


Halo, Squad! Selamat Datang di Area:

“Tips & Trik Menghafal Cepat dan Efektif”

Di area sebelumnya kamu telah mengetahui secara singkat 

bagaimana proses petualangan dalam belajar, dan kamu juga 

telah mengetahui bahwa hal yang paling berharga dalam 

belajar adalah prosesnya.

Yakni dengan cara belajar yang tepat untuk mengembangkan 

kemampuan yang kamu miliki agar dapat mengantarkanmu 

kepada kesuksesan.

Salah satu hal yang kamu butuhkan untuk membantumu 

lancar dalam proses belajar di sekolah adalah menerapkan 

cara menghafal yang cepat dan efektif.

Ayo kita berpetualang bersama! Siapkan dirimu untuk menjadi 

pembelajar hebat, dan jadilah pemenang di masa depan!

Nah, kira-kira bagimanakah Tips & Trik Menghafal Cepat dan 

Efektif yang cocok untuk kamu terapkan dalam proses belajar?



Sekolah seharusnya menerapkan cara belajar yang membuat 

kita mampu menganalisa berbagai hal yang kita temui dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat memecahkan 

masalah yang kita temui.

Namun, sayangnya, selama bertahun-tahun, sekolah selalu 

menerapkan cara belajar hafalan yang selalu memenuhi 

memori kita sehingga kita tidak dapat memahami ilmu 

pengetahuan untuk kita terapkan dalam kehidupan 

sehari-hari .  

Dampaknya tentu merugikan diri kita, berbagai masalah yang 

ada dalam kehidupan tidak dapat kita selesaikan dengan baik.

Namun bagaimana lagi, ujian sekolah selalu memaksa kita 

untuk menghafal rumus dan teori. Jika kita tidak bisa menghafal, 

tentu kita tidak mampu menjawab soal ujian, sehingga nilai kita 

akan buruk dan menghalangi kita dalam melanjutkan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.

Sehingga, untuk mendapat nilai yang baik di tengah ujian yang 

memaksa kita untuk menghafal berbagai rumus dan teori, maka 

hanya ada satu solusi yang perlu kita lakukan:

Cara belajar hafalan yang sudah menjadi budaya dalam sekolah 

kita tentu menjadi masalah yang tidak seharusnya terjadi. 

Waktu terkuras habis hanya untuk menghafal sesuatu yang bisa 

dibilang tidak terlalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

MENERAPKAN TEKNIK MENGHAFAL CEPAT DAN 
EFEKTIF!

Teknik Menghafal Cepat adalah 

Senjata Ampuh!

SCHOOL HACK!



Pernah tidak, kamu telah berusaha mengingat sesuatu, tetapi 

tidak lama kemudian kamu lupa dengan apa yang kamu ingat?

Tetapi ternyata di esok hari, ketika kamu mengerjakan ujian, 

kamu lupa dengan apa yang kamu hafal semalam! Sungguh 

bencana besar!

Mengapa kita sangat mudah lupa dengan apa yang kita hafalkan? 

Bahkan yang baru semalam kita hafalkan? Padahal kita sudah 

konsentrasi penuh, namun tetap saja mudah lupa begitu saja. 

Apa yang salah dengan proses menghafal kita?

Apakah kamu punya pengalaman masa kecil yang sampai saat ini 

kamu masih mengingatnya? Apakah kamu punya pengalaman 

yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu namun sampai saat 

ini kamu masih mengingatnya?

Sekarang, mari kita jawab pertanyaan ini…

Misalkan saja kamu selesai menghafal suatu rumus atau teori 

pada salah satu mata pelajaran karena besok akan ada ujian. 

Malam hari sebelumnya, kamu telah berusaha keras untuk 

menghafal, dan kamu telah berhasil menghafalnya di saat itu 

juga.

Proses Menghafal Manusia



Mengapa bisa begitu?

Mengapa kita lupa dengan pengalaman yang baru saja kita 

alami, namun kita masih ingat dengan pengalaman masa kecil 

kita yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu? Apa yang salah 

dengan pikiran kita? Apakah ada yang salah dengan diri kita?

Di sisi lain, coba kamu lihat kakek dan nenekmu. Hampir semua 

kakek dan nenek di dunia ini seringkali lupa dengan hal-hal yang 

terjadi baru-baru saja, akan tetapi masih ingat hampir semua 

tentang kejadian masa kecil atau masa mudanya dulu, bahkan 

ingat dengan sangat detail, mulai dari suara, penampilan, waktu, 

dan lain sebagainya.

Mengapa kakek dan nenek seringkali lupa dengan hal-hal yang 

baru ditemui, namun masih ingat dengan pengalaman masa 

kecil telah terjadi bertahun-tahun yang lalu? Apa yang salah 

dengan kakek kita? Apakah ada yang salah dengan kakek kita? 

Apakah berarti kita akan sama dengan kakek dan nenek kita?



