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Dunia berputar bagai roda pedati
Barang siapa yang kehidupannya had ini sama dengan had kemadn

maka dia termasuk orang yang rugi dan tertipu (Al Hadist)

Menjelang abad 21 atau yang lebih populer dengan sebutan milenium
ketiga, kita berhadapan dengan ketidakpastian kecuali satu kata yang pasti
yaitu perubahan. Gejala tersebut kian hari mengarah pada kenyataan. Hal ini
ditandai dengan berbagai fakta kehidupan baik di bidang ekonomi, politik,
sosial dan budaya. Perubahan tersebut terjadi tidak hanya di lingkungan yang
paling dekat dengan kita akan tetapi merambah jauh ke negara orang lain.

Dari lingkungan sekitar kita, baru saja kita saksikan peristiwa 'Lengser
Keprabon' atas orang nomer satu di Indonesia. Peristiwa ini merupakan akibat
dari perubahan di berbagai bidang yang mendahuluinya dan sekaligus
menjadi awal dari berbagai perubahan di bidang kehidupan lainnya.

Dari lingkungan belahan dunia lain, kita saksikan berbagai peristiwa
perubahan mulai dari tumbangnya rezim komunis di Rusia sampai pada hal
yang tampak sepele tetapi menjadi fokus berita dunia, yaitu pengakuan
selingkuh dari Bill Clinton Presiden Amerika Serikat.     ^

Uraian contoh di atas, sekali lagi, mengisyaratkan pada kita bahwa
milenium ketiga adalah suatu masa yang tidak mudah untuk kita nikmati,
kecuali kita siap diri menghadapi perubahan yang serba cepat tersebut. Kita
perlu mengembangkan strategi jitu dan kiat-kiat yang tepat agar dapat
selamat atau paling tidak agar kita dapat menghindari kesulitan yang pasti
akan timbul. Bagaimana caranya?

Untuk mengetahui kiat dan strategi tersebut maka bacalah buku
"Percepatan Belajar Menjelang Abad 21:Enam Langkah Terencana Agar
Pikiran T.O.K.C.E.R". Buku ini merupakan terjemahan dari buku The
accelerated Learning For The 21st Century: The Six-Step Plan to Unlock
Your MASTER Learning. Buku ini mengupas berbagai hal, antara lain
tentang (1) tanda-tanda perubahan yang melanda dunia, (2) berbagai uraian
tentang kehebatan otak manusia, (3) strategi pembelajaran agar otak dapat
bekerja maksimal, (4) kontribusi musik dalam pembelajaran, dan masih
banyak lainnya.

Secara lengkap buku ini tersusun dalam 20 Pokok Bahasan, yaitu:

1.The Changing World

2.The Awesome Brain

3.Remember, Remember

BAB I

PENGANTAR DARI PENGANALISIS



4.The Six-Step M A S T E R Plan

5.Getting in the Right State of Mind

6.Acquiring the Information

7.Searching Out the Meaning

8.Triggering the Memory

9.Exhibiting What You Know

10.Reflecting on How You've Learned

11.MASTERinga foreign language

12.The Magic of Music

13.Analytical Thinking

14.Creative Thinking

15.Never Too Early

16.Successful Schooling: The Theory

17.Successful Schooling in Action

18.Accelerated Learning (Essential Reading for Parents)

19.Corporate Learning

20.The Vision



BAB II

ISI BUKU

PENDAHULUAN

Hasil kerja otak mampu menguasai imperium masa depan

•Dunia terus berubah dan berlangsung dalam percepatan yang
mengagumkan.

•Hidup dan kehidupan berkembang dan makin kompleks.

•Jenis pekerjaan berubah-ubah secara drastis.

•Lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja terus berkurang dan bahkan
akan menghiang

•Kondisi tersebut menunjukkan masa ketidakpastian

<  Masa lalu cenderung tidak mampu menjadi penghantar ke masa depan.

Hal tersebut di atas adalah sebagian dari definisi dan gambaran masa-
masa sulit pada milenium saat ini dan sekali gus merupakan tantangan yang
hams dijawab oleh para orang tua, pendidik, pelaku bisnis dan juga
pemerintah.

Keberhasilan pada abad 21 sangat ditentukan oleh cara dan upaya sejauh
mana kita dan anak cucu kita mengembangkan ketrampilan yang tepat untuk
menjawab berbagai tantangan yang saling berkaitan, yang bergerak serba
cepat, berubah semakin kompleks dan bahkan tidak menentu. Semua itu
jawabannnya ada di tangan kita.

Kecepatan perubahan dunia menuntut kita untuk terus melakukan
penyesuaian dan kemampuan untuk belajar lebih cepat. Meningkatnya
kecanggihan perubahan dunia menuntut kemampuan kita untuk melakukan
analisis secara logis dan kreatif agar dapat menghasilkan solusi dari
permasalahan yang terns bertambah.

Buku Pecepatan Belajar Menjelang Abad 21: Enam Langkah
Terencana Agar Pikiran T.O.K.C.E.R dapat memberi berbagai kiat dalam hal
belajar cepat dan berfikir kreatif. Buku ini dapat berfungsi sebagai buku pintar
pribadi. Dalam buku tersebut dibahas berbagai rekomendasi dalam hal;
bagaimana kita hams meningkatkan cara dan gaya kita belajar. Hal ini sejalan
dengan kebutuhan yang terus meningkat dalam suatu masyarakat yaitu
keperluan untuk terns menambah jumlah orang yang dapat dikategorikan
sebagai "melek ilmu pengetahuan" (melek = tidak buta) atau orang yang
terdidik. Kanyataan telah membuktikan bahwa kita bam berhasil mendidik
sebagian kecil masyarakat kita untuk dapat melek ilmu pengetahuan.
Keberhasilan ini hams dapat diperluas untuk menjangkau anggota
masyarakat dalam skala dan jumlah yang lebih besar.



Sebagai orang tua, baik yang mempunyai anak usia sekolah maupun yang
tidak, buku ini merupakan buku yang penting untuk dicerna dan dimengerti
sehingga Anda akan menjadi anggota masyarakat yang tidak ketinggalan
jaman.

Jenis pekerjaan yang berguna dan bermakna di masa depan adalah
pekerjaan yang mengandalkan kerja otak dan bakat yang telah dikelola
dengan baik. Pekerjaan mekanis akan diambil-alih oleh mesin-mesin
berkomputer atau dipindahkan ke negara yang berpenduduk padat di mana
mereka bersedia dibayar dengan upah yang rendah.

Walaupun, misalnya, Anda termasuk orang yang mempunyai pikiran
cemerlang sehingga mudah untuk mendapatkan pekerjaan, buku ini masih
tetap pantas menjadi rujukan Anda karena bila secara nasional ukuran atau
standar pendidikan tidak berubah maka Anda akan harus menanggung beban
pajak yang tinggi dan juga harus ikut menanggung masalah sosial.
Rendahnya hasil pendidikan serta rendahnya ketrampilan analitis dalam
membuat keputusan akan menyebabkan ketergantungan ekonomi kita. Hal
inilah yang menyebabkan Anda harus ikut menanggung biaya sosial melalui
pajak yang harus Anda bayar karena suatu negara yang penduduknya tidak
dapat beradaptasi terhadap kemajuan IPTEK akan menghadapi masalah
besar, berupa angka pengangguran tinggi, biaya kesejahteraan sosial yang
tinggi, dan juga biaya penanggulangan bahaya krimilnal yang terus
membengkak.



Dunia terus berputar dan aneka peristiwa terjadi silih berganti.
Masyarakat global akan segera menjadi kenyataan. Menjelang datangnya
abad 21, komunikasi seketika (instant communication) akan segera melanda
tujuh penjuru dunia.

Di bidang ilmu dan teknologi (IPTEK) berbagai penelitian manghasilkan
temuan dan hal ini terjadi setiap had. Kemajuan IPTEK yang ditandai oleh
temuan penelitian tersebut ternyata berkembang berlipat dua kali setiap tiga
tahun. Perubahan tersebut terjadi di hampir semua aspek kehidupan
manusia. Beberapa kasus kejadian di bawah ini ada baiknya untuk dicermati;

2.Kini chip komputer dapat menampung pekerjaan elektronis sebanyak 4
milyar dalam satu detik dan diperkirakan pada tahun 2000 hal tersebut
akan berlipat menjadi 200 trilyun.

3.Hanya dengan sekali menekan tombol, E-mail dapat   menjangkau
komputer di mana pun di dunia ini dan jaringannya dapat mengirimkan
seluruh isi buku Encyclopaedia Britannica dalam waktu kurang dari satu
detik.

3.Teknologi satelit mampu menyajikan informasi gambar hidup seketika dari
jarak yang sangat berjauhan. Pada acara tertentu, misalnya tinju atau
sepakbola, satu milyar penduduk dunia, mungkin lebih, pada saat yang
bersamaan dapat menyaksikan pertujukan olahraga tersebut.

4.Proyek-proyek penelitian yang dulunya mungkin selesai dalam hitungan
minggu, sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

5.Setiap hah, tiga juta orang melakukan perjalanan ke penjuru dunia yang
berbeda. Dalam kaitan ini, dilaporkan bahwa perusahaan penerbangan
mampu menerbangkan orang sebanyak satu milyar penumpang dan
diperkirakan jumlah tersebut akan berlipat dua pada tahun 2000.

6.Dalam waktu empat tahun ke depan, jumlah bayi akan melampaui jumlah
penduduk ketika Nabi Isa masih hidup. Mereka semua tentu memerlukan
lapangan pekerjaan.

7.Kakek kita dulu hanya memegang satu macam pekerjaan seumur
hidupnya tetapi ayah kita kini terbiasa dengan dua atau tiga pekerjaan

1. Dunia Terus Berubah

Hidup merupakan ekperimen

Dunia Berputar Bagai Roda Pedati

Dunia adalah panggung sandiwara



sekali gus. Generasi mendatang akan terbiasa berpindah pekerjaan
beberapa kali untuk meniti karir mereka. Oleh karena itu kini tidak relevan
lagi untuk bertanya kepada anak-anak kita, "Nak, mau jadi apa nanti
setelah kamu besar?" Pertanyaan yang tepat untuk diajukan adalah "Apa
yang akan kamu kerjakan terlebih dulu setelah kamu siap bekerja?"

Namun demikian, perkembangan ilmu dan teknologi juga membawa
dampak yang kurang menggembirakan, paling tidak dalam dua hal yaitu (1)
beberapa lapangan pekerjaan akan menyusut dan menghilang sehingga akan
menyebabkan pengangguran (2) suasana kehidupan cenderung tidak
menentu. Kedua hal tersebut selanjutnya dibahas pada paragraf berikut ini.

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa penemuan teknologi canggih
telah menghasilkan mesin-mesin canggih yang mampu bekerja secara
otomatis dan dengan hasil akurasi tinggi. Hal ini lambat laun akan mengurangi
jumlah pekerja. Dengan demikian dampaknya tidak sulit untuk diterka, yaitu
pengangguran.fakta di bawah ini secara tegas dikemukakan dalam buku yang
sedang dikaji ini.

1.Di Amerika, 1,8 juta jenis pekerjaan pabrik telah menghilang antara tahun
1981 sampai dengan tahun 1991.

2.Di Uni Eropa, sebanyak 18 juta orang dilaporkan menganggur pada tahun
1996.

3.Dilaporkan bahwa tiap satu robot pekerja di berbagai industri telah
menyingkirkan tiga atau empat jenis pekerjaan yang dulunya ditangani
oleh tenaga manusia.

Kata kunci dari uraian pada paragraf di atas adalah pengangguran. Kata
yang tidak sedap untuk didengar ini selanjutnya membawa dampak yang jauh
lebih tidak enak untuk dinikmati yaitu suasana hidup yang serta tidak menentu
{uncertainty). Suasana yang tidak menentu tersebut membawa pengaruh
dalam hldup dan kehidupan manusia. Pengaruh yang segera tampak adalah
ketakuan dan pesimistls. Pada milenium ketiga akan terbukti bahwa sukses
hari ini tidak dapat menjamin keberhasilan hari esok. Hal ini gara-gara
ketidakpastian tersebut. Kalau begitu, lalu apa yang harus kita lakukan?

Ada dua kiat jitu yang disebutkan dalam buku Accelerated Learning for
21st Century. Kiat jitu tersebut berkaitan erat dengan strategi belajar dalam
mengantisipasi masalah di atas, yaitu (1) belajar bagaimana belajar (yang
benar) atau learning how to learn dan (2) belajar mengembangkan
ketrampilan berfikir logis dan kreatif.

Selanjutnya, dinyatakan dengan tegas bahwa belajar bagaimana belajar
kian hari menjadi semakin penting dalam rangka menjawab tantangan
perubahan yang serba cepat. Dengan demikian sesungguhnya teknik belajar
bagaimana belajar ini tidak hanya penting bagi para murid tetapi juga penting
bagi para guru dan para orang tua serta para pengusaha. Dengan kata lain,
hal tersebut penting bagi setiap orang.



Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan tahapan perkembangan anak sejak
masa bayi dalam rangka mengefektifkan kiat-kiat tersebut, mereka juga
seharusnya mengetahui bahwa masa lima tahun pertama dalam kehidupan
anak adalah masa kritis yang akan mempengaruhi perkembangan si anak
pada masa selanjutnya. Oleh karena itu, perlu diciptakan lingkungan yang
kondusif bagi tumbuhnya suasana belajar sehingga anak akan
mengembangkan kemampuan berfikir kreatif dan logis.

Berkaitan dengan fase kedua, perlu disadari bahwa sejauh ini sekolah
telah melaksanakan fungsinya dengan baik tetapi sayangnya hanya segelintir
orang saja yang mampu menikmati atau memanfaatkan jasa layanan sekolah.
Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana memberdayakan fungsi sekolah
agar dapat dinikmati oleh kelompok mayoritas, bukan hanya kelompok elit
minoritas saja. Di samping itu, kegiatan belajar mengajar perlu didefinisikan
ulang dengan sudut pandang yang lebih luas. Kini tugas sekolah tidak hanya
sekedar memberi tempat kepada siswa untuk mengakuisisi (memperoleh)
pengetahuan kognitif tetapi juga (seharusnya) melibatkan faktor-faktor afektif,
seperti misalnya upaya menumbuhkembangkan sifat bijaksana, kepribadian
yang tangguh serta kedewasaan emosi (emotional maturaty).

