


Halo, Squad! Selamat datang di area 
Runtuhkan Dinding Penghambat Belajarmu!

Salam Super!

Pada area sebelumnya kamu telah mengetahui gambaran umum 
tentang masalah dalam belajar yang kita sebut dengan dinding 
penghambat belajar.

Nah, kira-kira dinding seperti apakah yang selama ini menghalangi
proses belajarmu?

Ayo kita temukan bersama! Lalu kita runtuhkan dinding peng-
hambat itu agar tidak ada lagi yang menghambat kita menuju 
kesuksesan!

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



Pasti kamu memilih bermain!

Runtuhkan Dinding Penghambat Belajarmu!

Pasti kamu memilih untuk pergi berlibur!

Kenapa bisa begitu?

Kalau kamu diberi pilihan, mau belajar atau mau pergi berlibur, 
kamu pilih mana?

Kalau kamu diberi pilihan, mau belajar atau bermain, 
kamu pilih mana?

Sadar atau tidak, ketika memilih kegiatan apa yang akan dilakukan, 
setiap orang akan memilih kegiatan yang lebih menyenangkan 
diantara pilihan yang ada. 

Hal tersebut juga terjadi ketika kita dihadapkan pada pilihan 
apakah kita ingin belajar atau melakukan kegiatan lainnya.



Itu adalah dinding pertama kamu!

Saat kamu mendengar kata “belajar”, apa yang ada 
dalam pikiranmu?

Buku? Tugas? Rumus-rumus dan teori yang rumit dan 
susah dimengerti apalagi untuk dihafal? Atau kamu 
membayangkan wajah guru yang membuatmu kesal 
sehingga malas untuk belajar?

Sekarang, apa yang ada dalam pikiranmu saat 
mendengar kata “liburan”?

Pikiranmu akan membawamu berada di suatu 
tempat yang asik, damai, santai, sejuk, nyaman, 
bermain bersama teman-teman dan membuatmu 
asyik bahkan bisa-bisa sampai lupa waktu. 

Tidak seperti saat jam pelajaran berlangsung, semua 
terasa lama, dan segera ingin istirahat atau pulang. 
Sangat berbeda sekali bukan?

Nah, itulah dinding pertama penghambat belajarmu, 
yaitu dinding pikiran yang membuatmu menganggap 
bahwa belajar adalah hal yang membosankan dan sulit
untuk dilakukan.



Dinding Kedua

Apakah kamu pernah kesulitan saat mengerja-
kan soal ujian? Lalu kamu mendapat nilai yang 
buruk, kena remedial, terus dikasih tugas lagi?

Di saat kamu gagal mengerjakan ujian, muncul 
tanggapan dari orang-orang sekitarmu seperti 
guru, teman-teman atau bahkan orang tuamu 
sendiri yang menganggap bahwa kamu adalah 
siswa yang bodoh.

Anggapan itu membuatmu menjadi minder, tidak percaya 
diri, merasa bersalah, tertekan, dan berputus asa. Lalu setiap 
dihadapkan dengan masalah, kamu lebih memilih cara yang 
instan.

Saat ulangan, kamu memilih untuk mengambil jawaban milik 
temanmu karena takut jawabanmu salah dan takut 
mendapat nilai buruk.

Itulah, dinding kedua penghambat belajarmu, yaitu dinding 
emosi yang membuatmu berkata pada diri sendiri “ah aku ini 
bodoh, sekeras apapun aku belajar pasti juga gagal, jadi 
percuma saja aku belajar.”



Dinding Ketiga

Apakah kamu pernah berkompetisi dengan temanmu dalam
belajar? Bersaing dengan siswa lain atau bahkan sekolah lain 
untuk mendapatkan nilai yang bagus?

Kompetisi belajar seringkali membuat kita bekerja keras 
hanya untuk mengalahkan siswa lain hingga mengabaikan 
potensi kecerdasan yang kita miliki.

Hal tersebut seringkali menimbulkan rasa takut pada diri kita 
sebelum memulai belajar, takut mendapat nilai yang buruk 
dan takut dianggap kalah dengan siswa yang lain.

Itulah, dinding ketiga penghambat belajarmu, yaitu dinding 
budaya.

Dalam proses belajarmu di sekolah, ada budaya persaingan 
proses belajar diri sendiri dengan orang lain yang membuatmu 
beranggapan bahwa belajar adalah kegiatan yang memerlukan 
kerja keras dan energi yang banyak, 

Hal ini bisa membuatmu 
merasa takut dan tertekan 
selama belajar.



Dinding
Pikiran

Dinding
Emosi

Dinding
Budaya

Kamu telah mengetahui tiga dinding 
yang menghalangi proses belajarmu 
selama ini.

