QUANTUM LEARNING SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN
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PENDAHULUAN
Pembelajaran di TK sudah seharusnya mengikuti karakter anak karena pada masa
ini adalah masa terpenting dalam kehidupan manusia. Seperti pepatah yang mengatakan
bahwa di kandang ayam kita berkokok dan di kandang kambing kita mengembik. Begitu
juga ketika menghadapi orang dewasa kita harus memahami mereka terlebih dahulu, dan
ketika menghadapi anak usia TK kita harus memahami karakternya. Dengan karakter
yang unik, sudah seharusnyalah perlakuan untuk mereka berbeda dengan orang dewasa.
Tentu saja dengan pendekatan dan cara yang sesuai.
Bila melihat kenyataan saat ini, pembelajaran di TK cenderung sama dengan
pembelajaran manusia dewasa. Mereka lebih cenderung dianggap sebagai manusia mini
(karakter sama namun ukuran fisik saja yang lebih kecil). Sehingga stimulasi yang
diberikan tidaklah maksimal. Padahal, bila kurang maksimal akan berdampak pada
kehidupan selanjutnya. Kecerdasan yang sudah tertanam pada diri anak, bisa saja
berhenti atau tidak berkembang karena kurangnya stimulasi. Seperti kita ketahui, banyak
orang tua mengeluh, ketika anaknya beranjak remaja atau memasuki masa kanak-kanak
akhir. Mereka cenderung mengeluhkan anak yang malas dan enggan ”belajar”. Jangankan
mau belajar, untuk berangkat sekolah pun enggan. Sekolah seolah-olah seperti penjara
dan tempat bekerja yang memberi beban berat bagi mereka. Sehingga didapati anak
dengan muka kuyu dan kelelahan ketika pulang sekolah dikarenakan tugas sekolah yang
banyak. Hal ini menyebabkan anak menjadi stress. Perlu diketahui, tidak hanya orang tua
saja yang mengalami stress, namun anak pun dapat mengalaminya. Bagaimana aspek dan
kecerdasannya mau berkembang jika mereka mengalami stress? Tentunya diperlukan
penanganan yang serius.
Bagaimana caranya agar belajar begitu menyenangkan dan tidak menjemukan?
Selain menggunakan konsep bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain yang
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sesuai dengan karakter anak usia dini, dapat menggunakan strategi pembelajaran yang
menarik, yaitu quantum learning dengan konsepnya membiasakan belajar nyaman dan
menyenangkan. Dengan kata lain, kita harus tahu bagaimana ”belajar untuk belajar”?
PEMBAHASAN
Setiap manusia yang terlahir ke dunia mempunyai keunggulan. Hanya saja,
terkadang manusia tidak menyadarinya. Menurut DePotter da Hernacki (2000), pada
dasarnya otak manusia memiliki potensi yang sama (otak kita memiliki potensi yang
sama dengan otak Albert Einstein). Tinggal bagaimana sikap manusia itu sendiri, mau
menggunakan

atau

mengabaikannya?

