


Halo Squad! Selamat datang di area
Pecahkan Masalahmu!

Salam Super!

Masalah merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam hidup kita. Setiap jam, 
menit dan detik kita tidak akan bisa terlepas dari masalah. Sebagai manusia 
yang selalu menginginkan hidup nyaman, kita memiliki kewajiban untuk bisa 
menyelesaikannya.

Beragam permasalahan seringkali kita hadapi, mulai dari yang ringan, sedang, 
hingga berat. Semakin kita bertambah usia, maka semakin beragam dan rumit 
masalah yang kita hadapi seiring dengan tanggungjawab yang kita miliki.

Seperti dahulu semasa SD tentu kita mengalami masalah yang jauh lebih 
sederhana daripada saat ini kita sedang SMP atau SMA.

Siapkan dirimu berpetualang menjadi pribadi terbaik, pribadi yang terampil 
mengatasi masalahmu dan menjemput suksesmu!

Seperti halnya dengan jalan menuju kesuksesan kita. Pasti akan banyak 
berbagai masalah yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, inilah 
saatnya kita untuk membangun keterampilan dalam memecahkan masalah!



Pecahkan Masalahmu!

Apa saja sih masalah yang sering kamu temui dalam hidupmu? Tidak bisa 
mengatur waktu, bingung mengerjakan soal, bingung mau berbuat apa di 
rumah selama liburan? Apakah semua itu masalah?

Emang masalah itu ada ya? Bukannya hidup itu mengalir saja seperti air? 
Jadi jalani saja tanpa perlu mempermasalahkan apa pun?

Ada banyak hal di dunia ini yang kita anggap sebagai masalah, tapi ada 
juga yang tidak kita anggap sebagai masalah. Emang masalah itu apa sih?

Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana memiliki keterampilan 
memecahkan masalah. Alangkah baiknya, kita terlebih dahulu mengetahui 
bagaimana cara untuk menemukan masalah.

Sehingga kita tidak dibingungkan oleh persoalan atau kejadian lain yang 
sebenarnya bukan masalah dalam hidup kita.

Begitu pula jika kita menghadapai sesuatu yang sebenarnya bukan sebuah 
masalah namun kita menganggapnya sebagai masalah, tentu kita akan 
ribet sendiri dan menghabiskan waktu untuk memikirkan dan melakukan 
sesuatu yang sia-sia.

Mengetahui masalah sangat lah penting, karena jika kita menghadapi 
sesuatu yang sebenarnya adalah sebuah masalah namun kita tidak 
menganggapnya sebagai masalah, Tentu kita akan terkena dampak 
buruk dari masalah tersebut dan membuat hidup kita celaka.



Cara menemukan masalah

Ada 5 (lima) hal yang bisa kamu lakukan untuk menemukan masalah 

dan hal-hal yang dapat dijadikan solusi dalam kehidupan sehari-hari

Setelah kita memahami kondisi yang sedang terjadi, maka selanjutnya kita memahami dengan jelas tujuan yang kita harapkan.

2. Memahami dengan jelas tujuan yang diharapkan

Misalnya saat nilai ujian bahasa inggris kamu mendapat nilai 40, kamu paham bahwa tujuan yang kamu harapkan adalah lolos, tidak terkena remedial dengan standar kelulusan minimal nilai 80.

Untuk menemukan masalah, kamu perlu memahami situasi dan 

kondisi yang tidak sesuai dengan harapanmu. Misalnya kamu 

dapat nilai 40 di ujian bahasa inggris. Kamu memahami bahwa 

nilai 40 tidak sesuai harapanmu dan jauh dari standar kelulusan.

Kemudian kamu memahami bahwa kamu kurang mempersiapkan 

diri sebelum ujian. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui kejadian 

yang terjadi, melainkan juga memahami dengan jelas apa yang 

sedang terjadi adalah sebuah masalah.

Yakni sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan 

yang seharusnya. Jika kita melihat suatu hal itu wajar adanya, maka 

itu bukanlah sebuah masalah melainkan hanya peristiwa biasa.

1. Memahami dengan jelas kondisi yang sedang terjadi



3. Memiliki berbagai tujuan 
untuk menyelesaikan masalah 
dan mengarahkannya menjadi 
satu tujuan penyelesaian.

4. Memahami sekumpulan 
sumber daya yang dapat 
dimanfaatkan untuk men-
gatasi situasi yang terjadi 
sesuai dengan tujuan 
yang diinginkan.