Berikutnya, ayo kita runtuhkan dinding 
penghambat proses belajarmu!



Dinding
pikiran

Ayo runtuhkan dinding pengham-

bat pertama, yaitu dinding 

pikiran atau anggapan bahwa 

belajar itu kegiatan yang sulit 

dan membosankan!

Sadar ataupun tidak, perasaan berat saat belajar terjadi 

karena dipengaruhi oleh pikiranmu sendiri bahwa 

belajar itu berat, membosankan, hanya membuat 

beban pikiran, sehingga belajar seakan menyiksa 

hidupmu.

Namun apakah benar bahwa belajar itu berat dan 

hanya membuat hidupmu menjadi tersiksa? Atau itu 

hanya persepsi atau pandanganmu saja?

Untuk dapat memahami 

bagaimana proses belajar-

mu selama ini. 

Amatilah bagaimana 

proses belajar yang 

kamu lakukan pada 

awal hidupmu, yaitu 

pada masa bayi.



Sebuah fakta yang seringkali manusia abaikan adalah, 

bahwa pada saat bayi, manusia melakukan proses 

belajar dengan sendirinya.

Pada masa bayi kamu senantiasa berusaha memahami 

benda-benda di sekitarmu dengan cara mendengar, me-

lihat, memegang, mengecap, membau, menggunakan 

seluruh panca indra untuk memahami benda di sekeliling.

Ketika benda memberikan kesan negatif kepadamu saat 

bayi, maka kamu akan menangis. Ketika benda memberikan 

kesan positif, maka kamu akan tertawa bahagia.

Segala pengalaman dan proses memahami dari benda 

yang kamu rasakan pada saat bayi terjadi secara terus 

menerus hingga menjadi pengetahuan dan ‘bank data’ 

yang tersimpan di memorimu.

Dari segala perilaku yang manusia lakukan pada masa 

bayi, menunjukkan bahwa belajar merupakan proses 

alamiah dan kebutuhan manusia.

Karena jika manusia tidak butuh belajar, maka sejak bayi, 

kita akan menjauh dari benda-benda sekeliling kita dan 

berdiam diri saja.



Mengapa belajar justru terasa berat dan membosankan?

Sehingga, belajar adalah kebutuhan alami manusia. Seperti 

makan dan minum. Walaupun tidak disuruh makan minum pun 

kamu pasti akan melakukannya. Begitu pula jika tidak disuruh 

belajar pun, kamu pasti akan belajar.

Namun ternyata yang kamu rasakan saat ini tidak begitu. Belajar 

seakan bukan kebutuhan dan tidak menyenangkan. Sehingga 

muncul pertanyaan…

Untuk menjawabnya, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu 

penyebab rasa berat dan membosankan saat kamu belajar.

Perasaan belajar yang dulu menyenangkan saat bayi, namun 

sekarang terasa berat dan membosankan, menunjukkan ada 

yang salah dalam proses belajar kita saat ini.

Seperti yang telah kamu ketahui, belajar adalah sifat alamiah, 

yang mana berarti tanpa disuruh pun kamu akan belajar 

dengan sendirinya karena sudah menjadi kebutuhan.

Namun ketika suatu sifat alami terasa buruk, itu menunjukkan 

bahwa ada kesalahan dalam memperlakukan sifat alami 

tersebut.



Contoh, sebagai manusia, kita memiliki sifat alami untuk 

makan, namun ada saatnya kita merasa makan itu nggak enak. 

Penyebabnya bisa karena pengalaman yang negatif terhadap 

makanan tertentu, atau bisa juga karena sakit sariawan, sakit 

demam, sedang stress, atau tertekan, sehingga yang awalnya 

makan terasa enak menjadi tidak enak.

Hal itu dapat terjadi juga pada manusia dalam proses belajar. Pada 

proses belajar, kita diberikan kondisi tertentu yang membuat kita 

tertekan dan mendapatkan pengalaman negatif.

Cara belajar dan gaya belajar kita tidak dilayani dengan baik, hanya 

diberikan wawasan dan tugas bertubi-tubi tanpa mengetahui nilai 

gunanya terhadap pengembangan kualitas hidup kita, serta 

penilaian yang tidak menghargai proses belajar kita.

Sehingga yang terekam dalam perasaan dan memori kita adalah 

perasaan yang tidak menyenangkan dalam belajar. Berlanjut pula 

pada dampak yang lain dalam jiwa kita, yakni perasaan yang 

tertekan dan terintimidasi oleh penilaian tanpa menghargai adanya

proses belajar yang telah kita lakukan.