Pada masa remaja, setiap manusia perlu menumbuhkembangkan
ketrampilan mereka sehingga memudahkan mereka dalam mendapatkan
pekerjaan. Accelerated Learning for 21st Century menamakan manusia

seperti itu adalah manusia yang mandiri secara ekonomi (economicaly
independent). Dalam hal ini ada dua kunci yang disarankan yaitu (1) kuasai
keadaan jangan sebaliknya dan (2) kuasai dan sesuaikan diri dengan
perubahan jangan malah melawan perubahan. Selanjutnya buku tersebut
menuntun para pembacanya untuk mengubah paradigma berfikir dari sekedar
belajar untuk mencari kerja menjadi pencipta kerja.

Selain perhatian serius terhadap perkembangan anak sejak usia dini,
sebagaimana telah disarikan di atas, masih ada hal lain yang juga perlu
dicermati terutama dari segi lingkungan kerja (perusahaan). Dalam hal ini
yang terkait adalah para boss dan karyawannya. Ditegaskan bahwa
perusahaan seharusnya menjadi sebuah organisasi belajar di samping
tentunya sebagai tempat usaha mendapatkan keuntungan materi.



2. Kehebatan Otak Manusia

(The Awesome Brain)

Manusia sejak lahir telah dibekali dengan lebih dari 100 milyar sel oatk
yang disebut neuron. Sesungguhnya yang penting bukan jumlah neuron
tersebut tetapi hubungan atau cabang-cabang yang menghubungkan antar
neuron tersebut yang terus tumbuh dan tumbuh terus berlipat ganda. Cabang
yang menghubungkan antar neuron ini dinamakan dendrites. Jumlah
dendrites inilah yang akan menentukan kehebatan kerja otak manusia. Oleh
karena itu tumbuhkembangkan terus dendrites ini terutama pada masa
pertumbuhan awal. Bagaimana caranya? Rangsanglah melalui intervensi
lingkungan yang kondusif. Setelah anak tumbuh semakin dewasa
pertahankan terus pertumbuhan dendrites ini. Latih dan gunakan terus otak
agar tetap terjaga kehebatannya. Bak perumpamaan mengatakan bahwa otak
tak ubahnya seperti pisau. Dia tajam karena terus dipakai. Dia tumpul karena
dibiarkan merana. Selanjutnya pembahasan dipusatkan pada dua
subbahasan, yaitu (1) tiga lapisan otak; the reptilian brain, the mammalian
brain dan the thinking brain, (2) dua belahan otak, yaitu belahan kiri dan
belahanan kanan. Kedua subbahasan tersebut lebih mudah disimpulkan
dengan istilah three in one (3 in 1) dan two in one (2 in 1).

Dalam kaitan dengan istilah 3 in 1, dijelaskan dalam buku The
Accelerated Learning for 21st Century bahwa otak manusia terbagi atas (1)
lapisan bawah disebut The Reptilian Brain, (2) lapisan tengah disebut The
Mammalian Brain dan (3) lapisan atas disebut The Thinking Brain.

Reptilian Brain berfungsi mengontrol beberapa kegiatan dasar, seperti
bernapas, detak jantung, aktivitas insting (instinctive activity) misalnya dalam
menghadapi bahaya apakah harus lari atau melawan (High or fight).

Mammalian Brain berfungsi mengontrol emosl dan juga membantu
mempertahankan keadaan seimbang (homeosasis) dalam diri manusia.
Selain itu juga mengontrol hormon tubuh, rasa haus, lapar dan dorongan sex
serta hal-hal pemuas biologis lainnya. Hal lain yang penting adalah dalam
mammalian brain juga mengontrol daya ingat manusia.

Thinking Brain merupakan pusat dari intelegensia dan kegaitan berfikir
yang menjadikan manusia berbeda dengan hewan. Secara jelas dikatakan
bahwa thinking brain selain mengontrol kegiatan berfikir, juga mengontrol
kegiatan indera penglihatan, pendengaran dan ucapan. Dengan tegas pula
disimpulkan bahwa di bagian thinking brain inilah teletak segala kegiatan
intelektual tingkat tinggi.

Istilah 2 in 1 membahas belahan otak kiri dan otak kanan. Belahan otak
kiri berfungsi mengontrol kegiatan yang pada umumnya berkaitan dengan
aspek belajar, seperti misalnya proses belajar dan pemerolehan kemampuan
bahasa, matematika serta kegiatan berfikir logis dan analitis. Belahan otak



kanan mengontrol kegiatan kreatif dan estetis (keindahan) seperti seni musik
dan seni lukis.

Kehebatan kerja otak manusia seperti diuraikan di atas sebenarnya
tidak terpisah pisah menjadi bagian (kiri dan kanan) tidak juga terpisah
menjadi lapisan-lapisan (bawah, tengah dan atas). Sel-sel otak bekerja penuh
sebagai satu kesatuan utuh di mana bagian-bagian tersebut dirangkai dalam
satu jalinan kerja (network) yang disebut corpus callosum. Unik memang
kedengarannya, tetapi itulah kenyataan. Oleh karena itu tepatlah istilah 3 in 1
dan/atau 2 in 1 dipakai untuk menggambarkan daya kerja otak.

Keunikan lainnya adalah bahwa daya kerja otak tiap orang berbeda
satu sama lainnya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa otak tiap-tiap
orang berbeda persis seperti halnya sidik jari. Perbedaan daya kerja tiap
orang ini dapat diukur (untuk membedakan dengan orang lain) dengan alat
tes yang disebut tes IQ (Intellegence Quotient). Selama ini tes IQ dipercaya
sebagai alat yang handal namun perkembangan selanjutnya menunjukkan
bahwa beberapa pakar dl bidang ini mempertanyakan kehandalan tes
tersebut. Selanjutnya, beberapa paragraf di bawah ini membicarakan hal
ihwal tentang tes IQ tersebut.

Tes IQ yang selama ini dipakai bermula dari hasil kerja keras seorang
psikolog Perancis bernama Alfred Binet. Selanjutnya, Lewis Terman dari
Stanford University menyempurnakan tes tersebut dan selanjutnya tes IQ
hasil penyempurnaan ini terkenal dengan nama Stanford-Binet tes. Terman
tidak lalu berhenti dan berpuas hati atas hasil penyempurnaan tes tersebut.
Dia lalu bekerja sama dengan koleganya yang bernama William Stern untuk
terus menyempurnakan tes IQ tersebut. Dan hasilnya adalah tes IQ yang
masih dipakai sampai sekarang.

Walaupun telah mengalami penyempurnaan berkali-kali, tes IQ masih
tetap mendapat kritikan dari pakar lainnya, seperti misalnya Michael S
Gazzaniga dari Cornell University Medical College, dan juga kritikan dari
Howard Gardner dari Harvard. Gardner dengan tegas menyatakan bahwa
sesungguhnya yang penting bukanlah angka yang mengukur seberapa jauh
seseorang dikatakan pandai tetapi bagaimana dia menjadi pandai jauh lebih
penting dari sekedar angka tersebut. Selanjutnya, Gardner menyatakan
bahwa IQ seharusnya tidak diukur secara mutlak sebagaimana mengukur
tinggi badan, berat badan dan tekanan darah. Pendapat Gardner ini
dibakukan sebagai Theory of Multiple Intelligence. Dia mendefinisikan
inteligensi sebagai suatu kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah
yang ukuran keberhasilannya diukur dalam beberapa konteks (setting)
budaya., (an Intelligence is an ability to solve a problem of fashion a product
that is valued in one or more cultural settings). Dengan kata lain, intelegensi
seseorang dapat bervariasi sesuai dengan konteks budaya (Nngkungan)
tempat orang tersebut berada. Dicontohkan dengan jelas misalnya bila anda
terdampar bersama seorang Aborigin di tengah hutan di Australia maka dialah
yang akan berhasil mengatasi masalah untuk dapat bertahan hidup. Dengan
kata lian tingkat intelegensi Anda berada di bawah intelegensi si Aborigin.
Sekarang misalkan konteks lingkungan diubah. Ajaklah teman aborigin tadi
untuk mengunjungi kantor Anda di sebuah gedung mewah di tengah kota.



Em pat Jenis Gelombang

Cara kerja otak pada dasarnya mirip dengan cara kerja radio atau TV
terutama dalam mengirim dan mengangkap sinyal-sinyal gelombang. Dalam
kaitan ini, otak manusia mengenal empat gelombang yang berbeda, yaitu (1)
Beta, (2) Alpha, (3) Theta dan (4) Delta.

Gelombang Beta adalah gelombang yang ditangkap saat otak dalam
keadaan sadar, yaitu saat manusia sedang dalam keadaan sadar, penuh
perhatian dan sedang tidak tidur. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan
13 sampai dengan 25 cycle per detik.

Gelombang Alpha adalah gelombang yang ditangkap saat otak dalam
keadaan santai atau sedang berkhayal. Gelombang ini bergerak dengan
kecepatan 8 sampai dengan 12 cycle per detik.

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1996 Gardner
menambahkan satu lagi jenis intelgensi lainnya, yaitu (8) Naturalist
Intelligence; kemampuan untuk mengenal flora dan fauna.

Nah, kesimpulan tentang intelegensia pasti berbeda dengan suasana di
tengah hutan pada contoh kasus pertama.

Dalam teorinya tersebut, Gardner melibatkan ilmu neurobiology,
psikologi, antropologi, filsafat dan juga sejarah. Dari perpaduan ini selanjutnya
Gardner menyimpulkan bahwa ada tujuh macam intelegensi, yaitu:

1.Linguistic Intelligence; kemampuan baca tulis dan komunikasi dengan
kata-kata.

2.Logical-Mathematical Intelligence; kemampuan bemalar, berhitung dan
berlogika.

3.Visual-Spatial Intellegence; kemampuan pandang ruang dan berfikir via
gambar.

4.Musical  Intelligence; kemampuan untuk membuat  komposisi musik,
menyanyi dan mengapresiasi musik.

5.Bodily-Kinesthetic Intelligence; kemampuan memanipulasi gerak tubuh
untuk pemecahan masalah.

6.Interpersonal (social) Intelligence; kemampuan untuk bekerjasama dengan
orang lain.

7.Intrapersonal Intelligence; kemampuan untuk melakukan mawas diri atau
kontemplasi.
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Gelombang Theta adalah gelombang yang ditangkap saat manusia
sedang mulai tidur (awal tidur/belum nyenyak). Gelombang ini bekerja dengan
kecepatan 4 sampai dengan 7 cycle per detik.

Gelombang Delta adalah gelombang yang ditangkap saat manusia
dalam kondisi tidur nyenyak. Gelombang ini bergerak dengan kecepatan
antara satu setengah sampai dengan tiga cycle per detik.

Sekarang, gelombang mana yang paling baik untuk kegiatan belajar?
Jawabannya adalah tergantung. Pada saat awal proses belajar sesuatu yang
baru maka gelombang Beta yagn) paling baik dimanfaatkan. Selanjutnya,
gelombang Alpha dapat dimanTaatkan untuk mengkonsolidasikan informasi
yang telah dipelajari atau dimengerti. Bila gelombang Alpha dominan maka
fungsi otak belahan kiri semakin berkurang. Sehingga pada saat itu manusia
akan terpacu untuk berfikir intuitif, dan kreatif.
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3. Ingatan, sekali lagi, Ingatan

(Remember, Remember)

Bagian otak yang paling dominan dalam hal mengingat atau mengubah
informasi menjadi memori dan selanjutnya menyerahkan memori tersebut
kepada bagian otak lainnya adalah apa yang disebut Hipocampus. Kata ini
berasal dari bahasa Yunani yang berarti kuda laut, karena memang
bentuknya seperti kuda laut. Bila Hippocampus ini tidak berfungsi, manusia
masih tetap dapat belajar dan berfikir tetapi hasil belajar tersebut tidak akan
diingat.

Berkaitan dengan kegiatan mengingat, Murray Grossman mensinyalir
bahwa ada lima macam ingatan yang diakronimkan dengan kata WIRES.
Kelima ingatan itu adalah (1) Working, (2) Implicit, (3) Remote, (4) Episodic
dan (5) Semantik.

Ingatan pertama (Working) adalah ingatan jangka pendek, bagian otak
yang bekerja dalam hal ini adalah bagian depan cortex. Pada saat ftjanuasiiT
berusia 40 tahun ke atas, ingatan ini berangsur-angsur tidak berfungsi lagi.

Ingatan kedua (Implicit) sering juga disebut Ingatan Otot (Mucle
Memory). Ingatan ini bekerja mekanistis dan cenderung otomatis, yaitu
setelah informasi diubah menjadi memori dan tersimpan baik maka memori
tersebut cenderung menetap dan pada saat dibutuhkan maka akan muncul
seakan-akan secara otomatis. Contoh perumpamaan untuk menjelaskan hal
ini adalah ketrampilan mengendarai sepeda atau berenang. Sekali Anda
dapat melakukan dua hal contoh tersebut maka ketrampilan itu tidak akan
terlupakan dan walaupun telah lama tidak dipraktekkan, bila suatu saat Anda
harus bersepeda atau berenang maka secara otomatis Anda mampu
melakukannya.

Ingatan ketiga (Remote) biasanya dimiliki oleh para pemenang acara-
acara Kuis di TV. Remote memory mengakumulasi semua data dan
pengalaman yang dialami oleh seseorang, bagian otak yang dominan dalam
ini adalah Cerebral Cortex.

Episodic berada pada Hippocampus dan berkaitan dengan ingatan
tentamg hal-hal khusus dan detail tentang pengalaman seseorang. Bila suatu
pengalaman mempunyai daya tarik khusus atau bila suatu informasi
disampaikan dengan cara yang khas dan menarik maka hal tersebut akan
ditangkap oleh Episodic memory dan oleh karena itu informasi semacam itu
akan diingat lama.

