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CARA BELAJAR YANG EFEKTIF, BAIK, DAN BENAR  
DI SMK NEGERI 1 SAMARINDA 

 

 

Image Credit : Wikimedia Commons 

 

Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses 
pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan 
dan mutu / kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan 
dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari 
pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. 
 
Untuk mencapai belajar yang efektif tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan 
dengan baik dan benar.  
 
Cara belajar yang efektif di SMK Negeri 1 Samarinda adalah :  
 
1. Guru adalah orang yang berjasa pada kita maka Hormatilah 
 
Semua guru adalah orang-orang penting, orang baik dan berjasa membangun jiwa raga 
kita. Oleh karena itu tidak boleh kita membeda-bedakan guru. Jika kita tidak suka pada 
guru akan berakibat tidak suka pada pelajaran yang diampunya, hal ini akan 
mengakibatkan kita tidak mau belajar. 
 
Oleh karena itu bersikap baik dan menghormati guru adalah awal yang bagus untuk 
sukses belajar di SMK Negeri 1 Samarinda. Guru merupakan orang tua kita saat 
disekolah, maka dari itu seyogyanya kita patuh dan taat kepada mereka selayaknya kita 
patuh pada orang tua.  
 
Memandang kedudukan guru itu sangat mulia, maka sawajarnya mereka dihormati dan 
dikenang jasanya sepanjang hayat. Para sahabat dan salaf al-soleh merupakan suri 
tauladan umat manusia yang telah memberikan banyak contoh dalam menghormati 
seorang guru. Rasulullah sallallahualaihi wasallam bersabda: 

 
“Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi 
yang lebih muda serta yang tidak mengerti (hak) orang yang berilmu (agar diutamakan 
pandangannya).” (Riwayat Ahmad) 
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Adapun cara siswa menghargai dan menghormati guru : 
 

1) Ucapkan salam ketika bertemu. Hendaklah mengucap salam disertai mencium 
tangan Bapak/Ibu guru Kamu. 

2) Berkatalah dengan lemah lembut. Saat berbicara gunakan bahasa yang baik dan 
sopan. 

3) Mematuhi perintah guru yang baik. Patuhilah perintah guru selama itu baik, 
karena pada dasarnya guru menginginkan siswanya yang terbaik. 

4) Menyimak dengan baik ketika guru menerangkan. Usahakan fokus dalam 
pelajaran dan memperhatikan dengan seksama penjelasan dari guru. 

5) Berupaya menyenangkan hatinya dengan cara baik. Buatlah guru Kamu merasa 
nyaman dan senang saat mengajar, dengan menunjukkan perilaku Kamu yang 
baik pula. 

6) Jangan mulai berbicara kecuali setelah mendapat izin darinya. berbicaralah disaat 
yang tepat, jangan mencela atau memotong guru sangat berbicara atau 
menjelaskan. 

7) Tidak berteriak ketika dinasehati guru. Dengarkanlah, saat guru menasehati 
Kamu. Jika Kamu hendak berbicara, berbicaralah yang halus. 

8) Meminta maaf jika berkata keliru dihadapan guru. Segeralah meminta maaf 
apabila Kamu berbuat salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. 

9) Meminta izin kepada guru jika hendak melakukan sesuatu. Meminta izinlah 
kepada guru, jika Kamu hendak keluar meninggalkan kelas atau hanya ingin 
melakukan sesuatu. 

10) Mengucapakan kata “terimakasih” kepada guru dalam berbagai hal. Ucapkanlah 
terimakasih ketika Kamu sudah dibantu guru dalam berbagai hal. 

 
2. Tumbuhkan Minat  
Tujuan utama kita sekolah ialah untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan hanya 
menerima "Cara Untuk Memperoleh Nilai yang Baik" saja. Nilai tidak akan bisa 
mencerminkan kualitas seseorang, lihatlah kenyataannya. Tidak masalah kita ada di 
peringkat berapapun, yang terpenting ialah belajar bukan untuk mencapai kesuksesan, 
tetapi untuk membesarkan jiwa.  
 
Tumbuhkan minat yang menggelora di dalam diri kamu dengan menyatakan :  “Apakah 
Manfaat BAgiKU “ (AMBAK). Jelas belajar itu menimba ilmu sangat bermanfaat bagi 
kehidupan kita kelak. 
 
3. Cintailah semua mata pelajaran  
Semua mata pelajaran di sekolah semua penting dan berguna bagi masa depan kita. 
Tidak boleh Kamu membeda-bedakan pelajaran satu dengan pelajaran yang lainnya.  
 
Segalanya bertujuan, Semua pelajaran yang diajarkan ada tujuan dan maksudnya, 
tidak mungkin diajarkan jika pelajaran itu tidak ada maksud, tujuan maupun gunany.  
 