Ketika kita tidak mampu mengingat sesuatu, seringkali kita 

mengatakan bahwa kita tidak memiliki memori yang baik.

Memori berbeda dengan daya ingat. Memori kita menyimpan 

data apa pun yang kita masukkan. Seperti memori yang ada pada 

smartphone yang hanya menyimpan data apa pun yang kamu 

masukkan, begitu pula memori yang ada di otakmu.

Semua hal bisa kamu masukkan ke dalam memori. Namun, kita 

hanya mengingat sesuatu yang memberikan kesan bagi kita! 

Ketika kita melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu yang 

tidak berkesan bagi kita, kita akan sangat mudah melupakannya!

Akan tetapi, pengalaman masa kecil yang kita 

ingat adalah sesuatu hal yang sangat berkesan 

bagi diri kita! Bahkan hingga tua nanti pun 

pasti akan selalu kita ingat!

Kamu pasti punya pengalaman masa 

kecil yang juga kamu lupakan, namun 

dari ratusan pengalaman masa kecilmu, 

hanya ada beberapa yang berkesan 

sehingga membuatmu meningatnya 

sampai saat ini!

Itulah yang terjadi dengan diri kita dan nenek kita yang mudah 

lupa dengan hal-hal yang baru saja terjadi, namun masih ingat 

pengalaman masa kecil yang telah terjadi bertahun-tahun yang 

lalu. Pengalaman yang baru saja terjadi akan sangat mudah kita 

lupakan jika tidak berkesan bagi kita.

Padahal sebenarnya bukan memori kita yang kurang baik, akan 

tetapi yang kurang baik adalah daya ingat kita!



Dan Mikels mendapat sorotan media di dunia karena mampu 

mengingat semua nama, alamat, dan nomor telepon yang 

ada di dalam buku telepon Los Angeles!

Ketika ia ditanya dalam acara That's Incredible tentang 

bagaimana ia melakukannya, ia memberikan jawaban yang 

mengejutkan!

Fakta Unik tentang Kemampuan 

Menghafal Manusia

Ia menjawab bahwa kemampuannya tidak terlalu luar biasa. 

Karena menurutnya “Semua orang dapat melakukannya, 

dengan cara menghubungkan dengan salah satu indra 

yakni penglihatan, dan memahami program komputer 

dalam menyusun nomor-nomor.”

Dari fakta diatas, kita mendapat suatu kesimpulan bahwa 

sebenarnya setiap orang memiliki potensi yang sama untuk 

mengingat apa saja yang diinginkan, yang menjadi pembeda 

adalah cara mengingatnya saja.

Itu artinya, siapapun bisa menjadi penghafal yang hebat jika 

melakukan dengan cara yang tepat! Kamu bisa menghafal 

berbagai materi pelajaranmu dengan mudah dengan 

melakukan cara menghafal yang tepat!

Lalu, bagaimana cara menghafal yang tepat?



Kunci dalam proses mengingat sesuatu dari jutaan data 

yang ada dalam memorimu adalah melakukan proses 

“menandai”. 

Kakek dan nenek masih ingat kejadian masa kecilnya dulu 

karena mereka memiliki kesan terhadap kejadian yang 

telah dialami.

Kamu pun dapat mengingat nama semua teman-temanmu 

karena kamu memiliki kesan terhadap teman-temanmu, 

mulai dari yang paling baik, paling jahat, paling rame, 

paling pendiam, paling bikin jengkel, paling pintar, paling 

cantik, paling tampan, dan lain sebagainya yang membuat 

kamu dapat mengingat mereka.

Kita akan mudah mengingat sesuatu ketika memiliki 

kesan terhadap hal tersebut. Suatu kesan akan timbul 

ketika kita menandainya.

Sehingga untuk bisa menghafal dengan mudah, kita 

harus menandainya dengan cara melakukan tips dan trik 

menghafal dengan cepat dan efektif!

Kemudian Mikels yang hafal semua nama, alamat, dan 

nomor telepon orang-orang Los Angeles karena ia memiliki 

kesan dengan cara menghubungkan penglihatannya dan 

program komputer dalam menyusun nomor.

Maksud dari menandai adalah bagaimana kamu menciptakan 

sebuah kesan dari apa yang ingin kamu hafalkan.

Apa Maksudnya Menandai?



Hubungkan yang kamu hafal dengan pengetahuan 
dan pengalaman yang kamu miliki

Misalkan dalam pelajaran biologi, kamu ingin mengha-

falkan jenis tumbuhan kelas rendah yang memiliki ciri 

seringkali tumbuh di tempat yang lembab atau basah. 

Salah satu tumbuhan kelas rendah diantaranya adalah 

lumut.

Misalnya kamu pernah terpleset di halaman belakang 

rumah waktu musim hujan karena adanya lumut yang 

hidup di tanah yang lembab, kemudian kamu juga melihat 

ada banyak lumut yang tumbuh dengan sangat cepat di 

dinding bangunan yang lembab karena lama tidak dihuni.