Ingatan kelima (Semantic) berkaitan dengan kata dan lambang-
lambang bunyi serta arti yang menyertainya. Bila suatu kata pernah masuk
pada ingatan maka kata tersebut tidak akan hilang. Suatu ketika kata tersebut
akan muncul dalam ingatan seseorang. Ingatan ini terletak pada bagian otak
yag disebut Angular Gyrus.
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Emosi dan Memori

Para ilmuwan kini menyadari pentingnya faktor emosi dalam kaitannya
dengan penguatan memori. Pada saat manusia menjalani pengalaman yang
melibatkan faktor emosi, misalnya rasa takut karena mara bahaya, maka otak
akan segara memutuskan reaksi "Hajar atau Lari Menghindar" (Fight or
Flight). Dalam hal ini sel-sel otak akan dialiri oleh dua jenis hormon, yaitu
Adrenaline dan Noradrenaline.

James McGaugh dari Universitas California di Irvine menyimpulkan
bahwa cairan kimia yang diproduksi akibat dari stress dan suasana hati
lainnya bermanfaat bagi otak untuk mengatur kekuatan dalam merekam
ingatan. Hormon-hormon ini merangsang reaksi fisik seperti debar jantung
yang lebih cepat, menegangnya otot dan juga tidak terkecuali adalah sel-sel
otak. McGaugh melakukan penelitian terhadap dua kelompok siswa. Mereka
sama-sama diberi obat perangsang yang berfungsi memblokir pengaruh
adrenaline dan noradrenaline. Kemudian kepada mereka dipertunjukkan 12
macam slides yang menggambarkan rangkaian cerita yang dapat
dimanipulasi. Dampak dalam gambar slide itu antara lain seorang anak laki-

Permasalahannya sekarang bagaimana agar ingatan tersebut
permanen? Jawabannya tergantung pada seberapa kuat suatu informasi
ditangkap dan tersimpan pada awal proses informasi tersebut ditangkap. Oleh
karena itu, dalam kaitan ini, sangat dianjurkan agar kegiatan belajar dapat
melibat semua indera manusia (pendengaran, penglihatan, dan lainnya) dan
yang tak kalah penting juga melibatkan aspek emosi.

Dilaporkan bahwa pada saat tidur memory otak manusia memperkuat
dirinya, khususnya tidur yang berkaitan dengan perisitwa mimpi. Dalam kaitan
ini, sebuah penelitian di Canada menyimpulkan bahwa siswa yang tidur atau
mengistirahatkan otaknya setelah ia belajar menunjukkan daya ingat yang
lebih baik dibandingkan dengan siswa lain yang strategi belajarnya menganut
teknik Sistem Kebut Semalam (SKS), artinya tanpa mengistirahatkan otaknya
dia langsung mengikuti ujian keesokan hahnya.

Bagaimana hal ini terjadi? Dilaporkan selanjutnya oleh Christopher
Evan, pakar komputer yang juga psikolog, bahwa di siang hari, otak manusia
dibombardir oieh segala macam urusan dan ternyata ia tidak mampu
menyerap dan menyimpan semua hal tersebut selagi otak (yang diibaratkan
seperti komputer) sedang dalam keadaan menyala (on). Nah, pada saat tidur
itulah si komputer itu memproses data yang diterima dan selanjutnya
merekamnya dalam ingatan.

Berkaitan dengan hal ini maka Lazanov memprakarsai metode belajar
yang ia namakan metode Suggestopedia, yaitu kiat belajar dengan
memperhatikan suasana dan lingkungan belajar agar memberi kesempatan
otak untuk bersanati selama proses belajar berlangsung. Dalam metode ini,
siswa belajar sambil mendengarkan musik santai bahkan lebih jauh dari itu
tata dan warna ruang pun diatur sedemikian rupa agar memberi kesan santai.
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Otak dan Hutan Belantara

Berbeda dengan Christopher Evan yang mengibaratkan kerja otak
manusia dengan sistem kerja komputer, Edelman mengangap bahwa
kehidupan sel-sel otak diibaratkan dengan kehidupan aneka ragam hayati di
sebuah hutan belantara. Selanjutnya Edelman mengemukakan bahwa
perumpaan sistem kerja otak dengan komputer membuat kita berkesimpulan
bahwa otak merupakan suatu sistem penyimpanan arsip yang teratur dan
berjalan mulus, padahal tidak demikian. Di samping itu komputer harus
diprogram terlebih dulu dan selanjutnya di operasikan oleh orang lain.

Di lain pihak, segala aneka ragam hayati di hutan tidak saling
mengontrol atau mengarahkan satu sama lainnya, tetapi mereka saling
berhubungan dan saling mengambil manfaat dari keberadaannya (simbiose
mutualistis).

laki sedang menyebrang jalan dengan ibunya, seorang laki-laki paruh baya
yang sedang dikunjungi orang-orang di rumah sakit, dan lainnya. Kepada
kelompok pertama diceritakan rangkaian gambar itu dalam suasana cerita
yang biasa, yaitu seorang ibu dan anak laki-lakinya sedang mengunjungi
seorang dokter yang tidak lain adalah ayah dari anak laki-laki tadi. Kepada
kelompok kedua disampaikan rangkaian cerita dramatis dan tragis, yaitu
seorang anak laki-laki yang sedang menyeberang jalan lalu ditabrak mobil
dan dia luka parah kemudian dibawa ke rumah sakit, dan seterusnya.
Selanjutnya, dua minggu kemudian, kedua kelompok siswa tersebut diberi tes
ingatan. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang diberi rangkaian cerita
yang didramatisir mendapat nilai ingatan yang lebih baik dari pada siswa yang
diberi cerita biasa (tidak didramatisir).

Dalam kaitan ini, ditegaskan dengan jelas dalam buku Accelerated
Learning for 21st Centruy bahwa para pembelajar seharusnya belajar
bagaimana mengenali dan selanjutnya mengontrol keadaan pikiran dan
emosi. Sayangnya hal ini tidak dilakukan dan lebih sayang lagi hal yang
penting ini belum dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran.

Hal lain yang juga penting dalam kaitan dengan emosi dan
pembelajaran adalah kenyataan bahwa otak manusia telah terbukti bekerja
demikian canggih dalam mengenali dan bereaksi cepat terhadap mara
bahaya yang mendadak atau seketika. Namun ternyata otak tidak berdaya
dalam mengenali bahaya yang terjadi berangsur-angsur dan pelan jalannya
sehingga dalam hal ini reaksi menghindar tidak muncul. Oleh karena itu tidak
heran mengapa kita tidak cepat bereaksi dari sekarang terhadap menipisnya
sumber daya alam, terhadap segala macam polusi dan juga masalah
kependudukan karena bahaya tersebut datangnya perlahan-lahan. Dalam hal
ini ungkapan "Bagai katak di bawah tempurung" yang menggambarkan
manusia picik pantas diganti dengan ungkapan "Bagai katak di dalam
baskom" (Tentang ungkapan ini selanjutnya lihat Bab 'III Komentar dan
Analisis).
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Seperti pepohonan di hutan, sel-sel otak selalu berurusan dengan
bagaimana tumbuh berkembang dan mempertahankan kehidupannya. Hukum
yang berlaku di hutan adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan
hidup. Hal ini juga berlaku bagi otak.

Perumpamaan otak dan kehidupan di hutan tidak dimaksudkan agar
siswa mengabaikan aturan yang selama ini dipraktekkan di sekolah sehingga
mereka akan tumbuh liar seperti tumbuhan atau binatang di hutan. Sekali lagi
tidak dan tidak demikian. Perumpamaan itu digambarkan agar suasana kelas
penuh dengan aneka ragam kegiatan yang memungkinkan
tumbuhkembangnya intelegensi anak. Pertumbuhan itu tidak memprioritaskan
salah satu belahan otak saja, melainkan yang diharapkan adalah agar segala
potensi dapat berkembang.

Para perancang kurikulum masa depan seharusnya mencermati hal
tersebut dl atas. Para pendldlk harus pandal mengenali kebutuhan tiap anak
didiknya, termasuk kelebihan dan kekeurangan tiap siswa, sehingga kegiatan
pembelajarannya akan bermakna.

Bagaimana dengan orang yang merasa telah 'udzur1 karena usianya
telah menjelang senja. Mungkinkah mereka dapat ikut memanfaatkan kiat-kiat
belajar agar sel-sel otaknya tumbuh dan berkembang. Jawabannya singkat,
Tiada kata terlambat".
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Cobalah Anda mengamati sebuah iklan Ponsel (Cellular Telephone) di
TV anda. Dikatakan dalam iklan tersebut bahwa ada sifat kanak-kanak dalam
diri kita, sehingga hal itu divisualisasikan dengan tayangan beberapa tokoh
dunia, seperti Margareth Tatcher sedang main layang-layang, Bill Clinton
sedang main air di sebuah kolam sambil memainkan Game Watch. Inti
tayangan iklan itu mengatakan bahwa Ponsel yang sedang diiklankan
menampung sifat kanak-kanak tersebut sehingga dalam ponsel itu disediakan

fasilitas tambahan berupa permainan anak-anak.

Barangkali sekali lagi barangkali, idea iklan tersebut didasarkan pada
hal-hal yang dimuat dalam buku Accelerated Learning for the 21st Century
yang sedang dianalisis ini. Dikatakan dengan jelas bahwa masa kanak-kanak
adalah masa yang paling indah. Proses pembelajaran di masa kanak-kanak
berjalan dalam suasana yang menyenangkan, penuh dengan perhatian, kasih
sayang dan sanjungan manis dari orang-orang di sektiar anak tersebut, hal ini
berubah seratus delapan puluh derajat ketika si anak mulai belajar di sekolah.
Mengapa sekolah tidak dirancang sedemikian rupa sehingga suasananya
mirip seperti suasana pembelajaran anak di waktu kecil? Bukankah benar apa
yang dikatakan dalam iklan tersebut bahwa ada sifat kanak-kanak dalam diri
orang dewasa? Nah, inilah yang menjadi obyek pembahasan pada bagian ini.

Dikatakan dengan jelas dalam buku ini bahwa sekolah dapat didisain
agar susana ceria dapat dirasakan oleh para pembelajar. Langkah-langkah

berikut ini perlu ditempuh untuk maksud tersebut;

1.Ciptakan lingkungan yang tidak menimbulkan ketegangan. Dalam hal ini,
jangan biarkan kesalahan yang dibuat oleh anak sebagai sumber dan
alasan olok-olok, cacian dan hukuman. Dengan demikian harapan akan

meraih sukses makin tumbuh pada diri si anak.

2.Jelaskan bahwa materi pelajaran ada manfaatnya dan ada relevansinya

dengan kebutuhan anak.

3.Ciptakan proses pembelajaran agar positif dan menyenangkan. Oleh
karena itu ciptakan jalinan kerjasama positif antar teman kelas.

4.Libatkan dan aktifkan semua indera dan juga semua belahan dan lapisan
otak.

4. Enam Langkah Rencana Utama

(The Six-Step MASTER Plan)

Masa remaja masa yang paling indah

Tiada mengenal kata penderitaan (Koes Plus)
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5.Ciptakan tantangan agar otak tumbuh dan berkembang

6.Konsolidasikan hal-hal yang telah diajarkan melalui review dalam suasana
rileks dan tenang.

Enam hal tersebut dalam buku ini diringkas dalam sebuah akronim,
yaitu MASTER, yang selanjutnya dipopulerkan menjadi The Six-Step
MASTER Plan dan dipakai sebagai judul pada bagian ini. Akronim tersebut
merupakan singkatan dari(1) Motivating your mind, (2) Acquiring the
Information. (3) Searching Out the Meaning, (4) Triggering the Memory, (5)
Exhibiting What You Know, dan (6) Reflecting on How You Have Learned.



5. Ciptakan Kondisi Pikiran agar Tepat

{Getting in the Right State of Mind)

Alkisah, seorang atlit juara dunia bernama Marilyn King hams terkapar
di rumah sakit karena cidera serius padahal waktu masuk Pusat Latihan
sebentar lagi menjelang tiba., Apa yang dilakukan oleh si juara dunia tadi?
Menyerah kalah? Oh tentu tidak. Dia mencoba bangkit melalui imajinasinya.
Dia dengan serius berlatih walaupun hanya dalam imajinasinya dan hasil
latihan tersebut bukan main hebatnya. Ketika pelatihnya datang menjenguk,
dia terkesima melihat Marilyn hampir dalam kondisi siap tempur di arena
Olimpiade. Latihan yang dilakukan oleh Marilyn ini membuatnya sembuh total
dan akhirnya Marilyn benar-benar siap tanding dalam arena Olimpiade. Kata
kunci dari kisah ini adalah menciptakan kondisi pikiran agar mempermudah
menuju sukses. Hal ini dilakukan dengan menciptakan suatu commitment
pada diri sendiri.

Kini Si Bintang selama tiga kali Olimpiade, mempraktekkan
pengalamannya tersebut agar dapat dimanfaatkan olah banyak orang. Dia
kini memimpin suatu proyek yang diberi nama Berani Mengasah Imajinasi di
Oakland Timur, California. Proyek ini didirikan untuk membantu siswa yang
sedang menghadapi resiko berat karena berbagai sebab. Pada dua tahun
pertama, tiga belas dari lima belas siswanya tetap bertahan dan bahkan
berhasil menyelesaikan kotraknya.

Ternyata, para juara dunia dari bergbagai cabang olah raga melakukan
hal tersebut, persis seperti apa yang telah dilakukan oleh Marilyn.. Untuk
mendukung komitmen untuk meraih prestasi, mereka membayangkan saat
mereka memecahkan rekor, membayangkan suara tepuk tangan menggema,
medali yang dikalungkan di leher dan hal lainnya yang berkaitan dengan
prestasi yang mereka capai.