4. Pengalaman belajar hendaknya menggunakan sebanyak mungkin indera 
untuk berinteraksi dengan isi pembelajaran.  
 
Siswa belajar : 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang didengar, 30% dari apa 
yang dilihat, 50% dari apa yang di lihat dan dengar, 70% dari apa yang  dikatakan, dan 
90% dari apa yang dikatakan dan lakukan (Vernon A. Magnessen, 1983).  
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Ini menunjukkan bahwa interaksi di kelas Kamu membaca akan mengingat dan 
menguasi 10% pelajaran, guru mengajar dengan ceramah maka siswa akan mengingat 
dan menguasai hanya 20% karena siswa hanya mendengarkan. Sebaliknya jika guru 
meminta siswa untuk melakukan sesuatu dan melaporkannya maka akan mengingat dan 
menguasai sebanyak 90%.  
 
Maka yang perlu Kamu  lakukan: 

1) Bacalah buku pelajaran sebelum dijelaskan oleh guru. a). Menandai bagian 
penting. Baca teks dengan komprehensif terlebih dahulu, kemudian tandai kata-kata 
kunci atau kalimat utama. Dengan begitu, kita bisa mengolah informasi tersebut dengan 
kata-kata sendiri saat dibutuhkan. b). Buatlah catatan. Pada dasarnya tujuan mencatat 
adalah untuk meringkas bahan kuliah atau artikel dalam kata-kata sendiri, sehingga dapat 
dengan mudah mengingat hasil pemikiran yang ditulis. Kuncinya adalah meringkas 
konten secepat mungkin sementara tidak meninggalkan informasi yang penting. Kita bisa 
membuat catatan di secarik kertas, di bagian belakang buku teks atau menggunakan 
smartphone. Demikian seperti dinukil dari Exam Time, Jumat (13/2/2015). 

2) Dengarkan Penjelasan Guru Dengan Baik. Jawablah setiap pertanyaan yang 
diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu 
guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. 

3) Buat resume/ringkasan, buku, presentasi atau diskusi dalam kelompok 
kecil/besar agar tumbuh kreativitas Kamu 

4) Jangan Malu Untuk Bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila 
tidak mengerti tentang sesuatu hal. 

5) Lakukan Tugas dan PR. Kerjakan Tugas dan PR dengan baik, jangan selalu 
mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan Tugas 
dan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya.  

6) Belajar Kelompok baik untuk saling berbagi ilmu pengetahuan (Share) 
 
 
5. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi sebuah “masukan” 
untuk mudah mengingat dan menghafalkan.  

  
Jembatan keledai adalah cara untuk mengingat atau menghafalkan sesuatu yang 
digunakan dalam bidang pendidikan. Jembatan keledai sering berupa kata atau suku 
kata yang ditambahkan pada susunan kata yang ingin dihafal agar terbentuk kalimat 
dengan arti yang menarik atau masuk di akal. Salah satu contoh yang paling populer 
adalah singkatan "mejikuhibiniu" untuk mengingat warna pelangi: merah, jingga, 
kuning, hijau, biru, nila, ungu. 
 
6. Demonstrasikan Hasil Belajarmu.  
 
Sediakan kesempatan bagi Kamu „menunjukkan bahwa Kamu tahu”. Tawarkanlah pada 
teman untuk bertanya kepada Kamu hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak 
ditanya maka Kamu akan semakin ingat dengan jawaban dan apabila Kamu juga tidak 
tahu jawaban yang benar, maka Kamu dapat membahasnya bersama-sama dengan 
teman. 
 
7. Ulangi (Repetisi).  
 
Ketika belajar di kelas dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting 
karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelangi
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ujian. Ketika waktu luang baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hapalkan 
sambil dimengerti.  
 
Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti 
sewaktu ada ulangan jadi tidak banyak yang harus dipelajari. 
 
Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran maka ujilah diri sendiri dengan 
soal-soal. Setelah soal dikerjakan periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari 
kembali soal-soal yang salah dijawab. 
 
8. Terapkan 8 kunci keunggulan  
 

1) Integritas: Bersikaplah jujur, tulus, dan menyeluruh. Selaraskan nilai-nilai 
dengan perilaku Kamu.  
 
Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. 
Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan 
bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung 
untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan 
selanjutnya.  
 
Peraturan ini tertulis dalam amandemen pasal 184 dalam Chinese Criminal Law 
Code yang diberlakukan sejak 1 November tahun 2015. Dilansir dari Shanghaiist 
yang dimuat Liputan6.com,  peraturan tersebut menyebutkan, bahwa bagi 
mereka yang ketahuan melakukan kecurangan atau bersekomgkol untuk curang 
akan dikenakan masa hukuman 3 hingga 7 tahun ditambah denda. 

