
Bagaimana Supaya
Bersemangat dalam
Belajar?

Handy 
Inspired by Quantum Learning 



Mulai dari mana?
• Mulailah dengan pertanyaan sederhana

(tapi penting :
“Apa manfaatnya bagiku?” (AMBaK)

• Dalam setiap hal dari yang paling 
sederhana sampai paling rumit kita
memilih untuk melakukannya karena
ada manfaat bagi kita



“Segala sesuatu yang ingin Anda
kerjakan harus menjanjikan

manfaat bagi Anda
atau Anda tidak akan termotivasi

melakukannya”



Bagaimana supaya saya
mempunyai minat? (1)

• Menciptakan minat = menemukan
AMBaK

• AMBaK tidak selalu jelas dalam
pikiran kita, kadang – kadang kita
harus mencarinya, atau bahkan
menciptakannya



Bagaimana supaya saya
mempunyai minat? (1)

• Saat Anda sedang belajar, 
pertanyakanlah :
“Bagaimana aku dapat
memanfaatkannya dalam
kehidupanku sehari – hari?”



Contoh : AMBaK saya saat
kuliah di Elektro (mahasiswa S1)

• Di abad ini, seluruh perkembangan
teknologi mengarah pada bidang – bidang
ilmu elektro : telekomunikasi, kontrol, 
komputer, …

• Jika saya menguasainya dengan baik, 
maka saya akan memperoleh pekerjaan
yang sesuai dengan harapan saya

• Dalam bidang saya, tidak banyak orang
yang tahu/mengerti. Saya jago di situ!



Contoh : AMBaK saya saat
mengajar di Elektro (dosen)

• Saya merasa senang dapat mengikuti dan
menguasai perkembangan IPTEK

• Saya merasa puas saat menjelaskan
sesuatu pada orang lain dan mereka dapat
memahaminya

• Saya merasa bersemangat saat orang lain 
yang saya bantu memperoleh keberhasilan
dalam hidupnya



Minat yang kekal.. (1)
Mengapakah kamu belanjakan uang untuk
sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih
payahmu untuk sesuatu yang tidak
mengenyangkan? 
Dengarkanlah Aku maka kamu akan
memakan yang baik dan kamu akan
menikmati sajian yang paling lezat

Yesaya 55:2



Minat yang kekal.. (2)



Apakah AMBaK anda!
• Mengapa saya kuliah / belajar?

……………………………………………
……………………………………………

• Mengapa saya belajar Automasi 1?
……………………………………………
……………………………………………



Keuntungan bawaan minat
• Saat kita berhasil menciptakan minat pada 1 

bidang, hal itu akan membawa pada
penemuan minat – minat baru berikutnya… 

• Terus menerus!
• Batasannya hanyalah kapasitas waktu, 

tenaga, uang, …. yang anda miliki untuk
memenuhinya.



Contoh : minat Saya dalam menulis
• Karena saya berminat dalam menulis

muncul minat – minat baru :
– Menjadi berminat membuat blog dan

menuliskan pengalaman di situ.
– Menjadi berminat untuk menolong orang lain 

dalam belajar (pendidikan dan pembelajaran)
– Menjadi berminat untuk mengetahui teknik –

teknik menerbitkan dan menjual buku
– ……………………



Apa Minat2 Baru yang (mungkin) 
Muncul dari kuliah ini?

• …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………



Selamat Belajar
dengan Semangat!


