


Halo, Squad! Selamat Datang di Area:
“Saatnya Belajar Cara Belajar”

Salam Super!

Belajar adalah petualangan! Ada berbagai cara belajar dan 

arah tujuan dalam belajar untuk kita.

Inilah saatnya kita optimalkan segala kemampuan yang kita 

miliki, agar proses belajar dapat kita lakukan dengan cepat 

dan tepat untuk mengantarkan kita kepada kesuksesan di 

masa depan!



Apakah kamu pernah belajar berjam-jam tapi susah memahami 

materi sehingga hanya paham sedikit?

Pasti kamu menjawab semua pertanyaan di atas dengan 

kata: YA!

Kita semua pasti pernah mengalami masalah belajar! 

Padahal, kita semua ingin menjadi pelajar yang bisa belajar 

dengan baik dan benar untuk meraih kesuksesan di masa 

depan.

Apakah kamu pernah merasa stres dan tertekan saat belajar?

Apakah kamu pernah ingat materi pelajaran, namun di esok 

hari hilang begitu saja? Tidak berbekas bagai debu yang 

tersapu angin?

Pertanyaannya, mengapa kita seringkali mengalami masalah 

belajar? Bagaimana kita bisa mengatasi masalah belajar?

Belajar Cara Belajar itu Penting



Seorang koki, akan menjadi koki yang baik jika mampu menguasai 

cara memasak dengan benar. Jika tak mampu menguasai cara 

memasak yang benar, maka koki tersebut akan mengalami masalah 

dalam memasak.

Jika tak mampu menguasai cara bermain sepak bola yang benar, 

maka pemain sepakbola tersebut akan mengalami masalah 

dalam bermain sepak bola.

Seorang pemain sepak bola, akan menjadi pemain sepak bola 

yang baik jika mampu menguasai cara bermain sepak bola 

dengan benar.

Mari kita temukan jawabannya dengan 

mengamati fenomena berikut:

Seorang pemain basket, akan menjadi pemain basket yang baik 

jika mampu menguasai cara bermain basket dengan benar. Jika 

tak mampu menguasai cara bermain basekt yang benar, maka 

pemain basket tersebut akan mengalami masalah dalam bermain 

basket.

Seorang gitaris, akan menjadi gitaris yang baik jika mampu 

menguasai cara bermain gitar dengan benar. Jika tak mampu 

menguasai cara bermain gitar yang benar, maka gitaris tersebut 

akan mengalami masalah dalam bermain gitar.



Dari fenomena tersebut, dapat kita ambil sebuah kesimpulan. 

Untuk menjadi seseorang yang baik dalam melakukan suatu 

kegiatan, maka kita harus menguasai cara melakukan kegiatan 

tersebut dengan benar.

Sebagai pelajar, untuk dapat belajar dengan baik, maka kita 

harus menguasai cara belajar dengan benar. Sebaliknya, jika kita 

tidak menguasai cara belajar, maka kita akan selalu mengalami 

masalah dalam belajar kita.

Sehingga, untuk menyelesaikan masalah belajar, kita harus 

menguasai cara belajar yang benar! Dengan menerapkan cara 

belajar yang benar, maka kita akan dapat belajar dengan baik, 

dan tidak akan mengalami masalah saat belajar!

Namun sayangnya, dalam pembelajaran di sekolah, jarang 

sekali kita belajar cara belajar. Padahal itu adalah sesuatu yang 

sangat penting! Itulah salah satu masalah yang terjadi dalam 

pendidikan kita yang harus kita sadari.

Oleh karena itu, di sinilah kita akan selesaikan masalah belajar 

kita! Dengan belajar cara belajar! Berproses untuk menjadi 

pribadi pembelajar yang terbaik!

Sebaliknya, jika kita tidak menguasai cara melakukan suatu 

kegiatan, maka kita akan selalu mengalami masalah saat 

melakukan kegiatan tersebut.

Begitu pula dalam proses belajar kita sebagai pelajar.