 
2) Kegagalan Awal Kesuksesan: Pahamilah bahwa kegagalan hanyalah 

memberikan informasi yang Kamu butuhkan untuk sukses. Jadai jangan putus asa 
jika belum dapat nilai yang diinginkan, atau tidak dapat ranking 10 besar. 
Berusahalah. 

3) Bicaralah dengan Niat Baik: Berbicaralah dengan pengertian positif, dan 
bertanggung jawablah untuk berkomunikasi yang jujur dan lurus. Hindari gosip. 

4) Hidup di Saat Ini: Pusatkan perhatian pada saat ini dan kerjakan tugas guru 
dengan sebaik-baiknya jangan asal mengerjakan tugas. 

5) Komitmen: Penuhi janji dan kewajiban, laksanakan visi dan lakukan apa yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika Kamu belajar di SMK Negeri 1 
Samarinda dengan komitmen harus sukses sesuai target 3 tahun lulus maka 
lakukanlah. 

6) Tanggung Jawab: Bertanggungjawablah atas tindakan Kamu. Jika melakukan 
kesalahan jangan ditimpakan pada orang lain. 

7) Sikap Luwes dan Fleksibel: Bersikaplah terbuka terhadap perubahan atau 
pendekatan baru yang dapat membantu Kamu memperoleh hasil yang diinginkan.  

8) Keseimbangan: Jaga keselarasan pikiran, tubuh, dan jiwa Kamu. Sisihkan waktu 
untuk membangun dan memelihara tiga bidang ini.  
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9. Menggunakan Media dan Sumber-Sumber Yang Relevan 
 
Jika kita hanya menggunakan 1 buku sebagai bahan patokan untuk belajar. Apapun hasil 
yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal 
yang terkait kita pelajari dengan menggunakan Sumber dan Media yang sudah ada.  
 
Kita bisa mencarinya dengan menggunakan Internet, Koran, Buku lain, Majalah, dan 
lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja karena hanya 
mempunyai 1 buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, Sumber dan Media 
hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. 
 
10. Lingkungan Belajar yang aman, nyaman dan bisa membawa kegembiraan.  
 
Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak 
terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi, maka usahakan : 
 

1) Tempat belajar kamu disusun yang rapi,  pengaturan meja dan kursi diubah 
dengan selera kamu. 

2) Beri tanaman, hiasan lain di luar maupun di tempat belajar Kamu. 
3) Pengecatan warna ruangan, meja, dan kursi yang yang menjadi keinginan dan 

kebanggaan Kamu sendiri.  
4) Tempat belajar Kamu dihiasi dengan poster yang isinya slogan, kata mutiara 

pemacu semangat, misalnya kata: “Apapun yang dapat Anda lakukan, atau ingin 
Anda lakukan, mulalilah. Keberanian memiliki kecerdasan, kekuatan, dan 
keajaiban di dalamnya” (Goethe) 

 
11. Berdo’a 
 
Sukses kamu dalam belajar bukan karena keberuntungan tapi belajar dengan sungguh-
sungguh, bersikap baik di sekolah, tekun dan tentu saja berkat hasil ibadah dan do‟a 
Kamu kepada Allah. 
 
Selain itu do‟a orang tua memiliki kekuatan yang sangat besar, dan memiliki pengaruh 
besar pula terhadap kekuatan kita. Do‟a kedua orang tua selain membawa maslahat bagi 
orang tua yang berdoa juga akan sangat bermanfaat bagi anak-anak yang di do‟akan.  
 
Rasulullah bersabda : “ada tiga do‟a yang diterima oleh Allah secara langsung, yaitu do‟a 
orang yang dianiaya, doa seorang musafir dan doa orang tua terhadap anaknya.” (HR. 
Tirmidzi, Ahmad, dan Abu Dawud). 
 
Do‟a orang tua terhadap anaknya merupakan salah satu dari ketiga jenis do‟a diatas 
yang tergolong do‟a yang mustajab.  
 
Kita sering merasa bahwa apa yang kita capai adalah hasil dari kerja dan do‟a kita 
sendiri. Padahal, ada bantuan jenis lain yang tidak kalah berpengaruh pada kesuksesan 
kita, yakni do‟a orang tua. Kasih sayang orang tua yang begitu besar pada anak sering di 
implementasikan oleh orang tua dalam bentuk do‟a. Dalam arti lain, mereka telah 
menjadikan do‟a sebagai senjata untuk kesuksesan anak mereka di dunia maupun di 
akhirat. 


