
bisa sehat secara mental, anda
harus sehat secara fisik. Usa-
hakan membuat jadwal olahraga
yang teratur. Anda akan merasa
lebih baik, memiliki lebih ban-
yak energi, dan belajar lebih
efektif.

Kemampuan Belajar secara
Umum. Hampir semua materi
perkuliahan yang anda hadiri
adalah berdasarkan pada materi
perkuliahan sebelumnya, se-
hingga sangat penting untuk
menjaga kelengkapan catatan
kuliah dan mempersiapkan
waktu khusus secara teratur un-
tuk belajar.
1. Kembangkan kebiasaan

belajar secara teratur
setiap hari.

2. Sediakan waktu khusus
setiap hari untuk belajar.
Ada yang terbiasa belajar
pada malam hari, ada pula
yang terbiasa belajar pada
siang hari. Silahkan tentu-
kan waktu dimana anda
merasa paling siap secara
mental dan fisik untuk be-
lajar, dan pergunakan
waktu itu dengan baik.

3. Pilihlah tempat yang
khusus untuk belajar, di
mana anda merasa nya-
man. Lengkapi pula tem-
pat itu dengan berbagai
perlengkapan belajar,
seperti kalkulator, kamus,
alat-alat tulis, dan kom-
puter.

[Bersambung ke halaman 2-bawah]

Masa belajar di perguruan tinggi
adalah masa yang penting bagi
pengembangan nilai kepribad-
ian. Anda akan ditantang
menghadapi gagasan-gagasan
dan filosofi baru. Anda akan
membuat keputusan-keputusan
pribadi dan karir yang akan
mempengaruhi hidupnya.
Salah satu pelajaran terpenting
yang akan diperoleh di pergu-
ruan tinggi adalah mengatur
waktu antara bekerja, belajar
dan bersantai. Bila anda mampu
mengembangkan manajemen
waktu dan kemampuan belajar
yang baik di awal masa perkulia-
han, maka tahun-tahun perku-
liahan berikutnya akan dijalani
dengan sukses.
Tulisan ini, mencoba untuk
menawarkan beberapa tips un-
tuk menolong anda memaksi-
malkan waktu belajar serta
mengembangkan kemampuan
belajar dan berpikir kritis yang
akan menguntungkan, tidak
hanya semasa di perguruan
tinggi, juga ketika menempuh
karir yang dipilih. Belajar men-
guasai materi suatu kuliah tentu
saja penting, namun mempela-
jari cara belajar dan berpikir
yang kritis, dalam beberapa hal,
jauh lebih penting. Seperti
usaha-usaha lainnya dalam ke-
hidupan, upaya untuk berpikir
kritis dan belajar efesien pada
awalnya membutuhkan usaha
dan waktu tambahan, tetapi
ketika telah dikuasai, kemam-
puan-kemampuan tersebut akan
menghemat banyak waktu anda
di masa depan.

Banyak fakta yang menunjukkan
bahwa mahasiswa-mahasiswa
yang sukses secara akademis
juga merupakan mahasiswa-
mahasiswa yang sangat sibuk.
Karena mereka memiliki banyak
pekerjaan atau aktivitas ekstra-
kurikuler, mereka harus dan
mampu mengatur waktu secara
efektif dan belajar efesien.
Salah satu kunci utama untuk
sukses dalam belajar di pergu-
ruan tinggi adalah menghindari
menunda-nunda pekerjaan. Me-
mang menunda-nunda suatu
pekerjaan memberikan kepua-
san sementara karena anda bisa
menghindari sesuatu yang tidak
anda senangi, tetapi dalam
jangka panjang justru akan
menyebabkan anda menumpuk
stress. Menunggu mengerjakan
sesuatu hingga ke menit tera-
khir akan menghasilkan kesala-
han dan ketidaksempurnaan.
Dengan menentukan tujuan-
tujuan yang jelas dan spesifik
serta bekerja mencapainya
dalam keteraturan, anda akan
mampu mengurangi keinginan
untuk menunda-nunda tersebut.
Lebih baik bekerja efesien
dalam waktu sebentar daripada
dalam waktu yang lama dan ti-
dak produktif, yang umumnya
terjadi ketika anda suka
menunda-nunda.
Kunci lainnya untuk sukses di
perguruan tinggi adalah men-
jaga tetap dalam kondisi kese-
hatan yang fit. Mahasiswa
umumnya mudah jatuh ke kebi-
asaan makan yang tidak sehat
dan malas berolahraga. Untuk
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Pepatah berkata: anda menuai dari apa yang
anda tanam. Hal ini benar ketika anda membaca
buku teks. Anda hanya akan dapat memahaminya
bila anda berusaha menaruh perhatian secara pe-
nuh.
1. Lihat kerangka bab (chapter outline) untuk