Selanjutnya, kamu perlu mencari 
berbagai hal untuk menyelesaikan 
masalahmu. Seperti waktu, penge-
tahuan, keterampilan, teknologi, 
dan lain sebagainya.

Contohnya nih dalam belajar 
bahasa inggris kamu bisa me-
manfaatkan buku pelajaran untuk 
belajar, juga bisa menggunakan 
internet, youtube, kamus, dan 
lagu barat untuk menambah kosa 
kata, dan sebagainya.

Setelah memahami tujuanmu, 
selanjutnya adalah membuat 
tujuan tersebut sebagai acuan 
untuk menyelesaikan masalah.

Contohnya, untuk menyelesaikan 
masalah dari nilai bahasa inggris 
kamu yang turun, maka kamu 
dapat membuat langkah-langkah 
untuk menyelesaikan masalah 
tersebut.

Misal hari ini belajar verb, besok 
belajar noun, kemudian di akhir 
pekan kamu latihan soal dan 
mengukur capaian belajar, lalu 
belajar mengatur waktu agar di 
hari ujian memiliki energi yang 
optimal sehingga bisa fokus dan 
konsentrasi.



Refleksi Sebentar, Yuk!

Nah setelah kamu menemukan berbagai sumber daya yang bisa 
digunakan untuk mengatasi masalahnya. Kamu juga perlu 
memiliki kemampuan untuk menggunakannya.

Seperti kemampuan untuk browsing di internet, ketersediaan 
jaringan dan kuota internet di rumah, dan kemampuan mencari 
sumber belajar yang akurat serta menunjang pembelajaran.

Pernahkah kamu setelah mengetahui suatu masalah cenderung 
memberikan persepsi atau perasaan terlebih dahulu entah 
menangis, marah, kesal dan sebagainya? Wajar tidak sih seperti itu?

Tentu saja sebagai manusia yang memiliki perasaan, hal itu 
wajar adanya. Namun, kita jangan terlalu terlarut dalam 
perasaan ketika menghadapi masalah. Bisa jadi, keputusan 
solusi yang kita ambil bukannya menyelesaikan masalah 
namun justru menambah masalah.

Jadi tidak sembarangan dalam penggunaan untuk mencapai 
tujuan.

5. Memiliki kemampuan untuk menggunakan 
berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan



Selain itu, gejolak perasaan seringkali menjadi peng-
hambat kita dalam mengatasi masalah. Contohnya 
seperti saat kita tidak memahami materi pelajaran 
yang tidak kita sukai, ditambah cara mengajar guru 
yang membuat kita mengantuk.

Nah pada akhirnya kita pun merasa malas untuk 
mempelajari lebih dalam. Padahal bisa jadi nih kita 
sebenarnya bisa. Namun, karena sudah ada perasaan 
tidak suka, merasa berat dan sebagainya akhirnya 
menghambat kita untuk mampu mengembangkan 
potensi kita dalam belajar.

Sehingga, mari kita berpetualang meningkatkan 
keterampilan kita dalam memecahkan masalah 
demi kesuksesan kita pada masa mendatang.

Nah, setelah kita mengetahui cara menemukan masalah 
dan hal-hal yang dapat dijadikan solusi dalam kehidupan 
sehari-hari, selanjutnya kita akan membangun keter-
ampilan untuk menyelesaikan masalah. 

Apa saja yang perlu kita lakukan untuk memecahkan 
masalah?



1. Hadapi Masalahmu!

Ketika kita dihadapkan masalah, seringkali kita menganggap 
akan selesai dengan sendirinya atau bahkan lari dari masalah. 
Jika hal itu terjadi, masalah yang ada bukan justru selesai, namun 
justru akan semakin bertambah banyak.

Seperti misalnya ketika kita menghadapi masalah yaitu tidak suka 
dengan cara belajar yang diterapkan guru di kelas. Ketika kita 
hanya diam, tidur saat pelajaran, atau menghindari dengan bolos 
sekolah, maka masalah selanjutnya pun akan muncul.

Kita menjadi kesulitan memahami materi yang akan datang, dan 
mendapatkan masalah di sekolah maupun di rumah.

Masalah yang datang seringkali terasa berat dan susah. Maka dari 
itu langkah pertama saat menemukan masalah adalah kita harus 
mengumpulkan energi untuk memberanikan diri menghadapi 
masalah tersebut!