Sehingga perlu kamu sadari…

Lantas bagaimana kesalahan itu terjadi 

pada proses belajarmu?

Rasa berat dan membosankan dari belajar terjadi 

bukan karena belajar memang bersifat berat dan 

membosankan, melainkan karena ada yang salah 

pada proses belajarmu.



Satu hal mendasar dan paling dominan yang membuat 
kamu merasa berat dan bosan dalam belajar adalah 
karena kamu tidak mengetahui manfaat dari belajar 
tersebut.

Mungkin terlihat sederhana, namun itu berpengaruh 
besar terhadap proses belajar. Mengapa? Karena sadar 
atau tidak, Sebelum kamu melakukan apa saja dalam 
hidupmu, kamu akan bertanya: 

"Apa manfaatnya untuk diriku?". Mulai dari pekerjaan sederhana 

hingga pilihan untuk merubah kualitas hidup.

Misal ketika kamu bangun pagi di hari Minggu, kemudian 

kamu dihadapkan dengan pilihan, mau lanjut tidur atau 

bangun olahraga. 

Maka di saat itu pikiranmu mempertimbangkan mana yang 

lebih bermanfaat bagimu.

“Hmmm, kasurnya empuk banget, nyaman banget kalo lanjut 

tidur sejam lagi, tapi olahraga juga penting untuk kesehatan. 

Hari Minggu adalah satu-satunya 

hari aku bisa ngebo, bisa molor, 

tetapi juga satu-satunya hari aku 

bisa berolahraga.

Hmm.. kalau aku memulai hari 

ini dengan olahraga yang benar, 

aku akan jadi bugar dan sehat. 

Oke, aku akan bangun.”



Nah jika kamu bangkit dari tempat tidur 
pada saat itu, berarti kamu telah meli-
hat manfaatnya dan melakukannya 
seketika. Tapi bisa jadi kamu juga masih 
berpikir lagi…

“Tapi, berolahraga akan memakan 
waktu lama dan ga ada teman bareng, 
jadi ga asik. Lagian kasur ini kerasa nya-
maaaan banget. Yah, tidur sajalah.”

Nah di saat itu, kamu melihat manfaat pada pilihan kedua yang 
menurutmu lebih menarik. Apakah itu masuk akal atau tidak, 
apakah itu lebih baik atau tidak bagimu, yang penting pilihan 
yang lebih menarik adalah pilihan yang akan kamu pilih.

Proses memilih dengan mempertimbangkan manfaat bagi 
diri sendiri juga terjadi pada kegiatan kita dalam kehidupan 
sehari-hari. Ketika kamu melakukan kegiatan yang sudah 
kamu ketahui manfaatnya bagi dirimu, kamu akan merasa 
senang dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Sebaliknya, Ketika kamu melakukan kegiatan yang tidak 
kamu ketahui manfaatnya, maka kamu akan merasa berat 
dan bosan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Hal tersebut juga terjadi pada 
saat kita belajar.



Di sekolah, tentu ada beberapa pelajaran yang kamu sukai, 
dan ada yang tidak. Ketika kamu merasa senang saat belajar 
mata pelajaran tertentu, itu berarti kamu telah menemukan 
manfaat belajar mata pelajaran tersebut, entah karena minat, 
gurunya asik, dan lain sebagainya.

Sebaliknya, ketika kamu merasa berat dan bosan belajar mata 
pelajaran tertentu, itu berarti kamu tidak menemukan manfaat 
belajar mata pelajarannya.

Lantas apa yang harus kamu lakukan untuk menemukan manfaat 
dalam belajarmu?



Cara pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari 
"Apa Manfaat Untuk diri Sendiri" yang bisa disingkat juga 
menjadi Amunisi. 

Cari sebanyak mungkin manfaat apa yang dapat kamu 
ambil dari pelajaran yang terasa berat dan membosankan. 
Bisa dengan cara menghubungkan dengan minat kamu.

Bagaimanapun juga kamu pasti memiliki minat 

pada bidang tertentu. Kamu bisa hubungkan 

pelajaran di sekolah dengan minatmu.

Misal kamu tidak suka matematika, tapi kamu 

minat di ilmu sosial. Maka kamu bisa memotivasi 

diri bahwa matematika mengajarkan ilmu logika 

yang juga diterapkan dalam ilmu sosial. 

Dengan begitu maka belajar matematika 

menjadi lebih menarik untuk dipelajari karena 

kita telah mengetahui manfaatnya.

Perlu kamu ketahui, berpikir apa manfaat 

untuk diri sendiri ini bukan berarti ber-

pikir egois, namun kita lakukan untuk 

dapat menolong orang lain dan membuat 

hidup lebih baik.