Kisah membangun imaji untuk meraih prestasi seperti diuraikan di atas
tentu tidak hanya berlaku di dunia olahraga. Semua peraih sukses besar baik
di dunia keilmuan, bisnis, politisi dan praktisi pendidikan telah membangun
suatu visi dan imaji yang jelas, sejelas dan sebening kristal. Mereka
membangun dan memegang komitmen untuk mencapai puncak keberhasilan.
Mereka tahu benar ke mana mereka hams melangkah agar mencapi sukses
besar tersebut.

Apa arti kisah tersebut terhadap diri Anda dan juga terhadap proses
belajar dan pembelajaran? Jelas terkait erat. Anda hams melakukan apa yang
dilakukan para juara. Oleh karena itu, Anda hams mampu bertanya kepada
diri sendiri. Apakah Anda siap untuk menyerap ilmu dan pengalaman belajar?
Apakah sudah terbayang arti dan manfaat dari penguasaan mated ilmu dan
pengalaman tersebut? Apakah Anda punya kemauan keras untuk mengatasi
hambatan yang menghalangrintangi usaha ke arah sukses? Apakah Anda
benar-benar ingin menjadi juara? Bila jawaban atas pertanyaan tersebut
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belum jelas apalagi negatif dan sumbang maka Anda sudah pasti tidak akan
memperoleh hasil yang maksimal.

Satu hal penting yang perlu dicermati bahwa rasa ragu-ragu, takut dan
tidak menentu terutama dalam menghadapi situasi sulit adalah sifat
manusiawi tetapi sebenarnya Anda mampu mengatasi hal-hal tersebut jika
anda mau. Kuncinya adalah kemauan dan komitmen.

Bukankah, kadang-kadang, untuk melakukan perubahan watak dan
kebiasaan kita hanya memerlukan beberap hal kecil saja? Misalnya kata tidak
mungkin yang tertulis dalam bahasa Inggris Impossible dapat diubah hanya
dengan sekali membubuhkan tanda opostrofi (') sehingga menjadi I'm
possible. Tanda negatif (-) dapat diubah menjadi positif hanya dengan
menambahkan satu coretan menjadi (+). Mudah bukan?

Hal tersebut berlaku juga dalam keglatan belajar. Anda dapat
melakukan perubahan terhadap perasaan dan perilaku Anda agar selalu
terkalt dengan peristlwa belajar. Anda harus mampu mengontrol perilaku
belajar ini agar terus meningkat bahkan menjadi peserta aktif dan tidak
sekedar menjadi obyek pasif. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa Anda
memerlukan kemauan dan kemampaun untuk terus menerus mengaitkan
perilaku dengan kegiatan belajar. Selanjutnya untuk membahas hal-hal
tersebut, marilah kita putar gelombang radio WII-FM.

WII-FM singkatan dari What's In It For Me. Terjemahan bebasnya
adalah apa manfaatnya untuk saya? Pertanyaan ini memang harus
didengungkan terus setiap kali kita mulai belajar hal baru. Nah inilah manfaat
bila terus tune in pada gelombang WII-FMM. Manfaat itu adalah:

1.Anda dapat belajar bagaimana belajar. Ketrampilan ini penting dan akan
terus berlaku sepanjang hayat. Perlu diingat bahwa Apa yang dipelajari
dapat menjadi usang dan aus akan teatpi Bagaimana belajar adalah
konstan.

2.Bila Anda telah benar-benar menjadi pembelajar yang berkecepatan tinggi
anda pasti akan mendapatkan manfaat yang tampak dalam nilai atau
ketrampilan motorik.

3.Semakin banyak Anda mempunyai pendapat (karena kreativitas hasil
belajar yang benar) maka semakin banyak pula pendapatan Anda. (The
more you learn the more you earn).

4.Selanjutnya, Anda akan mampu membantu anggota keluarga Anda dalam
mengatasi persoalan yang dihadapi.++

5.Hal-hal tersebut akan menjadi awal rangkaian kegiatan belajar karena
belajar sesungguhnya merupakan akumulasi rangkaian proses yang
panjang.

Selanjutnya, buku ini meminta para pembacanya untuk membuat daftar
yang memuat alasan mengapa mereka ingin menjadi Accelerated Learnes. Di
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Bagaimana membedakan kegiatan yang penting dan/atau genting? Hal
ini tergantung dari aspek siapa yang menentukan hal tersebut. Penting
tidaknya suatu kegiatan ditentukan oleh diri kita sendiri, sementara itu genting
tidaknya suatu hal ditentukan oleh orang lain.

Menolong   keluarga  dekat
karena kecelakaan

Penting dan Genting

Memenuhi undangan teman
untuk sekedar makan malam
bersama

Menemui teman lama yang
kebetulan berjumpa di jalan

Genting tapi Tidak Penting

Memutuskan pekerjaan yang
akan ditekuni

Senam tiga kali seminggu

Penting tapi Tidak Genting

analisis ini, dipakai istilah penting dan genting. Ada kegiatan yang penting tapi
tidak genting, ada lagi kegiatan yang genting tapi tidak penting dan juga
kegiatan yang penting dan sekaligus genting. Dicontohkan dalam buku ini
tentang tiga hal tersebut seperti tampak dalam tabel di bawah ini;
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7. Mencari Tahu Arti Sebuah Makna

(Searching Out the Meaning)

Judul tersebut di atas memang agak sulit dicerna akan tetapi intisari
yang terkandung di dalamnya adalah suatu isyarat agar kita berhati-hati
sebelum bertindak. Judul ini merupakan lankah ketiga dari enam langkah
rencana master (MASTER Plan). Cari tahu dan dengarkan baik-baik sebelum
kita bicara. Tanyakan maksud suatu perintah sebelum perintah itu
dilaksanakan. Barangkali rahasia anugerah Tuhan YME mengapa kita diberi
dua buah telinga dan satu satu buah mulut mengisyaratkan kehati-hatian ini.
Kita seharusnya mendengarkan orang lain (agar kita tahu benar akan suatu
peristiwa) dua kali lebih banyak dari pada kita membicarakan orang lain.

Selanjutnya, untuk merealisasikan kehati-hatian itu diperlukan strategi
kombinasi dari kehebaan intelegensi kita yang telah dibahas pada Pokok
bahasan 2. Kehebatan tersebut, khususnya tentang teori Gardner akan
dibahas lagi dalam paragraf-paragraf berikut ini.

Pembelajaran yang baik seharusnya melibatkan sebanyak-banyaknya
(kalau mungkin semua) inteligensi sebagaimana dikemukakan oleh Gardner.
Sekali lagi, teori Gardner menyebutkan bahwa manusia memiliki delapan
intelegensi, yaitu (1) Linguistic, (2) Logical-mathematical, (3) Visual Spatial,
(4) Bodily-Kinesthetic, (5) Musical, (6) Intepersona, (7) Intrapersonal dan (8)
Naturalist. Pembaca diminta untuk mengidentifikasi apakah seluruh potensi
intelegensi tersebut ada pada diri mereka atau, paling tidak, para pembaca
diminta mengenali intelegensi yang mana yang berkembang paling dominan.
Dalam analisis ini, ciri-ciri tiap intelegensi tersebut tidak dibicarakan.

Namun demikian, satu hal dapat disampaikan bahwa pengenalan
terhadap delapan intelegensi tersebut tidak dimaksudkan untuk membedakan
tipologi orang per orang (apakah seseorang termasuk tipe "logical-
mathematical" dan orang lainnya termasuk tipe "bodily-kinesthetic"). Sekali
lagi tidak demikian. Pengenalan tersebut dimaksudkan untuk membantu Anda
agar mengenali kekuatan dan kelamahan yang ada pada diri Anda.

Setelah Anda mengenali kekuatan dan kelemahan tersebut lalu
lakukan langkah-langkah konkrit. Adakan perbaikan agar kelemahan yang
ada pada diri anda tidak menghambat proses pembelajaran. Manfaatkan
kekuatan yang ada untuk belajar.
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8. Metnicu Ingatan

(Trigerring the Memory)

Langkah keempat dari enam langkah utama (MASTER Plan) adalah
Trigerring the Memory atau Memicu Ingatan. Bagaimana caranya. Sebelum
dibicarakan cara memicu agar ingatan tetap ingat hal-hal yang perlu diingat
maka ada baiknya kita bicarakan contoh kasus dari beberapa orang yang
berhasil dalam memicu ingatan mereka.

Seorang wartawan Rusia bernama Solomon Veniaminovich mampu
mengingat hal-hal detail yang terjadi 15 tahun yang lalu. Ali Halici dari Turki
mampu menghafal semua ayat-ayat Suci Alquran. Tomoyori dari Jepang
mampu menghafal 10.000 angka-angka pecahan desimal. Masih banyak
contoh lain dalam hal ini.

Selanjutnya buku yang sedang dianalisis ini memberi beberapa catatan
agar ingatan dapat dipicu untuk dapat mengingat terus dan terus ingat.
Beberapa catatan itu adalah (1) Bila kondisi otak sedang "pas" dan/atau
suasananya sedang rileks maka biasanya bagian otak yang mengurusi soal
ingat-mengingat ini mampu bekerja lebih baik, (2) Bila cara mendapatkan
informasi barujyang perlu diingat) "pas" dengan strategi dan daya belajar
Anda maka inf ormasi tersebut akan disimpan lama dan oleh karena itu akan
mudah diingat, (3) Bila cara mengingat informasi yang Anda kembangkan itu
bermakna maka informasi akan mudah dan terus diingat. Untuk mengetahui
lebih lanjut tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan mengingat ini,
selanjutnya dibahas tentang cara kerja ingatan pada umumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ingatan akan mudah
melupakan informasi yang harus diingat kalau tidak diadakan usaha untuk
mengingat (atau dengan kata lain kalau tidak 'diniatf untuk mengingat).
Diibaratkan bahwa memasukkan informasi ke pusat ingatan hampir sama
dengan menggiring sekelompok domba ke kandang. Hanya dengan teknik
yang benar dan usaha keras maka domba-domba itu akan cepat masuk ke
kandangnya.

Buku yang sedang dianalisis ini lebih rinci memberi beberapa "tip"
sebagai latihan untuk menguatkan teknik-teknik mengingat. Tip dan teknik
tersebut antara lain, (1) kaitkan informasi yang akan diingat itu dengan hal-hal
yang aneh dan lucu karena orang akan cenderung mudah mengingat hal
yang aneh dan lucu tersebut, (2) buatlah pengelompokan atau kategorisasi,
(3) vlsualisasikan informasi yang akan diingat karena ingatan akan mudah
menyimpan informasi tentang hal-hal yang nyata yang dapat dipandang mata.

Selanjutnya, teknik yang pertama yaitu mengaitkan atau
mengoasosiasikan informasi yang akan diingat dengan hal lain sangat
dianjurkan oleh penulis buku ini. Oleh karena itu, latihan-latihan yang
berkaitan dengan asosiasi dianjurkan untuk dipraktekkan. Teknik-teknik
tersebut antara lain, (1) Bila informasi yang akan diingat berupa nama-nama
tokoh maka asosiasikan hal tersebut dalam sebuah cerita, (2) Bila informasi
yang akan diingat adalah kosa kata bahasa asing maka asosiasikan dengan

25



bahasa lain yang sudah dikuasai. Mungkin dalam dua bahasa yang sedang
diasosiasikan itu terdapat unsur kata yang sama.

Hal lain yang juga dianjurkan dalam kaitannya dengan teknik
mengingat adalah membual^g^yang dikenal dengan istilah jembatan JCedejaD
sebagai padanan istilah mnumonic device. Teknik jembaan kedelai ini
biasanya dinyatakan dalam bentuk singkaatn akronim untuk mengingat
beberapa hal sekaligus, misalnya jenis atau spektrum warna pelangi diingat
melalui akronim ME Jl KU HI Bl Nl U singkatan dari Merah, Jingga, Kuning,
Hijau Biru Nila dan Ungu.
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Memperagakan pengetahuan yang telah dikuasai merupakan teknik
kelima dari enam langkah MASTER plan. Hal ini penting untuk dilakukan
karena selain menjadi sarana untuk memperkuat ingatan tetapi juga berguna
untuk memotivasi diri dan mempertebal keyakinian diri bahwa Anda dapat dan
mampu melakukan sesuatu. Keglatan langkah kelima Inl berkaitan dengan
pengetesan dan uji diri untuk membuktikan tentang hal-hal yang telah
dikuasai.

Manfaat lain dari kegiatan ini adalah bahwa Anda akan menyadari
tentang hal-hal yang telah dikuasai sekaligus mengetahui kekurangan dan
kesalahan yang perlu diperbaiki. Mengetahui kesalahan yang diperbuat
merupakan sarana belajar yang baik dan efektif. Berkaitan dengan kesalahan
perlu diperhatikan bahwa yang penting bukanlah menghltung berapa
kesalahan melainkan jenis kesalahan apa yang saja yang diperbuat.

Kata kunci dari uraian ini adalah praktek. Oleh karena itu sangat
dianjurkan untuk mempraktekkan hal-hal yang telah dipelajari. Praktek dapat
dilakukan dengan teman atau dapat juga sendiri. Praktek dengan teman akan
lebih baik dari pada praktek sendiri. Namun demikian belajar dan
memperagakan sendiri tentang apa yang telah dipelajari juga mempunyai
manfaat, khususnya dalam hal koreksi kesalahan. Kita telah biasa dikoreksi
oleh orang lain, di rumah dikoreksi oleh orang tua dan di sekolah oleh guru.
Buku yang sedang dianalisis ini mengingatkan kepada kita bahwa kini
saatnya kita harus berani mengoreksi diri kita sendiri.

Pada akhir bagian pokok bahasan ini, diberikan contoh kegiatan yang
dapat dilakukan untuk memperagakan dan memperaktekkan apa yang telah
dipelajari. Kegiatan tersebut adalah (1) belajar dan memperagakan di rumah
bersama dengan anggota keluarga, (2) belajar dalam kelompok, (3) belajar
dalam bimbingan orang lain (mentor).

