
Siapakah Shelly Cashman
itu ? Nama Shelly Cashman
belum se-terkenal seperti
Morgan Kauffman, Gordon
Davis, atau penulis top
lainnya. Tapi ketika di
searching dengan keyword
Shelly Cashman, baru
mengetikkan Shelly Cas ...
saja, sudah muncul history
pencarian oleh user Google
sebelumnya. Ini menandakan
adalah betapa populernya
sebuah keyword Shelly
Cashman, meskipun – saya
pribadi – baru mengenal
beberapa waktu yang lalu.
Apa yang menjadi daya tarik
tentang Shelly Cashman,
ternyata ada dua aspek, yang
pertama jelas aspek teknis
dari isi atau contentnya yang
ter-update. Dan, aspek kedua
adalah keteraksesan dalam
rangka memperoleh ebook
tersebut, meskipun – saya
yakin – bukan dilakukan oleh
Shelly Cashman sendiri. Tapi
bisa juga, dari beliau sendiri.
Karena spirit berbagi atau
sharing oleh mereka para
penulis IT itu sesuatu yang
wajar ketika ebook di sharing
gratis di internet, versi hard
cover atau kertasnya dijual
terpisah di toko-toko buku.
Kali ini, edisi khusus
membahas atau menampil-
kan buku karya Shelly
Cashman yang bisa dianggap
masih baru, yaitu yang
beredisi atau ber-copyright
tahun 2011 atau 2012. Yang

dibahas adalah ebook
berjudul Discovering
Computers 2011 yang
termasuk dalam Shelly
Cashman Series®.
Berikut (Grb kanan) adalah
cover ebooknya, fokusnya
pada edisi tahun 2011-nya,
yang menandakan ebook tsb
masih tergolong baru.
Juga tertampil dibawah ini,
susunan penulis ebook
tersebut dengan copyright
tahun 2011.
Ciri khas ebook modern
adalah berbasis web, artinya
menyediakan link ke alamat
website tertentu dalam
rangka penajaman materi.
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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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