mengetahui tentang apa materi tersebut
dan bagaimana hubungan antar topik. Bila
anda memiliki waktu, baca secara sepintas
seluruh isi bab sebelum anda membacanya
secara detail.

2. Perhatikan isi tabel, diagram dan gambar.
Mereka mengandung informasi yang banyak
dalam bentuk ringkas dan mengilustrasikan
gagasan dan konsep dasar.

3. Ketika anda membaca buku teks, garis-
bawahi atau beri stabillo pada konsep-
konsep dan kalimat kunci. Pastikan anda
tidak menggarisbawahi semua kalimat.
Buatlah catatan pada bagian tepi. Jika anda

tidak memahami istilah atau konsep, carilah
mengenainya di kamus.

4. Baca rangkuman bab (chapter summary)
secara hati-hati. Yakinkan anda memahami
semua istilah kunci.

5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada
pada bagian akhir bab, seolah-olah anda
sedang ujian. Hanya dengan melihat jawa-
ban secara tertulis baru anda mengetahui
apakah anda memahami materi atau belum.

6. Akses informasi terakhir dari internet untuk
menambah pemahaman anda terhadap kon-
sep dan mengetahui perkembangan konsep
tersebut. Mengetahui bagaimana cara men-
cari informasi di internet sangatlah penting
di masa sekarang, terlebih lagi di masa
mendatang. 

Hampir semua materi perkuliahan yang anda
hadiri adalah berdasarkan pada materi perkulia-
han sebelumnya, sehingga sangat penting untuk
menjaga kelengkapan catatan kuliah dan mem-
persiapkan waktu khusus secara teratur untuk be-
lajar.
1. Kembangkan kebiasaan belajar secara tera-

tur setiap hari.
2. Sediakan waktu khusus setiap hari untuk

belajar. Ada yang terbiasa belajar pada ma-
lam hari, ada pula yang terbiasa belajar
pada siang hari. Silahkan tentukan waktu
dimana anda merasa paling siap secara
mental dan fisik untuk belajar, dan per-
gunakan waktu itu dengan baik.

3. Pilihlah tempat yang khusus untuk belajar,
di mana anda merasa nyaman. Lengkapi
pula tempat itu dengan berbagai perlengka-

pan belajar, seperti kalkulator, kamus, alat-
alat tulis, dan komputer.

4. Belajarlah dengan diselingi dengan istira-
hat, misalkan setiap satu jam. Lakukan
gerak badan ringan atau sesuatu yang lain
sama sekali. Sehingga ketika anda kembali
lagi belajar anda merasa tetap segar.

5. Kembangkan kebiasaan untuk mengulang
setiap matakuliah pada hari diberikan.

6. Upayakan akrab dengan berbagai istilah
dalam perkuliahan. Siapkan catatan khusus
atau kamus untuk istilah-istilah tersebut.
Mempelajari bahasa suatu subyek akan
membantu anda dan mempelajari mataku-
liah tersebut. 