Bila

berpikir

normal,

tentu

saja

akan

menggunakannya.
Pendapat tersebut menyiratkan bahwa semua manusia dilahirkan dengan potensi
yang sama. Hanya perilaku lingkungan sekitar yang membuat potensi seseorang berbeda
dengan yang lain. Albert Einstein yang terkenal akan kecerdasannya ternyata merupakan
anak yang bodoh dan pernah tidak naik kelas. Apa yang membuatnya berubah? Orang
tuanya!?!? Orang tuanya yang mendidiknya sehingga ia mampu menjadi seorang ahli
yang legendaris. Orang tuanya membuat konsep yang berbeda dengan konsep yang di
buat sekolah yang pada masa itu sekolah merupakan tempat yang menyeramkan bagi
anak-anak yang malas belajar. Anak yang malas belajar dikatakan anak yang bodoh.
Apakah benar? Seharusnya yang perlu dicari dan diketahui adalah mengapa anak malas
belajar. Apa penyebabnya? Bagaimana caranya belajar untuk belajar?
SEKILAS TENTANG QUANTUM LEARNING
Apakah quantum learning itu? Dan mengapa harus quantum learning? Untuk itu,
akan dibahas terlebih dahulu apa dan bagaimana quantum learning. Quantum learning
berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan Bulgaria yang
bereksperimen dengan apa yang disebutnya sebagai suggestology atau suggestopedia.
Prinsipnya adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan
setiap detail apapun memberikan sugesti positif ataupun negatif. Beberapa teknik yang
digunakannya untuk memberikan sugesti positif adalah mendudukkan murid secara
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nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi individu,
menggunakan poster-poster untuk memberi kesan besar sambil menonjolkan informasi,
dan menyediakan guru-guru yang terlatih dalam dalam seni pengajaran sugestif.
Istilah lain yang dapat dipertukarkan dengan suggestology adalah pemercepatan
belajar (accelerated learning). Pemercepatan belajar ini didefinisikan sebagai
memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan yang mengesankan, dengan upaya
yang normal, dan dibarengi kegembiraan. Cara ini menyatukan unsur-unsur yang secara
sekilas tampak tidak mempunyai persamaan, yaitu: hiburan, permainan, warna, cara
berpikir positif, kebugaran fisik, dan kesehatan emosional. Namun semua unsur ini
bekerja sama untuk menghasilkan pengalaman belajar yang efektif.
Quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik
(NLP), yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini
meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku dan dapat digunakan untuk menciptakan
jalinan pengertian antara siswa dan guru. Para pendidik dengan pengetahuan NLP
mengetahui bagaimana menggunakan bahasa yang positif untuk meningkatkan tindakantindakan yang positif (faktor penting untuk merangsang fungsi otak yang paling efektif).
Semua ini dapat pula menunjukkan dan menciptakan gaya belajar terbaik dari setiap
orang, dan menciptakan ”pegangan” dari saat-saat keberhasilan yang meyakinkan.
Quantum learning didefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi
menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Rumus yang terkenal dalam fisika
kuantum adalah massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan energi. Bila ditulis
dalam rumus adalah E=mc2. Quantum learning merupakan seperangkat metode dan
falsafah belajar yang terbukti efektif untuk semua umur, termasuk usia TK. Quantum
learning menggabungkan sugestologi, teknik pemercepatan belajar, dan NLP dengan
teori, keyakinan, dan nilai-nilai.
QUANTUM LEARNING SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN DI TK
Pendapat tentang potensi otak di atas menyiratkan bahwa manusia memang pada
dasarnya tidak menyadari kelebihannya. Mari kita lihat ilustrasi berikut. Apakah Anda
sadar bahwa Anda mencapai prestasi yang mengagumkan pada tahun-tahun awal
kehidupan Anda, bahkan sebelum Anda dilahirkan? Mungkin Anda tidak menyadarinya.
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Di antara berjuta-juta sperma, Anda lah yang terpilih hingga bisa menjadi janin dan
akhirnya terlahir ke dunia. Bukankah itu suatu prestasi mengagumkan? Kemudian, pada
tahun pertama Anda belajar berjalan, tahun kedua mulai berkomunikasi dengan bahasa,
tahun kelima mengenal 90% dari semua kata yang biasa digunakan oleh orang-orang
dewasa, dan tahun keenam mulai belajar membaca.
Selain kehebatan yang tidak disadari, orang dewasa sering mengeluh dan
cenderung tidak bersyukur. Sebagai contoh adalah seorang istri yang selalu mengeluh
karena suaminya sering sekali duduk malas di sofa sambil menonton TV. Atau suami
yang mengeluh karena ketika pulang kerja menjelang malam dalam keadaan lapar hanya
disuguhi mie instan oleh sang istri. Mengapa harus mengeluh dan tidak bersyukur?
Seharusnya istri maupun suami dalam cerita di atas dapat berpikir positif mendapatkan
hal tersebut. Bukankah si istri seharusnya bersyukur karena dengan suaminya bermalasmalasan sambil menonton TV; berarti dia berada di rumah, bukan di bar atau cafe
mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Begitu pula si suami; seharusnya ia bersyukur
karena dengan makan mie instan bersama istri; berarti istri selalu bersamanya dan
memasak untuknya, bukan dengan orang lain atau memasakkan laki-laki lain. Maka,
seharusnyalah kita selalu berpikiran positif.
Sebagai orang dewasa, banyak orang yang tidak menyadari kelebihan yang ia
punya dan selalu cenderung mengeluh sehingga orang jarang sekali berpikir positif.
Padahal, berpikir positif akan menghasilkan sesuatu yang positif pula. Tentu saja berpikir
positif ini harus dimulai sejak masa kanak-kanak terutama usia TK. Tahukah Anda
bahwa menurut sebuah penelitian, anak-anak rata-rata menerima 460 komentar negatif
atau kritik dan 75 komentar positif atau dukungan setiap hari?