Sehingga ketika proses belajar, kamu 

menemukan manfaat bahwa apa yang 

akan kamu peroleh dari proses belajar 

tersebut dapat kamu gunakan untuk 

menolong orang lain.

Cari Manfaat untuk Diri Sendiri



Cari Penerapan Ilmu dalam Hidup
Cara lain untuk menemukan manfaat belajar adalah dengan 
mencari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Misal kamu tidak suka pelajaran ekonomi, maka kamu bisa 
memotivasi dirimu bahwa ekonomi mengajarkan ilmu tentang 
bagaimana uang beredar di masyarakat.

Apabila kamu menguasai ilmu tersebut maka kamu bisa 
mengetahui titik strategis perputaran uang yang bisa 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kemudian ekonomi mengajarkan ilmu 
pemasaran yang dapat membuat barang yang 
awalnya tidak laku menjadi laku, sehingga 
bisa menjadi modal ilmu untuk berbisnis. 

Dengan begitu maka belajar 
ekonomi menjadi lebih menarik 
untuk dipelajari karena kamu telah 
mengetahui manfaatnya.



Masih ada banyak lagi cara yang bisa kamu lakukan agar 
kamu menemukan manfaat dalam proses belajarmu, seperti 
menghubungkan dengan hobi.

Menghubungkan dengan sesuatu yang unik dan lucu, 
yang pada intinya adalah menggali berbagai hal yang ada 
pada pelajaran tersebut yang membuatmu tertarik untuk 
mempelajarinya.

Saat awal kamu mencari amunisi untuk 
meruntuhkan hambatan belajarmu, 
mungkin cukup melelahkan, tetapi 
sebenarnya itu memberi kekuatan 
dalam proses belajarmu.

Seperti berlari dan berenang, 
kadang-kadang kamu harus membulat-
kan tekad untuk melakukannya, namun 
sekali kamu memulainya, kamu akan 
merasakan energi yang terus bertambah.

Kamu akan merasakan gairah belajar 
yang terus bertambah, dan merasakan 
betul bahwa belajar adalah proses 
yang menyenangkan sepanjang hayat!



Ketika kamu sudah menemukan amunisi untuk meruntuh-

kan masalah belajarmu, maka tidak perlu menunggu 

lama-lama, langsung runtuhkan dinding pikiranmu yang 

mengatakan bahwa belajar itu berat dan membosankan.

Karena rasa berat dan bosan dalam belajarmu adalah hasil 

dari lingkungan belajarmu semata yang tidak memberitahu 

manfaat dari proses pembelajaranmu. Ketika kamu sudah 

menemukan manfaat dari proses pembelajaran, maka 

percayalah, belajar akan kembali terasa menyenangkan.

Seperti kembali pada masa anak-anak dulu yang penuh 

rasa ingin tahu terhadap segala hal yang ada di dunia ini!

Ingat! Belajar adalah sebuah proses alamiah yang sejatinya 

sangat menyenangkan, semakin kamu sering belajar maka 

akan semakin banyak pula pengetahuan yang akan kamu 

dapatkan.

Ilmu pengetahuan sangat bermanfaat untuk membantu-

mu dalam memecahkan masalah kehidupan sehingga 

kamu dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik!



100%

Sekarang, kamu telah mengetahui dind-

ing-dinding yang selama ini menghalangi 

proses belajarmu. Kamu juga telah menemukan 

amunisi apa saja yang dapat meruntuhkan 

dinding penghambat pikiranmu yang men-

ganggap belajar itu membosankan.

Kamu juga telah mengetahui bahwa 

belajar adalah proses alamiah. 

Sedangkan rasa bosan yang muncul 

pada proses belajarmu adalah faktor 

lingkungan yang tidak sesuai 

dengan proses belajar yang kamu 

miliki.

Mencari manfaat untuk diri sendiri dan 

penerapan ilmu menjadi amunisi untuk 

meruntuhkan dinding pikiran yang 

menghambat belajarmu.

Dengan menggunakan amunisi tersebut, 

maka dinding pertama atau dinding 

pikiran dan anggapan bahwa belajar itu 

kegiatan yang sulit dan membosankan 

akan runtuh, sehingga belajar berubah 

menjadi kegiatan yang seru dan 

menyenangkan!



Semua akan kita temukan di area selanjutnya!

?

Lalu, bagaimana dengan amunisi yang kamu 

perlukan untuk meruntuhkan dinding kedua 

dan ketiga, yaitu dinding emosi dan budaya?

Jadi, ikuti terus serangkaian materinya dan 

temukan kejutan demi kejutan di dalamnya!



“Berani Mendobrak atau 
Selamanya Terkunci



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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