
Disajikan Dalam Seminar PPLKKN Mahasiswa di SMAK Al Islam Sleman, 2011 Page 1 
 

STRATEGI BELAJAR 

Oleh : Eva Imania Eliasa, M.Pd*) 

Strategi belajar bersifat individual, artinya strategi belajar yang efektif bagi diri seseorang 

belum tentu efektif bagi orang lain. Untuk memperoleh strategi belajar efektif, siswa perlu 

mengetahui serangkaian konsep yang akan membawanya menemukan strategi belajar yang 

paling efektif bagi dirinya. 

A. Apa Saja Yang Harus Diperhatikan Dalam Belajar Efektif? 

 Dalam suasana belajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

1. Ciptakan EMOSI POSITIF, emosi yang positif akan mempengaruhi kinerja otak kita.. 

(Pemindaian otak menunjukkan bahwa cuping depan kiri anda menjadi aktif jika anda 

merasakan emosi positif  

2. Ciptakan MINAT dengan bertanya : Apa manfaatnya bagi aku? (tanyakan pada diri 

anda) : "Bagaimana aku dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari?"  

3. Temukan GAYA BELAJAR-mu.  Apakah VISUAL, AUDITORIAL atau 

KINESTETIK? 

4. Memperhatikan KEMAMPUAN dan WAKTU yang anda butuhkan dalam belajar. 

5. Pilih TEMPAT dan SUASANA yang nyaman. 

6. Gunakan MUSIK LEMBUT yang dapat membantu konsentrasi belajar. 

7. Buatlah PETA PIKIRAN atau mind mapping untuk membantu mengingat dan 

memahamimateri yang dipelajari, otak kita lebih mudah mengingat informasi berupa 

gambar, bentuk-bentuk dan suara. Jadi Peta Pikiran (Mind Map) ini sangat efektif. 
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 Atau mind mapping jenis yang lain : 

  

8. Lakukan SENAM OTAK (Brain Gym) sebelum dan sesudah belajar. 

9. Cari SUMBER BELAJAR LAIN (internet, majalah, koran, buku-buku penunjang dll) 
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B. RENCANA JADWAL BELAJAR EFEKTIF 
 
Ada baiknya, disusun rencana rencana : 
1. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan dan kegiatan hiburan. 

2. Prioritaskan tugas-tugas. 

3. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. 

4. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. 

5. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa 

review. 

6. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. 

7. Pilih tempat yang nyaman (tidak mengganggu konsentrasi) untuk belajar. 

8. Rencanakan juga "deadline".  

9. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi/siang/sore hari. 

10. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan 

Seperti diketahui, belajar itu sangat kompleks dan belum diketahui segala seluk-

beluknya. Hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kecakapan dan ketangkasan 

belajar berbeda secara individual. Walaupun demikian, kita dapat membantu siswa dengan 

memberikan petunjuk-petunjuk umum tentang cara-cara belajar yang efisien. Ini tidak berarti, 

bahwa mengenal petunjuk tersebut dengan sendirinya akan menjamin sukses siswa. Kesuksesan 

hanya tercapai berkat usaha keras, tanpa diiringi dengan usaha tidak akan tercapai suatu apapun.  

menjamin sukses siswa. Kesuksesan hanya tercapai berkat usaha keras, tanpa diiringi dengan 

usaha tidak akan tercapai suatu apapun.  

 

Untuk menuju sukses di masa depan, para pelajar berlomba-lomba belajar untuk 

mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Sesuai dengan pepatah “Belajar Merupakan Kunci 

Keberhasilan”. Belajar adalah memahami, merasakan, mengetahui, mencari, menjelaskan, 

sehingga dengan belajar orang akan mengetahui segala yang belum diketahui. 
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D.PENUTUP 

Belajar pada umumnya dilakukan pada saat jam pelajaran sekolah. Namun, untuk 

mendapatkan cara belajar yang efektif, belajar dibutuhkan waktu yang banyak. Tidak di jam 

sekolah saja, belajar wajib dilakukan saat dirumah. Belajar yang sukses tergantung dengan cara 

belajar masing-masing orang, setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda. Namun, sebagian 

orang memiliki cara kerja otak yang sama, sehingga cara belajarnyapun sama. Berikut beberapa 

tips cara belajar yang baik. 

1. Niatkan dalam diri, berikan motovasi belajar terlebih dahulu. Yakin dan berikan 

semangat dalam hati. Bahwa, dengan belajar kita dapat mendapatkan nilai yang baik di 

sekolah. 

2. Mulai belajar dengan membaca terlebih dahulu. Setelah membaca, buat resume dari buku 

yang Anda baca. Membaca sambil menulis meningkatkan kinerja ingatan pada otak 

Anda. 

3. Jika ada yang tidak dimenegrti, jangan malu untuk bertanya. Dan jangan malu untuk 

menjawab pertanyaan dari orang lain. Belajar dari pertanyaan orang lain akan menambah 

pengetahuan anda. 

4. Hindari dari perbuatan mencontek. Kerjakan ujian dengan jawaban sendiri. Dengan 

begitu akan tahu, sisi mana yang belum diketahui dan sisi mana yang harus dipelajari. 

5. Belajar yang terlalu serius juga tidak baik untuk otak, beri jenjang waktu belajar dan 

refreshing.  

6. Bisa juga dilakukan dengan  belajar kelompok, berarti menjadi amlternatif belajar yang 

efisien. Jika ada materi yang kurang difahami, bisa bertanya langsung kepada teman 

belajar dalam kelompok. 

7. Buat perencanaan waktu belajar yang baik. Misalnya, jika bersekolah dari jam 7 dampai 

jam 2 siang, berikan waktu sekitar 2 jam di waktu malam ( dari jam 19.00 – 21.00) untuk 

mengulang pelajaran di sekolah.  

8. Belajarlah dengan tekun, berlatih terus dengan berbagai soal pelajaran di sekolah 
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Beberapa diatas tidak akan berarti, jika kita sendiri tidak memiliki motivasi untuk belajar. 

Tingkatkan motivasi untuk selalu belajar lebih giat. Dan barengi kegiatan belajar dengan berdoa 

yang tulus kepada Tuhan, agar berhasil secara maksimal dan sukses. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2108440-cara-belajar-yang-
efektif/#ixzz1Xt9HP8du 
 