Sudah terbangun keberanian menghadapi masalah? Jika sudah, 
ayo kita lakukan langkah selanjutnya!
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2. Yakin “Setiap Masalah Selalu 
Ada Solusinya”

Seringkali kita menganggap masalah yang kita hadapi terlalu 
berat hingga seakan-akan tidak ada solusi yang bisa ditemukan 
untuk menyelesaikannya. Padahal sejatinya masalah tidak 
pernah datang sendiri, masalah selalu hadir dengan solusi di 
baliknya.

Apabila sejak awal kita sudah ada menganggap “masalah ini 
tidak ada solusinya“, maka kita tidak akan pernah bisa 
menyelesaikan masalah tersebut seberapa keras kita berpikir.

Mengapa begitu? Karena sejak awal kita telah menutup dan membatasi diri 
kita sendiri.

Contohnya saja ketika kita memiliki masalah sulit memahami materi di 
sekolah selama bertahun-tahun. Hal tersebut bukan berarti kita tidak bisa 
belajar. Bisa jadi cara belajar yang kita lakukan selama ini salah.

Cara belajar kita bukan mendengarkan materi yang disampaikan guru 
di sekolah, tapi dengan cara belajar yang lain. Dengan begitu kita akan 
menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah belajar.

Jadi, supaya kita bisa menemukan solusi, kita bangun dulu pikiran bahwa 
setiap masalah pasti mempunyai solusi di baliknya!

Lalu, bagaimana jika kita benar-benar tidak mampu mengatasinya? 
Lakukan langkah berikutnya!



3. Jangan Ragu Bertanya

Dalam setiap proses pemecahan masalah, pasti kita 
akan menemui berbagai kesulitan yang tidak dapat 
kita atasi sendirian, seperti masalah tentang cara 
belajar.

Saat kita telah mencoba berbagai cara belajar namun 
tidak berhasil, maka kita bisa bertanya kepada 
orang-orang yang memahami bagaimana cara belajar 
yang efektif dan efisien.

Setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman 
yang tidak kita miliki. Oleh karena itu, jangan sekali-
pun kamu ragu untuk bertanya atau meminta bantuan 
dari orang sekitar yang dapat membantu mengatasi 
masalah yang kamu hadapi.

Saran dari orang yang berkompeten akan sangat mem-
bantu kamu untuk keluar dari masalah yang kamu hadapi.

Eitss, tapi jangan sampai terlalu bergantung kepada 
orang lain dalam menyelesaikan masalah. Mintalah 
bantuan setelah kita sudah berpikir dan berusaha 
dengan maksimal namun tidak menemukan solusinya.

Dengan tidak ragu bertanya, banyak saran dan masukan 
akan kita dapatkan, sehingga secara perlahan kita akan 
menemukan berbagai hal untuk membantu memecah-
kan masalah.

Setelah bertanya ke orang lain, bagaimana kita mene-
mukan penyebab masalah? 
Lakukan langkah berikutnya!



Berbagai pertanyaan yang muncul 
dalam pikiran kita dapat kita arahkan 
untuk menemukan akar permasalahan-
nya, agar masalah yang kita hadapi 
dapat terselesaikan secara tuntas.

4. Temukan Akar 
Permasalahan

Untuk menemukan akar permasalahan, dapat 
kita gunakan rumus pertanyaan sederhana, yaitu 
“mengapa”.

Misalnya ketika kita mengalami hambatan dalam belajar, 
tanyakan dalam diri kita, mengapa yang lain saat belajar 
bisa menggunakan metode belajar auditorial seperti di 
kelas, sedangkan diri sendiri sulit sekali belajar dengan 
cara biasa di kelas?

Jika dikelas kita tidak bisa, mengapa di rumah atau 
tempat nyaman kita bisa belajar dengan mudah? Saat 
belajar di rumah merasa nyaman, mengapa masih tidak 
bisa memahami pelajaran?

Dengan begitu kita akan terpacu untuk berpikir akar 
masalah yang menjadi sebabnya!

Setelah menemukan akar permasalahannya, bagaimana 
kita bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah? 
Lakukan langkah berikutnya!



Caranya bagaimana?

5. Temukan Solusi
Alternatif

Setelah kita berhasil menemukan akar permasalahan, 
tahap berikutnya adalah mencari solusi. Pada saat mencari 
solusi, kita mencari segala hal yang dapat menjadi jawaban 
dari permasalahan yang kita hadapi.