[sambungan dari halaman 1]
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Bila anda ingin menguasai suatu matakuliah dan
memperoleh nilai bagus saat ujian, anda harus be-
lajar bagaimana mengambil catatan yang baik. Bu-
kan berarti anda harus mencatat setiap perkataan
dosen. Seorang pencatat yang baik tahu bagian
mana yang penting dan bagian mana yang bisa
ditinggalkan. Di awal semester, coba untuk menge-
tahui buku teks apa yang menjadi acuan perkulia-
han. Bila sebagian besar materi telah ada di buku
teks, tentu saja catatan anda tidak perlu selengkap
bila perkuliahan tersebut tidak memiliki buku teks
acuan atau berdasarkan materi baru.
1. Bacalah materi (bila ada buku teks acuan) se-

belum perkuliahan. Dengan cara ini anda
akan akrab dengan berbagai istilah dan
mampu mendengarkan secara kritis. Beberapa
istilah yang diucapkan dosen akan lebih gam-
pang diingat bila sebelumnya anda telah men-
getahuinya.

2. Ulangi secara singkat materi perkuliahan se-
belumnya. Hal ini akan menyegarkan ingatan
anda dan menyediakan konteks bagi materi
baru.

3. Kembangkan gaya mencatat anda sendiri.
Jangan menulis setiap kata. Kembangkan pula
berbagai kata singkatan untuk mempercepat
pencatatan.

4. Tulis ulang catatan anda setelah perkuliahan.
Melakukan ini akan lebih memasukkan materi
ke dalam benak anda, dan memberikan ke-
sempatan untuk menilai diri anda sendiri
apakah telah memahami materi atau belum.

5. Pelajari istilah-istilah penting dalam mataku-
liah tersebut, sehingga anda dapat menying-
kat catatan. Anda jadi tidak perlu menulis

istilah-istilah yang telah anda ketahui.
6. Pelajari cara dan karakteristik mengajar

dosen yang bersangkutan. Kadang beberapa
dosen senantiasa mengulang hal-hal yang
penting dan yang akan keluar saat ujian.

7. Cek beberapa hal yang kurang jelas dalam
catatan anda terhadap catatan teman-teman
sekelas atau terhadap buku teks. Perhatikan
pula contoh-contoh yang diberikan dosen,
yang umumnya memperjelas konsep abstrak.

8. Hadir di kelas secara teratur, pilihlah tempat
duduk yang nyaman untuk menyimak perkulia-
han dan melihat layar / papan tulis.

9. Boleh pula anda manfaatkan alat perekam
kaset, tapi jangan jadikan sumber catatan
utama. Tetap simak perkuliahan dengan baik
dan mencatat beberapa hal penting, ke-
mudian lengkapi hal-hal yang kurang dari
kaset tersebut.

10. Bila tersedia, milikilah diktat (hand-out) yang
ditulis oleh dosen yang bersangkutan. Boleh
pula anda mencari catatan perkuliahan tahun
lalu dari kakak kelas. Tetap pergunakan ma-
teri-materi tersebut sebagai tambahan bagi
catatan yang anda buat sendiri.

11. Ajukan pertanyaan. Bila anda tidak mema-
hami sesuatu, jangan sungkan-sungkan untuk
bertanya. Kebanyakan mahasiswa segan untuk
bertanya, terutama dalam kelas yang besar.
Tetapi bila anda tidak memahami sesuatu hal,
mahasiswa lainnya juga kemungkinan men-
galami hal yang sama. Bila anda tidak sempat
bertanya selama perkuliahan, lakukanlah
setelah perkuliahan. 

Hanya sedikit hal dalam hidup ini yang berupa hitam
dan putih. Sehingga sangat penting untuk mampu
melihat segala sesuatu dari berbagai sisi hingga
mampu mencapai kesimpulan yang logis. Salah satu
hal penting yang akan anda pelajari di perguruan
tinggi adalah berpikir kritis dan tidak menerima
apa yang anda lihat dan dengar secara seketika.
Berpikir kritis sangat penting dalam mempelajari
materi baru dan mengaitkannya dengan apa yang
telah anda ketahui. Meskipun anda tidak mengeta-
hui semuanya, anda dapat belajar untuk bertanya
secara efektif dan mencapai kesimpulan yang kon-
sisten dengan fakta. Berikut sarannya :
1. Ketika anda menjumpai fakta, gagasan atau

konsep baru, pastikan anda memahami dan

mengetahui istilah-istilah yang ada.
2. Pelajari bagaimana fakta atau informasi

diperoleh. Apakah diperoleh dari percobaan,
apakah percobaan tersebut dilakukan dengan
baik dan bebas bias? Dapatkah percobaan itu
diulangi?