460

75
Komentar Negatif

Komentar Positif
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Komentar positif maupun negatif tersebut biasanya berasal dari keluarga, orang
tua dan guru. Namun yang paling berpengaruh adalah komentar di sekolah oleh guru. Hal
ini dikarenakan anak berada dalam komunitas sebaya. Coba perhatikan suasana kelas di
TK. Si A mendapat komentar positif dari guru tentang tugas yang ia kerjakan. Si A akan
merasa bangga di hadapan teman-temannya sehingga timbul rasa percaya diri dalam
dirinya. Maka, apa yang akan terjadi bila anak menerima semua komentar positif atau
dukungan secara terus-menerus? Tentu akan tercipta anak yang selalu berpikiran positif
dan percaya diri yang tinggi. Bukankah ini yang kita cari?
Ada sebuah penelitian yang ditindakkan pada siswa kindergarten (TK) di USA.
Dalam penelitian tersebut, siswa dalam sebuah kelas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
siswa yang memiliki kemampuan ”lebih” (kelompok L) dan siswa yang mempunyai
kemampuan ”kurang” (kelompok K). Ketika mengerjakan tugas dari guru, siswa
kelompok L mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan nyaris sempurna sehingga
mendapatkan pujian dari guru. Sedangkan siswa kelompok K adalah sebaliknya. Apa
yang terjadi? Untuk tugas selanjutnya, siswa kelompok K mampu mengerjakan tugas
sama baiknya dengan siswa kelompok L. Mengapa? Karena mereka merasa tertantang
dan ingin bersaing. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Ternyata celaan yang
pernah terlontar dari guru agak membekas, sehingga pretasinya tidak naik dan bahkan
menurun. Prestasi ”indah”-nya hanya satu kali saja. Mereka sudah terlanjur merasa tidak
percaya diri. Kepercayaan diri pada anak sangatlah penting dalam menunjang
perkembangannya. Dari hasil penelitian tersebut, implikasinya USA mulai memikirkan
alternatif sistem pendidikan yang baik untuk anak.
Beberapa lembaga pendidikan TK (kindergarten) di dunia terutama di negaranegara maju dan berkembang, sudah mulai menerapkan sistem pendidikan yang
menyenangkan (joyful learning), menarik (attractive learning), dan aktif (active
learning) sehingga aspek dan kecerdasan anak berkembang pesat serta merangsang anak
untuk menikmati proses belajar. Pembelajaran yang seperti ini disebut sebagai global
learning karena tidak hanya menitikberatkan pada salah satu otak, melainkan
keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Sebelum membahas otak kanan dan kiri,
mari lihat terlebih dahulu bagian-bagian otak.
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Otak manusia mempunyai tiga bagian dasar yang disebut sebagai ”otak triune
(three in one), yaitu batang otak (reptilia, dimiliki semua jenis reptil), sistem limbik
(mamalia, dimiliki semua jenis mamalia), dan otak berpikir (neokorteks). Bagian-bagian
otak ini memiliki fungsi yang berbeda:
1. Batang otak (reptilia); fungsi motor sensorik, kelangsungan hidup, ”hadapi atau lari”.
2. Sistem limbik (mamalia); perasaan/emosi, memori, bioritmik, sistem kekebalan.
3. Otak berpikir (neokorteks); berpikir intelektual, penalaran, perilaku waras, bahasa,
kecerdasan yang lebih tinggi.
Tiga bagian otak manusia juga dibagi menjadi belahan kanan dan kiri yang
dikenal sebagai otak kanan dan otak kiri. Kedua belahan otak penting artinya. Orang
yang memanfaatkan kedua belah otak ini cenderung seimbang dalam setiap aspek
kehidupan mereka. Belajar terasa sangat mudah bagi mereka karena mereka mempunyai
pilihan untuk menggunakan bagian otak yang diperlukan dalam setiap pekerjaan yang
sedang dihadapi. Masing-masing dari dua belahan otak bertanggungjawab atas cara