Kita tidak perlu menghabiskan seluruh tenaga dan waktu 
untuk mendapatkan solusi yang sempurna, namun lebih 
baik pada awalnya kita mencari berbagai kemungkinan 
solusi yang dapat dilakukan dengan aksi nyata.

Kita bisa mencari inspirasi dari permasalahan lain yang 
mirip dengan masalah yang kita hadapi, lalu menuliskan 
kemungkinan solusi untuk masalah kita pada lembaran 
kertas atau catatan harian di ponsel.

Dengan begitu, kita tidak akan membuat kesimpulan yang 
terlalu dini atau membatasi ide-ide yang mungkin muncul. 
Pada tahapan ini membutuhkan lebih banyak waktu namun 
lebih memungkinkan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Jadi, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Berpikir-
lah secara lebih luas agar menghasilkan pilihan solusi yang 
lebih tepat. Kemudian, setelah menemukan kemungkinan 
solusi yang ada, kira-kira langkah selanjutnya apa yang 
harus dilakukan ya?



Misal:

Cara A Efektif, berdampak positif, tidak adadampak buruk
Cara B Tidak efektif, butuh waktu lama buatpaham

Cara C Efektif, berdampak positif, sedikit paham

Berikut beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan masalah belajar

Setelah itu, bandingkan daftar tersebut berdasarkan manfaat yang akan dihasilkan dan kemampuanmu untuk melakukannya. Sehingga, kamu akan menemukan pilihan terbaik yang dapat kamu laksanakan untuk menyelesaikan masalah dengan baik!

6. Melakukan Evaluasi dan 
Memilih Alternatif

Setelah memiliki solusi yang memungkinkan, berikutnya 
adalah kita memilih ide yang terbaik. Jika sebelumnya kita 
telah menemukan ide dari pemikiran kita yang luas.

Bagaimana kita bisa menemukan mana yang buruk dan 
mana yang terbaik untuk dijadikan solusi?

Bisa juga kita mempertimbangkan efektif atau tidaknya 
dalam melakukan berbagai ide yang telah kita temukan.

Untuk memastikan bahwa kita memilih berbagai kemungk-
inan-kemungkinan sebagai solusi yang terbaik, maka kita 
harus cermat dengan melihat dampak buruk dan dampak 
negatif dari setiap pilihan yang kita buat.



Yuk Mulai Berlatih Memecahkan Masalah!

Proses dalam terampil bukanlah proses yang hanya memerlukan 
waktu semalam saja. Selanjutnya agar kamu menjadi terampil 
dalam menyelesaikan masalah maka kamu harus membiasakan 
mulai sekarang untuk selalu menyelesaikan masalah.

Bisa dimulai dari menyelesaikan masalah masalah yang kecil 
hingga masalah yang ingin kamu pecahkan di masa depan. Mulai 
dari mencari sumber permasalahan, solusi masalah tersebut, 
cara menyelesaikannya, dan pelajaran yang bisa kamu ambil dari 
masalah tersebut.

Nah, setelah terbiasa, kemudian kamu bisa berlatih menyelesaikan 
masalah yang sedikit rumit dan ulangi seperti yang ada di masalah 
kecil tersebut. Lalu jika sudah terbiasa juga, naik lagi ke tingkat 
masalah yang selanjutnya. Begitu seterusnya.

Hingga pada akhirnya kita telah menjadi ahli karena terbiasa 
berlatih menghadapinya, berani menghadapinya, selalu berpikir 
solutif, berani mengutarakan kepada orang sekitar, dan mampu 
mengatasi satu per satu masalah yang kita hadapi dengan baik!
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Kita perlu skill kedua, yaitu…

Mengatur diri saat dengan Tuhan…

Menghadapi berbagai keinginan diri…

Menghadapi waktu yang terus berjalan…

Terampil mengatur diri!

Itu belum cukup membuatmu sukses!

Meskipun sudah terampil 
menyelesaikan masalah 
yang terjadi di dalam 
hidupmu…

Membuat langkah nyata untuk 
mencapai impian dengan...

Sesuatu yang berharga akan kamu 
temukan di materi selanjutnya!

Jadi, ikuti terus serangkaian materinya dan 
temukan kejutan demi kejutan di dalamnya!



Masalah Muncul Ketika Kita Tidak 

Paham Atas Diri Kita Sendiri.

Solusi Akan Muncul Ketika 

Kita Paham Akan Diri Kita Sendiri



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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