9. Memperagakan Apa yang Anda Ketahui

(Exhibiting What You Know)
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Kegiatan ini merupakan langkah terakhir atau keenam dalam rangkaian
proses MASTER Plan. Kegiatan ini perlu diberi penekanan karena biasanya
kita hanya melakukan refleksi tentang apa yang dipelajari bukan merefleksi
bagaimana proses belajar itu berlangsung.

Untuk melakukan kegiatan ini, tiga pertanyaan perlu dimajukan dan
ditanyakan kepada dlrl klta sendiri, yaitu (1) kegiatan apa saja yang telah
berjalan dengan baik, (2) kegiatan apa lagi yang dapat dilakukan agar lebih
baik, (3) bagaimana cara melakukan perbaikan itu. Tiga pertanyaan itu
merupakan kata kunci dari apa yang dinamakan evaluasi diri.

Dalam kegiatan evaluasi diri ini perlu dicatat keberhasilan dan juga
kegagalan yang kita lakukan, tetapi sekali lagi yang penting bukan ke-apa-
apannya (the what) melainkan ke-mengapa-annya (the why) untuk segera
mengetahui cara (the how) melakukan perbaikan atau peningkatan. Untuk
melakukan hal ini, disarankan untuk duduk dengan tenang dan selanjutnya
pikirkan tentang keberhasilan yang telah dicapai. Rasakan pengaruh sukses
tersebut pada kondisi fisik dan psikis. Catat hal-hal tersebut sambil
mengumandangkan beberapa pertanyaan penting, antara lain (1) apakah hal
itu benar merupakan keberhasilan atas usaha sendiri atau kebetulan saja, (2)
strategi belajar mana yang menyumbangkan hasil baik tersebut, (3)
bagaimana saya dapat mendapatkan sukses itu di lain hah atau bahkan
bagaimana mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, (4) hadiah macam apa
yang pantas diberikan untuk merayakan atau menysukuri keberhasilan itu.

lO.Merefleksikan Cara Belajar

(Reflecting on How You've Learned)
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Kini saatnya mempraktekkan enam langkah utama (MASTER Plan)
yang menjadi inti sari dari percepatan belajar dalam buku yang sedang
dianalisis ini. Praktek tersebut kita cobakan pada cara mempelajari bahasa
asing. Disarankan agar para pembaca untuk melakukan relaksasi sambil
mendengarkan musik syahdu dan suasarana seperti itu gunakan untuk
belajar bahasa asing. Hasilnya? Coba saja lakukan. Selanjutnya pada bagian
ini dibahas tentang berbagai teknik dan kiat sukses mempelajari bahasa
asing.

Teknik dan kiat sukses tersebut pada dasarnya dibagi menjadi tiga
kelompok, yaitu (1) Hal-hal yang perlu diupayakan untuk menciptakan kondisi
fisik dan psikis si pembelajar agar mendukung efektivitas proses belajar
bahasa. Hal ini tampak dalam kegiatan penyiapan lingkungan belajar yang
kondusif. (2) Mempraktekkan atau menciptakan sendiri berbagai teknik belajar
bahasa yang mudah dilakukan. Hal ini misalnya mempraktekkan teknik
asosiasi, yaitu membandingkan bahasa yang sedang dipelajari dengan
bahasa lain yang telah dikuasai, atau menciptakan singkatan akronim untuk
menghafal kosa kata. (3) Memanfaatkan media belajar yang tersedia,
misalnya dicontohkan untuk memanfaatkan program radio berupa drama
radio. Dalam teknik ketiga ini diupayakan agar kegiatan belajar bahasa dapat
melibatkan semua pancar indera atau paling tidak indera pendengaran
(menyimak), indera penglihatan (membaca), dan indera pengucapan
(berbicara). Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan memperagakan apa
yang telah dilakukan oleh tiga indera tersebut. Kegiatan ini dinamakan
Physical Leraning.

Selanjutnya buku yang sedang dianalisis ini memberi beberapa contoh
kegiatan yang berkaitan dengan Physical Learning. Kegiatan yang disarankan
itu adalah (1) Visualisasi, yaitu membayangkan peristiwa atau kegiatan yang
diceritakan dalam bahasa yang sedang dipelajari, (2) Banyak membaca, (3)
Mendengarkan musik sambil belajar bahasa. Pada akhir pembahasan,
penulis buku ini menyarankan agar bahasa yang sedang dipelajari (target
language) dijadikan bahasa pengantar dalam menyampaikan pelajaran lain,
seperti misalnya pelajaran matematika. Teknik memakai bahasa target untuk
dijadikan bahasa pengantar dalam pelajaran lain disebut dengan istilah teknik
imersi total (total immersion).

11. Mastering Bahasa Asing

(MASTERING a Foreign Language)
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12.Keajaiban Musik

(The Magic of Music)

Banyak pendapat dari para ahli mengatakan bahwa musik memegang
peran penting dalam kegiatan belajar. Plato bahkan menyatakan bahwa anak
sejak usia dini seharusnya diajar musik sebelum dia diajari pengetahuan
lainnya karena dalam belaajr musik anak akan mencurahkan penuh pada
nada-nada dan ritme musik sehingga seluruh aspek kesadarannya dapat
bekerja teratur. Pada pendeta dan rahib di abad pertengahan juga
memanfaatkan musik untuk mengajar murid-muridnya dalam kegiatan
mengingat kalimat-kalimat yang tertulis dalam naskah (script) yang panjang.
Pemanfaatan musik sebagai sarana belajar yang masih dipakai sampai
sekarang, terutama dalam belaajr bahasa, adalah apa yang dilakukan oleh
Georgi Lazanov dengan metode belajar yang terkenal dengan nama
Suggestopidea.

Pemanfaatan musik dalam teknik belajar cepat yang merupakan inti
sari dari buku yang sedang dianalisis ini dipraktekkan dalam kegiatan belajar
bahasa oleh siswa di rumah masing-masing (home study course). Kursus ini
memanfaatkan drama radio 12 seri yang dilengkapi dengan dialog langsung
dan pengaturan suara latar (sound effects) untuk memudahkan siswa
(pendengar) dalam mengingat. Setelah para siswa memahami kosa kata dan
kalimat dalam sandiwara kemudian kalimat dan kosa kata dalam sandiwara
tersebut diulangi sekali lagi tetapi kali ini diiringi oleh alunan musik klasik
(biasanya dari musiknya Mozart). Teks dari sandiwara tersebut diucapkan
dalam intonasi yang selaras dengan nalk dan turunnya nada-nada musik
klasik tersebut. kegiatan seperti ini dinamakan Konser Aktif (Active Concert).
Hasil dari eksperimen home study course ini ternyata sangat menakjubkan.
Kata dan kalimat mudah diingat oleh para pendengar program tersebut. Hal
ini dapat dimaklumi dan dimungkinkan karena adanya kerja sama antara
belahan otak kiri (yang berkaitan dengan kegiatan belajar bahasa) dan
belahan otak kanan (yang berkaitan dengan kegiatan belajar musik). Selain
itu, musik juga berperan dalam kegiatan belajar bahasa karena, seperti telah
dibahas di bagian lain dari buku ini musik juga mempunyai pengaruh yang
kuat terhadap pusat emosi pada otak (yaitu pada bagian otak yang disebut
Limbic System). Pengaruh musik pada Limbic System ini selanjutnya akan
memudahkan informasi (bahasa/kosa kata) mask ke dalam long term
memory.

Kegiatan selanjutnya dalam kaitan kursus bahasa di rumah masing-
masing adalah apa yang dinamakan Konser Pasif (Passive Concert). Dalam
kegiatan ini, para siswa diminta untuk duduk santai, bahkan dengan mata
terpejam, sambil mendengarkan sekali lagi sandiwara yang telah didengar
sebelumnya. Kata dan kalimat dari sandiwara, kali ini, diucapkan dengan
lembut dalam tempo yang no rmal diirngi oleh musiknya Barouque. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk memperkuat ingatan siswa.

Musik ternyata tidak hanya bermanfaat dalam pembelajaran bahasa
sebagaimana uraian di atas. Dalam kegiatan pembelajaran secara umum
musik telah terbukti dapat dijadikan alat pemicu kerja otak maksimal .Gordon
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Shaw dan F. H. Rauscher dari University of California mengadakan penelitian
terhadap sejumlah anak usia antara 3 sampai 4 tahun. Anak-anak tersebut
dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, selama proses
pembelajaran yang berlangsung delapan bulan diberikan pelajaran musik.
Sementara itu kelompok kedua tidak diberi pelajaran musik. Setelah dites
dalam adu cepat menyelesaikan tugas bongkar pasang dalam permainan
(puzzle) ternyata anak-anak dari kelompok pertama berhasil mengungguli
80% lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok kedua.
Walaupun tes dalam penelitian tersebut hanya sekedar berupa permainan
bongkar pasang balok tetapi hal yang penting dicatat adalah ketepatan dalam
mental image dan ketrampilan orientasi pandangan pada benda-benda. Dua
keterampilan ini yang pada gilirannya nanti akan menjadi ketrampilan penting
dalam hal matematika dan teknik.

Banyak penelitian lainnya yang dibahas dalam buku ini, seperti
misalnya penelitian Ruascher dan koleganya terhadap tiga puluh enam
mahasiswa. Setiap kali para mahasiswa tersebut diberi tes yang disebut
Spatial Reaosing Test pada tingkat IQ standar, mereka diminta melakukan
kegaitan yang berkaitan dengan musik dan/atau relaksasi. Sebelum tes
pertama diberikan, mereka diminta mendengarkan musik Mozart yang
berjudul Sonata for Two Pianos dalam nada D Major K 448. Kegiatan ini
berlangsung selama sepuluh menit. Sebelum tes kedua diberikan, mereka
diminta tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali menciptakan suasana
tenang. Hasil tes IQ ini menunjukkan bahwa pada tes pertama rata-rata para
mahasiswa memperoleh angka 119, dan pada tes kedua 111 dan ketiga 110.
Ini menunjukkan bahwa dengan mendengarkan musik Mozart mahasiswa
daapt meningkatkan derajat IQ nya sebesar 9 point. Eksperimen ini,
sebagaimana diakui oleh penelitinya, memang agak lemah dan perlu dikaji
ulang.

Uraian dan hasil-hasil penelitian di atas mengarah pada satu
kesimpulan bahwa musik memegang peranan penting dalam kegiatan belajar.
Namun ada satu cataan yang perlu dicermai dan diperhatikan, khususnya
bagi para orang tua yang telah menyadari hal tersebut. Sering para orang tua
yang telah menyekolahkan anak-anaknya pada kursus musik (karena alasan
tersebut) terlalu menekankan pada aspek keterampilan bermusik yang
ditandai dengan tuntutan berupa cara memainkan alat-alat musik. Padahal
yang penting adalah pengalaman apa yang dirasakan oleh anak selama
belajar musik. Oleh karena itu, sebaiknya para orang tua tersebut meluruskan
niat menyekolahkan anaknya pada sekolah musik dengan selalu
mendengungkan pertanyaan yang mengarah pada pengayaan daya imajinasi,
serta ragam pengalaman yang berkaitan dengan musik yang dipelajari.

Pada akhir Pokok Bahasan ini diberikan judul-judul musik yang
disarankan untuk berbagai kegiatan belajar, baik misalnya untuk kegiatan
relaksasi, untuk konser aktif maupun konser pasif. Dalam analisis ini tidak
disebut ulang tentang judul-judul musik tersebut.
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Ada dua jenis kegiatan berfikir, yaitu (1) berfikir kreatif dan (2) berfikir
analitis. Apakah keduanya saling bertentangan? Ternyata jawabannya tidak.
Dua kegiatan berfikir tesebut malah sering tumpang tindih (overlap) satu
dengan lainnya. Digambarkan bahwa kita perlu berfikir kreatif untuk
memecahkan suatu masalah tetapi untuk menentukan keputusan mana yang
diambil dalam memecahkan masalah tersebut diperlukan kegiatan berfikir
analitis. Sebenamya, apa sih yang dinamakan kegiatan berfikir kreatif dan
analitis itu?

Berfikir kreatif adalah kegiatan berfikir untuk menghasilkan idea atau
alternatif baru, misalnya berfikir untuk melihat pola-pola baru dan/atau
hubungan pola yang tadinya tidak atau belum tampak. Contoh lain misalnya
menemukan cara baru atau menggabungkan beberapa cara agar
menghasilkan cara yang lebih baik. Sedangkan berfikir analitis adalah
kegiatan berfikir untuk menentukan cara yang paling baik dalam mengatasi
suatu masalah termasuk dalam hal ini adalah mengantisipasi bias atau
dampak yang mungkin terjadi. Nama-nama sejarahwan besar seperti Da
Vinci, Einstein Newton, dan Darwin adalah contoh orang-orang berfikir kreatif
sekaligus analitis. Sedangkan nama-nama besar abad ini seperti Bill Gates,
Richard Branson dan Stephen Hawking adalah contoh orang yang melakukan
kegiatan berfikir seperti para sejarahwan besar tersebut. Selanjutnya, pada
bagian ini akan diuraikan tentang strategi kegiatan berfikir analitis.

Untuk memberikan (describe) secara pas dan mendetail tentang
berfikir analitis memang tidak mudah karena kita cenderung memandang
kegiatan berfikir analitis yang ditandai dengan kejelasan pikiran itu merupakan
hal yang biasa. Namun demikian, dapat dikatakan sekali lagi bahwa berfikir
analitis dipakai untuk mengatasi masalah, dan untuk mengurai sltuasi yang
memerlukan keputusan. Selanjutnya langkah kegiatan berfikir analitis akan
dibicarakan lebih mendetail. Langkah tersebut terkumpul dalam akronim A
FAN. Akronim tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab, yaitu
Assumptions, For, Against dan Now what.

Asumsi merupakan pertanyaan awal yang harus mendapat kejelasan.
Bila asumsi ini salah diformulasikan maka sangat mungkin bahwa pemecahan
masalah akan ikut salah. Setelah langkah pertama jelas maka sebaiknya
dilakukan analisis dua arah, yaitu analisis bertitik tolak dari diri kita sendiri
(disebut For) dilanjutkan dengan analisis yang bertitiktolak dari diri atau
sumber di luar diri kita (Againts). Langkah terakhir adalah menentukan
langkah apa yang terbaik (Now what).

