuan. Bisa jadi yang 
muncul justru perlunya dorongan, terjadinya
penghindaran, atau bahkan ketidakpedulian
terhadap tujuan. Identifikasi terhadap aspek-aspek
gritty team akan membantu Anda mengenali posisi
tim Anda saat ini.

Serta, di saat yang sama langkah ini juga
dapat membantu Anda dalam mengenali
sejauhmana dua elemen kepemimpinan grit telah
Anda hadirkan di dalam tim Anda.



2. Tetapkan target pertumbuhan
hasil gritty team di tim Anda.
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KEGIGIHAN TIM 
(TEAM PERSSEVERANCE)

KETANGGUHAN TIM 
(TEAM RESILIENCE)

KONTROL DIRI TIM
 

(TEAM
 SELF-CONTROL)

Langkah kedua dalam membangun
gritty team adalah menetapkan target 
pertumbuhan, yakni berupa hasil (outcome) 
di empat aspek yang kami rumuskan
sebagai aspek gritty team.

Sejauhmana, seperti apa, apa
indikator keberhasilan target pertumbuhan
di keempat aspek, hal-hal tersebut
merupakan contoh dari sejumlah hal yang 
akan pemimpin tim hasilkan dengan
melakukan langkah kedua ini. 

Serta, pada langkah ini pemimpin
juga akan menemukenali potret faktor
pendukung dan penghambat pertumbuhan
di keempat aspek gritty team.



3. Rancang dan aktualisasi proses 
pengembangan gritty team dengan
komitmen penuh.

BURNED 
OUT TEAM

GRITTY 
TEAM

PSEUDO 
TEAM

GUTLESS 
TEAM

High

High

Low 

Low supportsupport
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Increase 
Support

Increase 
Challenge

Give Challenge & 
Support and 
continuously 

increase them

Langkah ketiga membangun gritty 
team adalah merancang rencana
pengembangan gritty team dan kemudian
mengaktualisasi rancangan tersebut. 

Dalam menyusun rencana, terdapat
arahan besar yang dapat menjadi rujukan
pemimpin untuk kemudian ia turunkan
menjadi sesuatu yang lebih disesuaikan
dengan profil gritty team-nya saat ini dan
target pertumbuhan yang telah ia tetapkan. 

Lebih tajam lagi, pemimpin tim
dapat melakukan penyesuaian dinamika dua
elemen kepemimpinannya hingga di level 
aspek gritty team.   



Referensi
• Aarons-Corman, Wendy. 2019. “Grit: Why We Need It Now More Than Ever”.

https://www.owitglobal.com/grit-why-we-need-it-now-more-than-ever/
• Duckworth, Angela. 2016. “Grit: The Power of Passion and Perseverance”.
• Duckworth, Angela & H. Lee, Thomas. 2018. “Organizational Grit”. Harvard Business Review. 
• APA Dictionary of Psychology, American Psychological Association. https://dictionary.apa.org/grit
• Fessler, Leah. 2018. ““You’re no genius”: Her father’s shutdowns made Angela Duckworth a world 

expert on grit”. Quartz at Work. https://qz.com/work/1233940/angela-duckworth-explains-grit-is-
the-key-to-success-and-self-confidence/

• Gordon, Jon. 2017. “5 Ways Successful Leaders Cultivate Grit and Achieve Long Term Goals”, 
https://medium.com/the-mission/5-ways-successful-leaders-cultivate-grit-and-achieve-long-term-
goals-1492bac81559

https://www.owitglobal.com/grit-why-we-need-it-now-more-than-ever/
https://dictionary.apa.org/grit
https://qz.com/work/1233940/angela-duckworth-explains-grit-is-the-key-to-success-and-self-confidence/
https://medium.com/the-mission/5-ways-successful-leaders-cultivate-grit-and-achieve-long-term-goals-1492bac81559