3. Jangan terima semua pernyataan pada se-
cara seketika. Apakah sumber informasi
tersebut dapat dipercaya?

4. Pertimbangkan apakah kesimpulan mengi-
kuti fakta? Bila fakta tidak mendukung kesim-
pulan, ajukan pertanyaan dan tentukan ke-
napa demikian. Apakah argumen yang diper-
gunakan logis atau mengambang?

[bersambung ke halaman 4—bawah].
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Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis [lanjutan ...]

5. Sebagai contoh, bagaimana pembangunan
sebuah bendungan akan mempengaruhi ben-
tuk sungai ? Apa yang akan terjadi pada pan-
tai di mana sungai tersebut bermuara? Salah
satu pelajaran yang sangat penting adalah

bagaimana saling keterkaitan dan keter-
gantungan berbagai sistem di Bumi ini.
Ketika anda mengubah salah satu, anda akan
mengubah berbagai hal lainnya pula. 

Mengapa anda mampu mengingat sesuatu dan ti-
dak mampu mengingat yang lain? Sebabnya
adalah otak menyimpan informasi dalam berbagai
bentuk dan cara, membuat mudah mengingat se-
suatu dan sukar mengingat lainnya. Apalagi per-
guruan tinggi menuntut anda mempelajari infor-
masi yang sangat banyak.
1. Perhatikan pada apa yang anda baca atau

anda dengar. Fokuskan pada tugas yang ten-
gah anda kerjakan dan hindari sering mela-
mun. Sering mengulangi materi mempermu-
dah anda mengingatnya. Ulangi materi
perkuliahan sebelumnya sebelum masuk ke-
las. Lihat sepintas bab sebelumnya sebelum
membaca bab selanjutnya. Ajukan pertan-
yaan kepada diri anda sendiri ketika tengah
membaca.

2. Gunakan teknik mnemonik untuk mem-
bantu mengingat istilah asing. Contohnya,
nama-nama waktu Kenozoikum (Paleosen,
Eosen, Oligosen, Miosen, Pliosen dan Pleis-
tosen) dapat diingat dengan frasa Pulang
Emoh Oom Malah Pergi Plesiran.

3. Mengetahui akar kata istilah penting. Bila
anda mengetahui dari asal kata tersebut,
artinya akan mudah untuk diingat. Contoh-
nya, piroklastik berasal dari kata pyro, ber-

arti “api”, dan clastic, artinya “butiran”.
Sehingga batuan piroklastik adalah batuan
yang terbentuk oleh volkanisme dan terdiri
dari butiran-butiran batuan. Mis. Hardisk,
Compact Disc, dll.

4. Buat kerangka materi yang anda pelajari.
Hal ini akan membantu anda melihat hubun-
gan berbagai topik yang ada. Mempelajari
materi yang saling terkait jauh lebih mudah
daripada yang terpisah-pisah dan tak ber-
hubungan.

5. Gunakan logika deduksi untuk mengikat
konsep-konsep yang ada. Ingatlah bahwa
ilmu IT & Ekonomi tersusun atas apa yang
telah anda pelajari sebelumnya. Pergunakan
materi tersebut sebagai fondasi dan per-
hatikan bagaimana materi baru terkait den-
gannya.

6. Gambarkanlah. Bila anda dapat menggam-
bar suatu konsep dan memberi keterangan
padanya, kemungkinan anda telah mengua-
sai materi dengan baik. IT & Ekonomi
sendiri sangat mudah diingat dengan me-
tode ini mengingat sifatnya yang visual.

7. Fokuskan pada yang penting dari materi
tersebut. Anda tidak mungkin mengingat
semuanya. 


