


Halo squad, Selamat datang di area

Salam Super!

“Ayo Runtuhkan Hambatan Belajarmu!”

Ayo kita hancurkan berbagai hambatan 
belajar kita, dan optimalkan potensi yang 
ada pada diri kita agar belajar menjadi 
mudah dan sangat menyenangkan!

Siapkan dirimu untuk menjadi pembelajar
hebat dan menjadi pemenang di masa 
depan!



“Padi akan selamanya menjadi padi. Padi tak 
akan pernah berubah menjadi jagung.”

Begitu pula anak-anak yang hidup dan
tumbuh sesuai dengan kodratnya 
sendiri. Pendidik hanya dapat merawat 
dan menuntun tumbuhnya kodrat itu.

Ibarat padi, petani yang menanamnya 
hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, 
dengan memperbaiki tanah, memelihara 
tanaman, memberi air, dan memusnahkan 
hama-penyakit yang menyerangnya.

Tapi, sang petani tidak dapat menjadikan 
padi tumbuh menjadi jagung. Demikian 
pula seorang anak. Setiap anak memiliki 
potensi keunggulan masing-masing.

Setiap anak harus ditumbuhkembangkan 
dengan baik sesuai potensi keunggulan 
yang dimiliki, bukan dipaksakan untuk 
tumbuh sama dengan orang lain.

Seperti itulah kata bapak Pendidikan
kita, Ki Hajar Dewantara. Sosok yang 
benar-benar memiliki kepedulian yang 
tinggi akan nasib pendidikan bangsa 
Indonesia dan para pelajar di Indonesia.

Hingga mengatakan bahwa “Setiap 
siswa memiliki potensi dan 
keunggulannya masing-masing”.



Pernahkah kamu merasakan 
hambatan belajar dalam proses 
belajarmu?

Seperti malas, capek, bosan, 
susah memahamai pelajaran, 
hingga stress saat belajar?

Nah berbagai hambatan saat kita belajar dapat kita kelompokkan 
dan kita sebut sebagai “Dinding Penghambat” proses belajar kita.

Dinding tersebut sangat berbahaya jika tidak segera kita hancurkan, 
karena selama dinding itu masih ada maka selamanya kita akan 
mengalami hambatan dalam proses belajar, sehingga akan 
mengakibatkan kita sulit sekali meraih kesuksesan di masa depan.

Kesulitan untuk meraih kesuksesan akan membuat kita dalam 
keadaan bahaya, karena jika kita sulit meraih kesuksesan, itu 
berarti kita akan menjemput kegagalan.

Maka dari itu, hambatan-hambatan dalam proses 
belajar harus kita ketahui, lalu kita cari amunisi
yang kita perlukan untuk menghancurkan
hambatan tersebut!

Sehingga yang awalnya belajar terasa berat 
dan membosankan, akan berubah menjadi 
mudah dan sangat menyenangkan!



Nah pada zona “Ayo Runtuhkan Dinding Penghambat 

Belajarmu” ini, kita akan berpetualang seru untuk 

menyelesaikan masalah belajarmu dengan menemukan 

5 hal keren:

Kamu akan menemukan 

dinding-dinding 

penghalang belajarmu.

1

Kamu akan menemukan

gaya belajarmu

3

Kamu akan menemukan bagaimana 

cara berpikir yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

kamu hadapi dalam kehidupan 

sehari-hari

5

Kamu akan melihat 

pelangi kecerdasanmu

2

Kamu akan menemukan 

budaya belajar yang baik 

untuk menjemput kesuksesan

4

Semua itu akan kamu 

temukan di sini untuk 

melejitkan seluruh 

potensi dalam

dirimu!



Apa saja hambatan yang 

selama ini menghalangi 

proses belajarmu dan 

bagaimana cara 

menghancurkannya?

Salam Super!

Ayo bersama-sama kita runtuhkan 

hambatan itu agar tidak ada lagi 

dinding-dinding yang menghambat 

proses belajarmu untuk meraih 

kesuksesan!

Inilah saatnya untuk menggali segala 

potensi yang kamu miliki dan menjadi 

pemenang di masa depan!

Ayo berpetualang seru dengan 

menjelajahi zona “Ayo Runtuhkan 

Hambatan Belajarmu!”, dan temukan 

kejutan demi kejutan di dalamnya!



““Setiap insan adalah jenius, tapi jika 

seekor ikan dinilai dari kemampuannya 

memanjat pohon, maka seumur hidupnya 

ia akan menganggap dirinya bodoh”



Materi Selanjutnya...



Super Student Project adalah komunitas pelajar 
Indonesia yang dibentuk oleh Supersquad Academy 
untuk melejitkan seluruh potensi pelajar Indonesia, 

menerapkan cara belajar yang benar, mampu berpikir 
kritis, kreatif, dan bersemangat mengasah keterampilan 

yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di masa 
depan, dan menjadi pribadi pembelajar 

terbaik sepanjang hidup! 

Student Project hadir dengan memberikan 'vaksin' 
berupa konten spesial untuk melawan Virus 
Pembodohan Generasi yang menghambat 

proses belajar siswa selama bertahun-tahun.
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