Berkaitan dengan hal ini, sebuah akronim lain yaitu DANCE juga
dapat dilibatkan. Akronim itu singkatan dari Definition, Alternatives, Narrow
down, Choose and check the consequences dan Effect. Berikut akan
dibicarakan satu persatu.

13.Berfiktr Analitis

(Analitical Thinking)
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Setelah dikembangkan berbagai alternatif, maka perlu dilakukan seleksi
dengan jalan mengadakan daftar urutan sesual dengan efisiensl dan
efektifltas. Satu pertanyaan yang dapat dipakai dalam hal inl adalah alternatif
mana yang paling sesuai untuk memecahkan masalah? Setelah itu lalu
prediksi dampak apa yang mungkin terjadi berkaitan dengan alternatif
pemecahan yang dipilih. Untuk melakukan analisis dampak keputusan
pakailah alat yang disebut FAN (sebagaimana telah dibicarakan di atas).
Langkah terakhir adalah efek dari rangkaian langkah-langkah yang sedang
dibicarakan ini yaitu berupa tindakan. Proses berfikir betapapun baiknya
tanpa ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan nyata hany merupakan latihan
intelektual belaka. Sejalan dengan hal ini adalah pernyataaan Arnold dari
Stanford University bahwa berfikir tanpa dinyatakan dalam suatu aksi
tindakan nyata adalah hanya mimpi belaka.

Pakar lainnya, seperti Rollo May, menyebutkan bahwa dalam kaltan
berfikir analitis ini komitmen yang tidak dicampuri dengan keraguan
merupakan satu hal pentlng. Hal Ini selanjutnya terkait dengan sikap terhadap
derajat kualitas berpikir analitis itu sendiri. Tentang sikap ini May
menyarankan agar beberapa pertanyaan perlu terus didengungkan.
Pertanyaan tersebut adalah:

1.Apaakah saya benar-benar tahan terhadap tekanan dan masalah. Dengan
kata lain, apakah saya benar-benar tahan banting?

2.Apakah saya mampu mengakui kelemahan pada diri saya?

3.Apakah saya mau bekerja keras untuk selalu ingin mencari alasan yang
rasional?

Selain tiga pertanyaan tersebut, ada delapan pertanyaan lainnya yang
juga perlu terus didengungkan dalam urutan sebagaimana dirangkai dalam
buku ini. Rangkaian delapan pertanyaan tersebut diurut dalam susunan abjad
A, B, C, D, E, F, G, I. Uraiannya adalah sebagai berikut:

1.Abjad A untuk kata Assumption. Pertanyaan yang muncul adalah (1) Apa
yang akan saya capai, (2) Apa tujan berfikir analitis ini, (3) Apa masalah
yang akan diatasi.

2.Abjad B untuk kata Big Idea. Pertanyaan yang muncul yaitu Apa inti sari
dari idea yang dimunculkan itu. Atau dengan kata lain dinyatakan Idea
Besar Apa yang Saya Ingin Munculkan?

Kejelasan definisi merupakan setengah dari pemecahan suatu
masalah. Salah salu langkah agar dapat mendefinisikan suatu masalah
adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Doug Jones menyarankan
untuk bertanya terus mengapa, mengapa dan mengapa (5 why). Selanjtunya,
alternatif pemecahan perlu dikembangkan, seerpti dikatakan oleh Linus
Pauling, pemenang hadiah Nobel bahwa cara yang baik untuk mendapatkan
sebuah ide yang baik adalah dengan cara menciptakan banyak idea.
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3.Abjad C untuk kata Clarity. Kejelasan dari dua hal di atas perlu dinyatakan.

4.Abjad D untuk kata Depth. Apakah sudah diselami betul permasalahan
yang muncul? Jangan-jangan kita menganggap bahwa praduga sekaligus
sama dengan keputusan akhir. Ini kan namanya Prejudice, Iho!.

5.Abjad E untuk kata Eyes. Perlu diakui bahwa setiap orang mempunyai
kepercayaan atau keyakinan. Namun demikian hal itu perlu dilihat dengan
jeli.  Berbagal pertanyaan dapat dimunculkan untuk maksud tersebut,
antara lain (1) Apakah kepercayaan yang kita pegang tersebut dapat
dipercaya? (2) Apakah kepercayaan itu benar dan dapat dibuktikan? (3)
Apakah saya telah mengadakan pengetesan?

6.Abjad F untuk kata Fact. Apakah sudah dibedakan antara fakta obyektif
dengan interpretasi yang didasarkan pada kepercayaan sendiri? Ini juga
penting. Jangan sampai dicampur-baurkan antara pendapat  sendiri
dengan fakta obyektif.

7.Abjad G untuk kata Goal.

8.Abjad I, yang terakhir, untuk kata Implication. Pertanyaan yang terkait
adalah (1) Bila hal ini benar lalu bagaimana? (2) Apa yang menjadi akibat
logis dari kejadian ini.

34



Sikap Kreatif

Salah satu sikap kreatif ditandai dengan keberanian untuk memandang
suatu hal dari sudut pandang yang lain yang tidak sama dengan cara
pandang orang lain pada umumnya. Kata lain yang populer di kalangan
remaja adalah 'berani tampil beda'. Dalam kaitan ini, Picasso mengatakan
bahwa setiap sikap kreatif dimulai dari sifat destruktif. Artinya, agar kita kreatif
maka kita harus berani membongkar cara pandang yang konvensional. Kata
kunci dari sifat kreatif ini adalah keberanian. Dua hal terkait dari kata kunci ini,
yaitu (1) berani menghadapi kegagalan dan (2) berani menghadapi cemoohan
dan kritikan.

Sulit memang untuk menampilkan keberanian agar tampil beda karena
setiap hari orang cenderung melakukan kegiatannya secara otomatis dan
rutin, mulai dari bangun tidur sampai malam hari menjelang tidak kembali.
Dengan kondisi rutin dan otomatis ini, otak akan memberi label 'rutin dan
otomatis' dan selanjutnya fakta dan pengalaman hasil rutinitas tersebut oleh
otak direkam dalam satu kategori yang sama. Inilah awal dari cara pikir dan

Apakah tiap orang dapat berfikir kreatif? Ya, ya, ya itulah jawabnya.
Satu hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa berkreasi tidak
bermula dari duduk merenung menunggu inspirasi. Berfikir kreatif melibatkan
banyak persiapadan kerja keras. Ingat kata Edison bahwa keberhasilan
(yang ditandai dengan kejeniusan) ditentukan oleh dua unsur, yaitu 99%
perspirasi (keringat dalam hal ini usaha) dan hanya 1% saja berupa insiprasi.
Isaac Newton, salah seorang ilmuwan yang tergolong sangat kreatif,
mengatakan bahwa saya dapat melihat permasalahan lebih jauh dari paa
orang lain karena saya berdiri di pundak para raksasa. Hal ini mengisyaratkan
bahwa hanya dengan kerja keras dan kerja keras maka keberhasilan dapat
diwujudkan.

Kata kunci agar berfikir kreatif ini tumbuh adalah pemahaman yang
dalam tentang substansi dari hal yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu,
langkah pertama menuju kreativitas adalah pahami betul permasalahan. Hal
ini dapat terwujud dengan jalan mengerjakan banyak latihan yang berkaitan
dengan permasalahan tersebut. Namun demikian, hal ini ternyata belum
cukup. Selain memahami substansi permasalahan, seorang yang tergolong
kreatif juga harus mampu memanipulasi dan menggabungkan fakta atas
pemahamannya tersebut untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Kalau tidak
percaya, coba pelajari kiat sukses dari para orang yang berfikir kreatif untuk
mengetahui pola kerja dan sikap kerja terhadap keberhasilan tersebut.

14.BerfikirKreatif

(Creative Thinking)
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cara pandang yang kaku dan konvensional tadi. Kalau hal ini berlangsung
terus menerus pada diri kita maka jadilah kita orang yang tidak kreatif.

Robert Steinberg dari Yale University melihat ada tiga tahapan dalam
kaitan dengan kreativitas ini. Tiga tahap tersebut adalah (1) Insight, (2)
Mengkombinasikan dan (3) Membandingkan. Kreatifitas menurut Sternberg
bermula dari kemampuan untuk memandang permasalahan dengan benar
kemudian melakukan pemisahan antara hal yang penting dan berkaitan
dengan yang tidak. Inilah yang oleh Sternberg dinamakan Insight. Kemudian,
setelah itu, diperlukan kemampuan utnuk menggabungkan hal-hal yang telah
dipilah-pilah tadi menjadi suatu hal yang baru. Tahap terakhir adalah
membandingkan hal yang baru tadi dengan hal-hal yang telah ada
sebelumnya. Dikatakan dengan tegas bahwa Anda tidak akan melihat nilai
yang terkandung dalam hal temuan Anda yang baru kecuali Anda
membandingkan dengan hal yang lama.

Selanjutnya, buku ini memberikan satu langkah yang dinamakan
metode kreativitas. Metode tersebut merupakan gabungan dari enam langkah
yang dapat disimpulkan dalam sebuah akronim A FARCE. Akronim tersebut
gabungan dari kata Amass (tahu banyak hal), Four-way thingking (berfikir
atau melihat permasalahan dari empat sudut), Alternatives (simpulkan idea
yang banyak itu agar mendapatkan beberapa alternatif), Recombine
(menggabungkan atau mengkombinasikan alternatif), Choose (memilih dan
menentukan alternatif yang paling baik) dan yang terakhir Affect (akibat dari
seluruh langkah yang harus dimunculkan dalam tindakan). Kata A Farce
sendiri dalam bahasa Inggris berarti sandiwara jenaka atau lawakan yang
memang memerlukan banyak kreatifitas.

Dari uraian di atas termasuk dalam pokok bahasan terdahulu dapat
disimpulkan beberapa akronim yang saling menunjang satu sama lainnya
dalam kaitannya dengan percepatan pembelajaran. Akronim-akronim tersebut
adalah:

1.A FARCE untuk meningkatkan kreativitas. Termasuk dalam hal ini adalah
CASPAR untuk menjaring alternatif.

2.A FAN untuk alat mengambil keputusan.

3.DANCE untuk pemecahan masalah.

4.A, B, C, D, E, F, G dan I untuk berfikir analitis.
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Anda pasti pernah mendengar pernyataan yang sering dipakai oleh para
remaja yang berbunyi 'Aku terlahir hanya untumu', atau istilah yang populer dalam
upaya pengembangan kualitas kinerja karyawan yang berbunyi 'Aku terlahir untuk
menang' (Born to win) maka sekarang tahukan Anda bahwa sesungguhnya anak
manusia terlahir untuk menjadi pintar (Born to be smart). Hal ini dapat dijelaskan atas
hasil penelitian bahwa otak bayi manusia saat lahir telah dilengkapi dengan 100
milyar sel otak atau bahkan lebih dan itu. Sel otak akan cepat berkembang dan
bercabang dan selanjutnya berubungan satu sama lainnya bila sel otak tersebut
mendapat rangsangan yang kondusif untuk pertumbuhan. Oleh karena itu para
orang tua seharusnya menyadari hal ini sehingga mereka dapat menjadi guru yang
pertama dan utama. Dengan deimikian maka mereka akan menyadari bahwa
lingkungan belajar yang baik bermula dari rumah, bukan semata-mata di sekolah.

Dalam kaltan ini para pakar, seperti Chugani misalnya, menyimpulkan
bahwa pengalaman masa kecil sangat bermakna dan akan menentukan
perkembangan selanjutnya. Lebih tegas dikatakan bahwa sel-sel otak yang tidak
mendapat rangsangan dalam usla awal anak (lima tahun pertama) tidak akan
berkembang sama sekali alias mati. Oleh karena itu, sekali lagi, ciptakan kondisi
yang mendukung perkembangan sel-sel otak anak pada usia awal dan hal Ini dapat
dilakukan di rumah bukan di tempat lain.

Salah satu contoh rangsangan yang akan menumbuhkembangkan sel-sel
otak anak adalah kegiatan berbahasa. Bahasa yang dipakai orang tua dalam
berkomunlkasi dengan anaknya merangsang dan menumbuhkembangkan sel-sel
otak anak. Dalam hal ini, yang akan direkam dalam otak anak tidak hanya aspek
kosa kata dan maknanya saja. Aspek-aspek lain seperti aksen, intonasi dan lainnya
juga tidak terlepas dan kegiatan perekaman ini. Dalam kaitannya dengan
pembelajaran bahasa asing banyak ahli yang dikutip pendapatnya dalam bukti ini
menyatakan bahwa belajar bahasa pada usla awal sangat dianjurkan. Oleh karena
itu bahasan kali ini diberi judul Tidak Ada Kata Terlalu Cepat (untuk belajar)'. Hal ini
ternyata juga berlaku pada pembelajaran muslk dan pendidikan jasmani dan
kesehatan (Penjaskes).

Bukti ini, selanjutnya. memberi kiat dan teknik yang dapat dipraktekkan oleh
para orang tua dalam merangsang anaknya agar sel-sel otak berkembang,
khususnya dalam tiga hal, yaitu (I) meningkatkan ketrampilan berbahasa (pengayaan
kosa kata. membaca dan menulis), (2) meningkatkan ketrampilan matematika, (3)
menumbuhkan kreativitas dan (4) memupuk rasa pecaya did.

Kiat dan teknik tersebut tidak dibahas di sini karena sangat rinci dan berupa
permainan yang hanya tepat untuk langsung dipraktekkan. Selamat bermain dengan
anak masing-masing.