berpikir yang berbeda-beda. Otak kiri cenderung berpikir logis, sekuensial, linear, dan
rasional. Sedangkan otak kanan cenderung berpikir acak, tidak teratur, intuitif, dan
holistik.
Setelah mengetahui bagian-bagian otak, yang harus diketahui adalah bagaimana
cara menstimulasinya? Sehingga timbul pertanyaan: bagaimana dan kapan kecerdasan
berkembang? Kecerdasan memiliki masa-masa perkembangan kecerdasan. Contohnya,
kemampuan linguistik muncul ketika manusia masih dalam rahim. Jika seorang anak
selalu mendengar suatu bahasa setiap saat selama tujuh tahun pertama hidupnya, maka
kecerdasan linguistiknya akan menjadi aktif. Jadi, cara menstimulasi agar kecerdasan
linguistik anak berkembang, si ibu atau orang di sekitar anak harus mempunyai
kemampuan berbicara.
Pada usia empat tahun, struktur neuro motor sensorik dan kognitif emosional
berkembang 80%. Setelah itulah alam berpengaruh mengalirkan energi untuk bergerak ke
cara berpikir yang lebih tinggi. Inilah waktunya ketika kecerdasan lain terbuka untuk
perkembangan. Jika dirawat dengan benar, semuanya akan berkembang. Jika anak
merasa terancam atau tidak ada contoh, maka kecerdasan-kecerdasan ini pada akhirnya
akan mandek/berhenti pada usia sekitar tujuh tahun.
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Pada anak yang telah dirawat dengan benar, banyak proses lebih tinggi dapat
terbentang dan berkembang dengan menggembirakan dan mulus. Pada tahap ini, otak
motor sensorik (reptilia) berkembang sehingga mampu mengaktifkan autopilot (bawah
sadar), yang bergerak hanya ketika ada bahaya. Sistem limbik juga sangat berkembang
dan terus memonitor keamanan psikologis dan kesehatan emosional. Ketika anak sehat
secara emosional, maka ia bebas menggerakkan bagian neokorteks (otak berpikir) yang
lebih tinggi. Makanya mengapa orang yang mampu mengendalikan emosionalnya dengan
baik, mampu berpikir positif dan memecahkan masalah dengan logika yang benar.
Perkembangan kecerdasan pada anak tergantung pada stimulasi dan perlakuan
orang di sekitarnya. Untuk anak usia TK, keinginan belajar yang cenderung melalui
bermain tidak mungkin timbul tanpa motivasi dari luar (motivasi ekstrinsik). Dinamika
munculnya motivasi intrinsik anak TK berawal dari motivasi ekstrinsik yang sebagian
besar berasal dari orang tua, keluarga, dan guru.
Prinsip belajar pada anak usia TK adalah jangan sampai mereka tahu kalau
mereka sedang belajar. Sehingga belajar melalui bermain dibuat menyenangkan, menarik,
membuat anak aktif, serta harus merangsang semua aspek dan kecerdasan anak
(merangsang perkembangan kecerdasan melalui keseimbangan perkembangan otak).
Dengan demikian, quantum learning sebagai strategi pembelajaran di TK yang bertumpu
pada kenyamanan belajar anak melalui keseimbangan perkembangan otak dengan
stimulasi dari luar sangatlah cocok diterapkan di TK.
PENUTUP
Quantum learning sebagai strategi pembelajaran di TK sebaiknya digunakan di
TK, karena seperti uraian di atas, quantum learning dapat meng-cover karakter anak yang
unik dan cenderung hidup pada masa bermain, sehingga membuat anak belajar nyaman
dan senang akan belajar. Quantum learning juga lebih cenderung fokus pada motivasi
ekstrinsik yang menimbulkan motivasi intrinsik dengan mengembangkan aspek dan
kecerdasan anak melalui keseimbangan perkembangan otak. Dengan mengetahui
quantum learning dan menerapkannya di TK, guru dapat lebih berperan dalam
menstimulasi keseimbangan perkembangan otak anak sehingga tercipta anak seperti yang
kita harapkan.
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