Inilah yang menjadi  kesan terhadap tumbuhan lumut,  

bahwa lumut memiliki  habitat  hidup pada tempat 

yang lembab.  Kamu dapat memiliki  kesan tersebut 

dengan cara menghubungkan tumbuhan lumut 

dengan pengetahuan dan pengalamanmu, sehingga 

kamu dapat menghafal cir i  tumbuhan lumut dengan 

mudah!

Nah, untuk mengingatnya, pastikan kamu pernah menjumpai 

dua macam tumbuhan tersebut. Misalnya lumut, kamu bisa 

hubungkan lumut dengan pengetahuan dan pengalaman 

yang kamu miliki.

TIPS DAN TRIK MENGHAFAL CEPAT 
DAN EFEKTIF!

1. 



Apakah kamu mengingat cerita novel favoritmu?
Apakah kamu mengingat cerita film favoritmu?

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa manusia memiliki 
kemampuan yang lebih baik dalam mengingat cerita karena 
mengandung alur yang berhubungan dan muatan emosional.

Misalkan saja kamu kesusahan dalam menghafal unsur kimia 
pada tabel periodik pada kolom dua.

Nah untuk memudahkan kamu dalam menghafalnya, kamu 
bisa membuat suatu cerita menjadi:

Menggunakan jembatan 

keledai akan sangat seru 

karena akan menciptakan 

cerita konyol yang bisa 

menghiburmu sambil 

belajar!

Membuat cerita konyol dari  hal-hal yang ingin kamu 
ingat sangatlah menarik sehingga membuatmu mudah 
untuk mengingatnya.  Membuat cerita konyol ini  dapat 
menghubungkan hal-hal yang terpisah menjadi  suatu 
cerita yang unik,  sehingga cara ini  biasa disebut sebagai 
‘ jembatan keledai ’.

Membuat Cerita Konyol (Jembatan 

Keledai

2.

(Be)Beli (Mg)Mangga (Cr)Cari (Sr)Sirsak (Ba)Bawa (Ra)Rambutan



Menyingkat menjadi singkatan (akronim) yang 

mudah diingat

Menyingkat  hal-hal yang ingin kamu ingat  menjadi  suatu 

s ingkatan yang mudah di ingat  akan membuatmu dapat  

mengingatnya dengan mudah.

Maka,  kamu dapat  menyingkatnya menjadi :  

Misalnya kamu ingin mengingat  urutan planet  yang ada di  

tata surya k ita  mulai  dar i  yang terdekat  dengan matahar i ,  

yakni  Merkur ius ,  Venus,  Bumi ,  Mars ,  Yupiter,  Saturnus,  

Uranus,  dan Neptunus.

3. 

Menghubungkan dengan perasaan atau emosi

Perasaan sangat  berperan dalam memberikan kesan pada 

kita .  Dengan menghubungkan sesuatu yang ingin kamu ingat  

dengan perasaan,  maka akan memudahkan kamu untuk 

mengingatnya.

Kamu dapat  menghubungkan sesuatu yang ingin kamu ingat  

dengan sesuatu yang kamu benci ,  senangi ,  menj i j ikkan,  

menyedihkan,  dan la in sebagainya yang memancing 

perasaanmu.

Apapun yang berhubungan dengan perasaan akan membentuk 

sebuah kesan sehingga akan sangat mudah  untuk kamu ingat.

4. 

MVB MY SUN



Nah,  kamu telah mengetahui  t ips dan tr ik  bagaimana 

cara mengingat  dengan cepat  dan efekt i f !  

Dengan pemahaman kontekstual dalam proses belajar,  

k i ta  akan dapat  memahami i lmu yang kita  pelajar i  

secara opt imal!

Sesuatu yang berharga akan kamu temukan di  mater i  

ber ikutnya!  Jadi ,  ikut i  terus serangkaian mater inya,  

dan temukan kejutan demi kejutan di  dalamnya!

Salam super!

Mengetahui  cara menghafal dengan cepat dan efektif 

saja t idak cukup dalam membuat proses belajarmu 

menjadi  lebih baik.  Masih ada tahapan selanjutnya 

yakni  memahami i lmu pengetahuan secara kontekstual .

Kamu juga bisa mencar i  cara la in  untuk menghafal 

dengan menyesuaikan gaya belajar yang kamu mil ik i !

Sehingga dengan menerapkannya,  kamu akan mudah 

dalam mengingat  berbagai  hal yang ingin kamu hafal 

dengan waktu yang cepat ,  dan kamu pun dapat  meng-

ingatnya dalam waktu yang lama!



Otak ibarat pedang, semakin 

kamu asah semakin membuat 

kemampuan berpikirmu tajam.

Semakin tidak kamu asah, 

kemampuan berpikirmu akan 

semakin tumpul



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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