Proses tersebut adalah petualangan yang dilaluinya. Yaitu proses 

pengangkatan batu dari kali hingga proses pengolahan batu 

yang akhirnya dapat berubah, dari yang semula tidak berharga 

menjadi jauh lebih berharga.

Belajar Adalah Berproses!
Batu kali yang besar, berat, hitam tidak akan pernah berubah 

menjadi benda yang bernilai tanpa adanya sebuah proses.

Misalnya saja batu kali dirubah untuk menjadi cobek dan ulegan, 

yang dapat membantu ibu-ibu menghaluskan bumbu-bumbu 

masakan saat memasak.

Atau bahkan untuk dijadikan batu kecil sebagai bahan tambahan 

dalam semen untuk membangun rumah. Sehingga rumah dapat 

berdiri kuat yang dapat melindungi kamu dari panas matahari 

dan dinginnya hujan.

Begitu pula dengan belajar, belajar adalah sebuah petualangan! 

Petualangan dalam belajar untuk menemukan jati diri sebagai 

pembelajar seutuhnya yang mengantarkan menuju kesuksesan.

Satu hal yang paling berharga dari proses belajar adalah 

bagaimana cara belajar. 

Karena dengan cara belajar inilah yang akan 

menentukan setiap individu dalam mengem-

bangkan keterampilan yang dimilikinya.



Tetapi selama ini, proses belajar kita di sekolah didominasi 

dengan cara menghafal. Mulai dari menghafal rumus, 

teori, bahkan menghafal cara untuk memecahkan soal.

Ditambah pula dengan beban belajar yang selalu me-

maksa kita untuk menghafal berbagai hal hanya untuk 

mendapatkan nilai, sehingga membuat kita merasa stres 

dan tertekan.

Padahal faktanya, kita hanya menggunakan sedikit sekali 

kemampuan menghafal dalam menyelesaikan masalah di 

kehidupan sehari-hari.

Namun dengan cara belajar baru yang akan kamu 

temukan di zona ini, kamu akan terbebas dari berbagai 

masalah belajar, dan merasakan bahwa belajar adalah 

sebuah petualangan yang menyenangkan! 

Oleh karena itu, inilah saatnya memperbaiki cara belajar 

yang selama ini kamu lakukan! Cara belajar yang lama 

akan selalu membuatmu mengalami masalah dalam 

belajar.

Justru yang kita butuhkan dalam hidup adalah kemampuan 

menganalisa, alias menghubungkan berbagai fakta dalam 

kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita 

hadapi.



Nah, pada zona “Saatnya Belajar Cara Belajar” ini, kita 

akan berpetualang seru untuk menemukan cara belajar 

yang tepat dengan menemukan 3 hal super berikut:

Di sini, kamu akan menemukan bagaimana cara menjadi 

pribadi pembelajar yang mampu mengoptimalkan daya 

hafal, mampu belajar secara kontekstual, dan mampu 

menganalisa untuk memecahkan setiap permasalahan 

yang kamu hadapi!

Oleh karena itu, ikuti terus serangkaian proses di zona 

“Saatnya Belajar Cara Belajar”! Belajar adalah hal yang 

menyenangkan!

Ayo berpetualang seru dengan menjelajahi seluruh 

materinya, dan temukan kejutan demi kejutan di 

dalamnya!

Salam super!

Ingat, belajar adalah hal yang menyenangkan!

Mengoptimalkan kemampuan hafalan kamu!1.

2.

3.

Mengoptimalkan kemampuan belajar secara 
kontekstual

Mengasah kemampuan analisa dengan 
membangun keterampilan pengamatan.



Cara yang lama akan tetap 

memberikan hasil yang sama.

Cara yang baru akan memberikan 

hasil yang baru.

Belajarlah dengan cara yang tepat,

niscaya kamu akan menemukan 

banyak hal baru yang selama ini 

tertutupi oleh cara belajar yang 

usang.



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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