15. Tiada Kata Terlalu Cepat

(Never Too Early)
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16. Pembelajaran yang berhasil: Teori

(Successful Schooling : The Theory)

Sekolah bagi kebanyakan anak, sayangnya, menjadi tempat yang tidak
menyenangkan. Hal ini khususnya disebabkan oleh beban yang harus ditanggung
anak dalam hal ujian. Padahal ujian dan tes lainnya bukan puncak dari rangkaian
proses belajar. Banyak tokoh yang hidupnya sukses ternyata dulu waktu sekolah
ternyata pernah gagal dalam menjalankan tes dan ujian. Ambil misalnya Henri
Poincare dulu pernah gagal dalam test IQ Binet. Thomas Edison juga mengalami hal
yang demikian dalam proses belajar dia tergolong anak yang lamban. Seharusnya
hal-hal seperti tersebut di atas tidak perlu terjadi. Bagi para pendidik yang inovatif
yaitu mereka yang mempraktekkan teknik-teknik percepatan belajar mungkin dapat
mengatasi masalah tersebut karena mereka paling tidak telah mencermati enam hal,
yaitu:

1.Para siswa pertama dan utama diperingatkan agar memahami dan
mempraktekkan teknik bagaimana belajar dan bagimana berfikir.

2.Proses pembelajaran dirancang agar menyenangkan

3.Pembelajaran melibatkan semua unsur intelegensi

4.Pihak orang tua dan juga masyarkat secara luas harus merasa terlibat
dalam proses pembelajaran anak.

5.Sekolah harus  benar-benar  menjadi  ajang penyiapan anak untuk
memasuki dunia kerja yang nyata.

6.Prinsip TQM (Total Quality Management) harus menjadi jiwa pengelolaan
sekolah.

Berikut akan ditiraikaii tentang btitir keenam tentang prinsip TQM
dalam pengelolaan sekolah. Ada empat hal yang terkait dalam hal ini yaitu, 1
Perhatian harus ditekankan pada proses agar gema peningkatan mutu terus
menerus (continuous improvement) dapat terus dikembangkan, (2) Kualitas harus
ditentukan oleh penggna jasa sekolah (customer) (3) Keberhasilan (prestasi)
ternyata dihasilkan melalui pemahaman visi dan bukan melalui pemaksaan aturan.
Berkaitan dengan visi ini, dalam konteks sekolah, perlu ditegaskan bahwa sekolah
seharusnya menghasilkan: (a) ilmu pengetahuan (b) ketrampilan (c) sikap arif
bijaksana (d) karakter dan (e) kematangan emosi.
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Siswa menulis puisi dan sajak di atas kertas berwarna
yang berbentuk seperti comet

Siswa bekerja berkelompok di depan komputer untuk
merancang sistem informasi tentang comet dalam
kaitannya dengan ruang angkasa

Mengkonstruksi, memakai lidi dan pita, kemudian
menciptakan tarian untuk menggambarkan gerak comet
selama mengorbit (melingkari) matahari

Menulis dan memperagakan lagu rap tentang komet
Siswa mendisain komet sampai rinci termasuk wamanya
Siswa membahas tentang panjangnya ekor komet

Siswa membaca buku artikel tentang komet dan
mencatat
seperlunya

Kegiatan

Tujuh

Enam

Lima
Empat
Tiga
Dua

Satu

Kelompok

Pokok bahasan yang sedang dikupas hari ini adalah tetang planet luar angkasa yaitu
tentang Comet maka kegiatan pada tujuh kelompok tersebut tampak dalam bagan di
bawah ini;

Intrapersonal
Interpersonal/Social
Bodily - Kinesthetic
Musik
Visual - Spatial
Logika - Matematika

Linguistik

Ketrampilan yang
dikembangkan

Emily Dicknson
Mother Teresa
Thomas Edison
Ray Charles
Pablo Picasso
Albert Einstein

William
Shakespeare

Nama

Tujuh
Enam
Lima
Em pat
Tiga
Dua

Satu

; Kelompok

Teori-teori tentang pembelajaran yang berhasil telah dipraktekkan dengan
saksama oleh Bruce Campbell, yang dalam buku ini diberi nama Pusat Tujuh
Sukses. Campbell mempraktekkan teorl Gardner tentang intelegensi Jamak (yang
waktu itu masih terbagi dalam tujuh macam intelegensi).

Setiap hari Pak Campbell memanfaatkan waktu antara 10-20 menit untuk
mengawal kelas dengan membicarakan pokok bahasan yang akan dikupas pada hari
itu. Kemudian dia membagi kelas menjadi 7 kelompok, sesuai dengan teori Gardner
tentang tujuh intelegensi. Kelompok-kelompok tersebut diberi nama sebagaimana
tampak dalam tabel berikut ini;

17. Pembelajaran yang Berhasil: Bukti Nyata

(Succesful Schooling in action)
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Tokoh-tokoh lain yang juga telah mempraktekkan pembelajaran yang
berhasil berkat inspirasi dan teori Gardner, antara lain Kristen Nelson yang
mengajar di apostrano Unified School di Orange County California, Maxine
Rudolf di Los Angeles. Patricia Bolanos yang berhasil mengajak para kepala
sekolah di wilayah Indiana Polis untuk bekerja sama mendirikan apa yang
dinamakan Key School. Masih banyak tokoh lainnya, namun yang satu ini
pantas untuk disebut yaitu Bobbi dePorter. Dia mempraktekan teori-teori
intelegensi jamak tersebut dalam kegiatan pembelajaran yang dinamakan
SuperCamp. Secara jelas DePorter menyatakan bahwa keseluruhan jiwa,
raga, emosi dan intelektual yang ada pada manusia itu penting dan oleh
karena itu perlu dikembangkan. Pengembangan seluruh potensi ini tidak
hanya dilakukan di dalam kelas akan tetapi juga baik bila siswa langsung
diajak bertualang di luar kelas.Oleh karena itu program ini dinamakan
SuperCamp.

Tokoh lain yang juga penting tintuk disebutkan ialah Larrea Rocheleau dan
David Langford. mereka terobsesi untuk merancang sekolah seperti kegiatan
business. Satu pertanyaan yang terus berkumandang di hati kedua orang ini adalah,
"Mengapa siswa tidak diberi pengalaman yang nantinya benar-benar akan diamalkan
pada kehidupan nyata?" Selanjutnya kedua tokoh ini kemudian mempraktekkan
konsep TQM dan juga konsep Continuous Improvement yang terkenal di Jepang
dengan istilah Kaizen.

Masih tentang praktek pembelajaran yang berhasil adalah apa yang
dikembangkan oleh Eric Oddleifson di Montreal Canada, la merancang kurikulum
sekolah dengan memasukkan unsur pelajaran seni (drama, tan, musik dan lukis).
Hasilnya, menurut penelitiannya menujukkan bahwa murid-murid di sekolah di mana
unsur seni tersebut diberi penekanan berhasil mengungguli siswa dari sekolah lain
yang tidak memberi penekenan pada kegiatan seni.

Dari pratek pembelajaran yang berhasil seperti telah dipaparkan di atas ada
satu benang merah yang perlu dirajut dalam sebuah program agar generasi
mendatang mampu mengatasi permasalahan hidup di masa depan. Benang merah
itu berupa pemahaman bahwa segala potensi yang ada pada manusia perlu
diupayakan agar tumbuh berkembang dan bersinergi sehingga akan melahirkan
manusia yang independen, kreatif, bermotivasi tinggi, dan self-directed dalam usaha
belajarnya. Ciri-ciri manusia yang seperti itu, sebagaimana dinyatakan dalami buku
ini, hanya dapat ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan di rumah. Ada tiga alasan
mengapa pendidikan sejak usia dini (pendidikan di rumah) lebih baik dari pada
pendidikan di sekolah (dalam buku disebutkan ada lima, tetapi hanya tiga yang
diambil) Berikut adalah jawaban dari tiga alasan tersebut.

1. Secara sosial, pendidikan di rumah lebih matang dan nil terutama dalam segi
penyesuaian din anak dengan lingkungannya. Di sekolah pengelompokan anak
terbatas baik dari segi jumlah maupun komposisi (umur dll) sedangkan di rumah,
anak berinteraksi dengan semua anggota keluarga (masyarakat) yang bervariasi
terutama dari aspek usia. Di samping itu, pola komunikasi di sekolah cenderung
satu arah, yaitu guru lebih mendominasi komunikasi kelas sedangkan di rumah
sebaliknya. Satu hal lagi dalam kaitan ini adalah bahwa di sekolali siswa
kelihatannya belajar bersama dalam lingkungan sosial akam tetapi sebenarnya

40



tidak. Mereka hanya sekedar belajar sendiri tapi bersama-sama (alone together).

2.Pendidikan  di rumah mendorong ke arah kemandihan pribadi dan bersifat
fleksibel sedangkain pendidikan sekolah cenderung memaksakan keseragaman
karena semua kegiatan telah ditentukan dalam kurikultum.,

3.Pendidikan di rumah menekankan disiplin dan kemandihan dalam arti nyata.
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18. Percepatan Pengajaran

(Accelerated Teaching)

Bacaan pentingjuga bagi para orang tua

Bab ini membahas tentang strategy Accelerated Learning bagi para pemula
yang perlu diketahui dan dipraktekkan tidak hanya oleh para pengajar tetapi juga
para orang tua dan para instruktur pada pelatihan tertentu. Langkah-lahgkah yang
dibahas tetap berpijak pada 6 langkah utama (MASTER Plan), yaitu (1) Motivating
your mind, (2) Acquiring the Information, (3) Searching the Meaning, (4) Triggering
the Memory (5) Exhibiting what you know dan (6) Reflecting on how you have
learned.

1.Motivating your mind (Memotivasi Alam Pikiran)

•Jelaskan kepada siswa tentang cara kerja otak dan juga tentang gaya belajar

•Kaitkan mated pelajaran dengan kondisi nyata yang dialami siswa

•Yakinkan bahwa semua orang mampu berprestasi optimal

•Bangkitkan siswa agar terbiasa mengontrol dirinya sendiri

•Ciptakan semboyan-semboyan di kelas

•Ciptakan lingkungan belajar agar nyaman dan menyenangkan

•Libatkan para orang tua

•Berikan stimulasi positif dengan ungkapan yang membangkitkan motivasi

•Ciptakan suasana yang menyenangkan dengan berbagai teknik mengajar

•Aturlah agar di sela-sela waktu belajar ada waktu istirahat sejenak

•Tingatkan self-esteem

•Tanamkan rasa berani dan buanglah rasa takut berbuat salah dalam belajar

•Tanamkan rasa ingin sukses di benak siswa dengan jalan, antara lain
memajang gambar-gambar orang sukses di dinding kelas

2.Acquiring the Information (Memperoleh Informasi)

Mengingat bahwa tiap orang mempunyai strategi belajar yang berbeda maka guru
pun seharusnya juga memvariasikan gaya pengajarannya. Ada siswa yang
menekankan gaya belajar visual, yang lainnya menekankan gaya auditory dan
ada lagi yang kinesthetic. Oleh karena Itu, guru seharusnya memperhatlkan tlga
gaya belajar tersebut. Dengan demlklan, semua siswa akan dengan mudah
menangkap informasi yang disampaikan. Berkaitan dengan hal tersebut,

42



5. Exhibiting What  You Know (Memperagakan Apa yang Telah
Diketahui)

•Biasakan untuk mengadakan pengetesan sebagai sarana untuk
kegiatan umpan balik.

•Bangkitkan motivasi untuk saling berpacu dan berlomba antara
sesama siswa.

3.Searching out the meaning (Mempermudah Pemahaman)

•Bisakah siswa untuk menciptakan analogi tentang materi pelajaran.

•Bantulah siswa untuk membuat bagan atau skema.

•Ajaklah siswa untuk mendalami permasalahan sebelum mencari upaya
pemencahannya. (Deep Thinking).

•Libatkan delapan intelegensi dari teori Gardner termasuk tiga gaya
kecenderungan belajar (VAK).

4.Triggering the Memory (Memicu Daya Ingat)

•Biasakan siswa untuk mengulangi hal-hal penting di akhir pelajaran.

•Beritahukan kepada siswa untuk mengulangi hal tersebut tiap malam.

•Biasakan siswa untuk melakukan pengulangan-pengulangan tentang
hal-hal penting seperti ini setiap waktu secara berkala.

beberapa hal di bawah ini perlu dicemati;

a.Untuk mempercepat daya tangkap bagi siswa yang lebih mengandalkan
kemampuan visual maka buatlah peta-peta belajar, poster, chart, diagram
dan gambar-gambar.

b.Untuk kepentingan siswa yang mengandalkan kemampuan auditory, maka
sisakan waktu untuk menjalin diskusi kelas antar siswa.

c.Untuk kepentiugan siswaa yang mengandalkan kemampuan kinesthetic.
maka sering-seringlah memanfaatkan latihan peran (role-play)

Selanjutnya, agar kegiatan yang berbeda-beda tersebut dapat berjalan dengan
efektif maka kata kunci yang dapat dipegang adalah kerja sama. Oleh karena itu
ciptakan kerja sama antar siswa.
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Bagi seorang guru, kegiatan merefleksikan keglatannya juga merupakan
sarana belajar yang balk. Oleh karena itu dia periu menanyakan hal-hal
berikut kepada dirinya;

•Apakah saya telah mendorong  penciptaan  kondlsl  pikiran  yang
mendukung belajar?

•Mungkinkah saya meningkatkan cara pengajaran saya?

•Apakah saya telah menyediakan waktu untuk memungkinkan siswa
bereksplorasl lintas intelegensl?

•Apakah pemahaman dan penghafalan kata-kata kunci telah cukup saya
berikan?

•Apakah saya telah memberl waktu bagl siswa untuk mendemonstrasikan
hasil belajarnya baik kepada saya maupun kepada dirinya sendiri.

6. Reflecting on How You've Learned (Merefleksikan Cara Belajar)

Ciri utama dari belajar mandiri adalah kesadaran dan pendirian teguh
(commitment) tentang upaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas
belajar. Hal ini seharusnya berjalan secara otomatis. Salah satu cara yang
dapat dilakukan untuk merealisasikan hal tersevbut adalah membiasakan
menulis Buku Jurnal Harian tentang kegiatan belajar. Dalam buku tersebut
dapat dltullskan tentang hal-hal berikut ini:

•Hal-hal apa yang paling disukai tentang pelajaran hari ini dan mengapa
demikian.

•Hal-hal apa yang tidak atau belum Anda mengerti dari pelajaran tersebut.

•Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, apakah mungkin
bertanya kepada teman.

•Sukses apa yang telah Anda peroleh pada hari Ini.

•Gaya belajar yang mana yang telah Anda terapkan hari ini.

Biasakan siswa untuk berlaku teliti dengan jalan selalu mengoreksi
pekerjaan sendiri sebelum menyerahkan tugas tersebut kepada guru.

Biasakan siswa untuk melakukan koreksi silang sesama teman (peer
correction)

Rekam dan tampilkan prestasi yang dicapai siswa dan juga guru
(Record of Achievement)
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•  Apakah secara keseluruhan, siswa telah benar-benar berhasil dalam
belajar?
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19. Korporasi Pembelajaran

(Corporate Learning)

Permasalahan ini diilhami oleh kenyataan yang terjadi di dunia
business. Dalam dunia business telah dimaklumi bahwa kemajuan hanya
akan dapat diraih bila management menjadikan perusahaan tempat mereka
bekerja menjadi suatu institusi atau organisasi belajar (learning organization).
Istilah belajar di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk terus menerus
memperhatikan dan mencermati perubahan yang terjadi baik di luar maupun
di dalam organisasi tersebut. Secara tegas dikatakan bahwa perusahaan apa
pun jenisnya dan betapa pun besarnya akan segera gulung tikar bila arus
perubahan yang terjadi di luar perusahaan lebih cepat dari pada arus
perubahan di dalam perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh
tentang kepunahan dinosaurus.

Hal penting yang perlu dicatat dalam kaitan ini adalah bahwa kini
makin disadari bahwa suatu perusahaan, apa pun jenisnya dan betapa pun
besarnya, tidak lagi dapat dikendalikan hanya oleh satu orang walaupun dia
seorang jenius sekalipun. Kemajuan akan dapat diraih bila dalam perusahaan
tersebut dikembangkan apa yang dinamakan budaya sukses. Dalam hal ini
tiap karyawan diberdayakan utnuk benar-benar memahami bidang tugasnya
dan selanjutnya mempunyai komitmen (commitment) yang tinggi tentang visi
dan misi perusahaan. Dalam hal ini, para karyawan perlu diberdayakan
semua kemampuan intelegensinya. Teknik yang dapat diterapkan adalah
mengganti kebiasaan mengadakan pelatihan dari atas ke bawah (top-down
training) menjadi pembelajaran dari bawah ke atas (bottom-up learning).

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, "Apakah sebuah
perusahaan dapat melakukan pembelajaran diri seperti seorang manusia?"
Pertanyaan tersebut dengan tegas dijawab "Ya". Bahkan yang terjadi malah
seharusnya lebih cepat dari percepatan pembelajaran manusia. Oleh karena
itu, enam langkah MASTER Plan yang telah dibahas di awal buku ini dapat
juga diterapkan dalam kaitan ini. Berikut diberikan contoh beberapa
perusahaan yang telah berhasil mengaplikasikan teknik percepatan belajar
dan oleh karena itu mendapatkan keberhasilan yang besar.

Bell Atlantic Telephone Company menyelenggarakan pelatihan tentang
percepatan belajar bagi karyawannya dan berhasil menghemat biaya
pelatihan hingga 57 persen dengan hasil kinerja karyawannya yang tidak
kalah baiknya dibandingkan dengan pelatihan lainnya. Secara kongkrit,
setelah pelatihan ini para karyawan berhasil dengan baik dalam hal
pemecahan masalah dan juga mampu bekerja dengan baik tanpa
pengawasan atasannya. Bagaimana hal ini terjadi?

Jawabannya ada pada pelatihan tentang percepatan belajar itu sendiri.
Satu hal yang dapat terlihat bahwa dalam pelatihan tersebut semua prosedur
dipenuhi. Prosedur tersebut tampak jelas pada penyiapan disain ruang kelas
(dicat warna-warni agar memberi suasana sejuk dan dilengkapi dengan
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Lima hal tersebut perlu dipegang teguh oleh seorang Chief Executive Officer
(CEO).

hiasan dan bunga segar di meja instruktur) penyiapan mated dan juga metode
dan teknik pelatihan.

Perusahaan lain yang mempraktekkan hal seperti di atas, antara lain
adalah (1) DES Australia Ltd., sebuah toko bebas bea (duty-free shop), (2)
Motorola, (3) Saturn Corporation, (4) General electric, dan masih banyak yang
lainnya. Dari keberhasilan ini maka para manager perusahaan besar tersebut
menyimpulkan bahwa terdapat lima tugas dan tanggung jawab para manager
terhadap karyawannya, khususnya menyangkut hubungan inter-personal
mereka. Lima hal tersebut adalah:

1.Ciptakan nilai tambah (Add Value)

2.Bertindaklah sebagai seorang self-employed contractor, khususnya dalam
hal dedikasi kerja.

3.Utamakan pada layanan kualitas.

4.Lakukan  upaya  peningkatan  mutu  terus  menerus  (continuous
improvement)

5.Gaungkan gema perubahan
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Untuk merengkuh visi tersebut di atas dikembangkan enam belas langkah
saran, yaitu:

1.Komitmen yang tinggi pada kegiatan belajar tentang bagaimana belajar
agar menjadi pribadi kreatif dan analitis.

2.Mulailah anak masuk dalam kegiatan belajar sejak usia dini.

3.Usahakan agar  anak belajar  dalam kelas kecil namun tantangan
belajarnya besar.

4.Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah.

5.Berdayakan siswa agar aktif berkolaborasi dengan gum.

Menuju masyarakat belajar sepanjang hayat untuk menjadi manusia
kreatif dan analitis yang mandiri.

Menuju masyarakat produktif yang merata dan utuh di mana kerja dan
cengkerama (rekreasi) menjadi sarana untuk memberdayakan potensi diri
maksimal.

Pada dasarnya manusia, apapun pekerjaannya, sedang berdiri di
persimpangan. Masing-masing dari mereka pasti akan menyeberangi
persimpangan tersebut. Mahasiswa misalnya, setelah selesai kuliah tentu
hams menyeberang persimpangan tersebut untuk masuk ke dunia kerja dan
dunia yang akan dimasuki itu memiliki kondisi yang jauh berbeda dengan
dunia tempat berpijak sebelumnya. Namun sayangnya, mereka belum siap
bahkan mungkin tidak memiliki kesiapan tentang perbedaan tersebut. Di
sinilah pangkal permasalahan berawal. Oleh karena itu, tugas pendidikan kini
hams pula sekaligus mencermati tentang hal tersebut. Aplikasinya melalui
apa yang dikenal dengan istilah pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini berarti
bahwa belajar tidak hanya dilakukan di bangku sekolah saja. Setelah
menyeberang dan masuk ke dunia lain, maka seseorang hams tetap belajar
dan belajar terus. Dalam kaitan ini, visi yang hams didengungkan dapat
dibaca dalam kotak di bawah ini.

20. Visi

(The Vision)
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6.Manfaatkan teknologi tinggi.

7.Tingkatkan kondisi guru agar mereka dapat berbuat lebih banyak.

8.Prioritaskan pemberdayaan kerja otak agar maksimal dan seimbang.

9.Perpanjang tahun akademis sekolah.

10.Libatkan masyarakat secara luas dalam kegiatan sekolah.

H.Perbaharui kurikulum.

12.Tinjau dan adakan penyesuaian tentang sistem pengujian.

13.Percepatlah irama belajar agar predikat sarjana dapat diselesaikan dalam
waktu yang lebih singkat.

14.Utamakan layanan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat.

15.Praktekkan sistem belajar enam langkah MASTER pada tiap organisasi
kerja.

16. Usahakan agar pendidikan menjadi tanggung jawab tiap orang.

49



Buku Accelerated Learning for the 21st Century. The Six-Step Plan to
Unlock Your MASTER-mind merupakan buku yang secara komprehensif
membahas hal-hal yang perlu dilakukan, baik oleh siswa sebagai individu
yang sedang belajar, oleh guru, pengelola sekolah dan juga para orang tua.
Dengan singkat buku ini membahas hal-hal yang perlu dilakukan oleh semua
orang.

Selain saran dan langkah-langkah konkrit mengenai apa yang harus
dilakukan dalam buku ini juga dipaparkan contoh organisasi atau institusi
yang telah berhasil mengamalkan langkah-langkah yang dibahas pada buku
tersebut. Selain itu, landasan teori yang melatarbelakangi saran dan prosedur
serta seluruh bahasan juga dipaparkan dengan jelas. Dalam menjelaskan
teori dan konsep, penulis buku ini selalu memberi contoh dan bukti hasil
penelitian atau mengaitkan masalah dengan analogi kongkrit yang dapat
ditemui di lingkungan hidup sekitar kita.

Kata kunci yang dapat diangkat dalam konteks percepatan belajar
adalah kata MASTER yang merupakan akronim dari enam langkah kerja agar
percepatan belajar dapat diraih. Akronim tersebut, sekaligus menjadi langkah-
langkah kerja, adalah (1) Motivating your mind, (2) Acquiring the information,
(3) Searching out the meaning, (4) Tiggering the memory, (5) Exhibiting what
you know, dan (6) Reflecting on how you have learned. Dalam sebuah acara
bedah buku di IKIP Jakarta yang mengupas buku ini seorang mahasiswa
Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, bernama Ahmad Luqman, menemukan
akronim padanan dari kata MASTER, yaitu TOKCER singkatan dari (1)
Tuangkan pikiran, (2) Olah informasi, (3) Kembangkan makna, (4) Coba ingat,
(5) Eksibisikan apa yang diketahui, dan (6) Refleksikan cara belajar melalui
pertanyaan.

Kata kunci lainnya yang melatarbelakangi perlunya percepatan
pembelajaran adalah kata perubahan. Dunia terus berubah dan berubah
terus. Masalah ini telah ditulis dan dipaparkan oleh banyak orang dalam
berbagai tulisan dan buku. Semiawan (1998) mengisyaratkan bahwa di masa
depan akan terjadi banjir arus informasi yang melanda seluruh kawasan di
belahan manapun dan dampaknya akan mempengaruhi kehidupan kita. Oleh
karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan manusia kreatif yang
mampu memberdayakan poteknsi kedua belahan otak secara maksimal dan
berimbang sehingga mereka mempunyai ciri, antara lain (1) mandiri, (2)
memiliki tingkat destiritas tinggi, (3) mampu bekerja lintas bidang. Sejalan
dengan Semiawan, Tilaar (1997) menyatakan bahwa masyarakat masa
depan adalah masyarakat yang segala urusannya didasarkan pada
kemampuan sendiri (merit system) dan bukan berdasarkan fasilitas dan
kekuasaan. Oleh karena itu, Tilaar menyatakan bahwa empat kekuatan baru

BAB III

ANALISIS
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yang mengarahkan terbentuknya masyarakat masa depan hams dicermati
dan selanjutnya direalisasikan dalam kehidupan nyata. Empat kekuatan besar
yang diberi nama Catur Santika Saruka (Empat Kekuatan Global yang
Mengarahkan) adalah (1) kerja sama internasional, (2) penegakkan
demokrasi dan HAM. (3) pemanfaatan kemajuan teknologi dan
pemberdayaan moral, (4) pemberdayaan indentitas bangsa.

Arus perubahan semacam ini sebenarnya telah diramalkan jauh hari
sebelumnya. Taffler (1987) misalnya telah meramalkan akan adanya arus
gelombang ketiga yang ciri dan penyebabnya ia paparkan antara lain bahwa
pada masa itu akan terjadi perubahan besar-besaran dengan kompleksitas
tinggi. Namun demikian perubahan tersebut terjadi secara gradual, perlahan-
lahan dan tidak seketika dan yang menjadikan kita tidak siap mengantisipasi
perubahan gradual tersebut, seperti disebutkan oleh Rose dan Nicholl dalam
buku yang sedang dianalisls ini, adalah karena cara kerja otak manusia yang
hams siap bereaksi bila ada stimulus seketika dan mendadak,

Secara khusus, Deporter (1992) menjelaskan tentang cara kerja otak
manusia yang hanya siap bereaksi bila ada rangsangan kejutan seketika
dengan istilah 'fight or flight' yaitu reaksi untuk melawan stimulus tersebut
atau, alternatif lain, adalah menghindar. Cara kerja seperti itu dilakukan oleh
lapisan otak bagian bawah yang disebut sebagai rectilian brain. Oleh karena
itu, Rose dan Nicholl juga banyak membahas tentang pentingnya
memberdayakan cara kerja seluruh otak agar bekerja optimal dan harmonis.
Pemberdayaan kerja otak ini juga banyak dikupas oleh Semiawan (1997).
Secara khusus Semiawan memaparkan perkembangan pengukuran
intelegensi dari konsep tunggal sampai dengan multiple intelligence. Bahkan
lebih jauh lagi, Semiawan membahas hubungan antara Intelligence Quotien
(IQ) dengan Emotion Intelligence (El), dengan Creativity Quotien (CQ) dan
juga dengan Adversity Quotien (AQ). Semua itu perlu dicermati dan
selanjutnya ditindaklanjuti agar memungkinkan manusia tumbuh sebagai
pribadi yang unggul dan tahan uji untuk menghadapi masa depan yang penuh
dengan ketidakpastian.

Untuk mengakhiri analisis ini, sekali lagi dikatakan bahwa buku Rose
dan Nicholl ini boleh dikatakan sebagai buku yang lengkap membahas semua
aspek penting yang terkait dengan upaya mengantisipasi masa depan. Hal-
hal yang terkait tersebut adalah (1) Uraian disertai bukti hasil penelitian dan
contoh analogi tentang masa depan itu sendiri (2) Cara kerja otak dan
bagaimana mengoptimalkannya, (3) Cara belajar yang baik, dan juga (4)
Pengembangan lembaga dan organisasi tempat kerja.

Hanya satu yang dapat kami sampaikan sebagai kritik atas buku yang
sedang dianalisis ini. Satu hal tersebut adalah teknik penulisan, khususnya
pengaturan judul dan judul yang tidak konsisten.
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