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Transkrip Audio Tanya Jawab  
Kursus Membaca Cepat Online 
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Tanya Jawab Group 2 Sesi 1 

28 Desember 2010 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Terima kasih Anda sudah bergabung dalam kursus membaca cepat online, bersama saya 

Muhammad Noer. Ini adalah tanya jawab khusus member untuk Group 2, tanya jawab yang 

pertama. Buat Anda yang tergabung dalam kursus ini pada group-group sebelumnya, Anda akan 

tetap dapat mengikuti tanya jawab sekarang termasuk juga tanya jawab yang akan saya gunakan di 

masa mendatang.  

Saya menerima beberapa pertanyaan dari Anda semua. Nanti dalam tanya jawab ini saya akan 

menjawab pertanyaan dari  

 Ibu  Kholifah Nuraini 

 Bapak Sigit Ari Wijayanto 

 Ibu Sedyati 

 Ibu Yuli Ais 

 Bapak Muhammad Maka Arif 

 Ibu Liliana Sugiharto 

 Bapak Abdul Azis dan  

 Bapak M. Adlin.  

Dalam tanya jawab ini Anda bisa menanyakan apa saja. Tentu saja terutama tentang modul 

pembelajaran, dimana saya bisa membantu Anda untuk menjelaskan apa-apa yang Anda masih 

bingung terhadap materi yang diberikan. Anda juga bisa bertanya seputar progress dari kecepatan 

baca yang sudah Anda peroleh selama mengikuti modul demi modul dan nantinya saya sebagai 

fasilitator Anda, sebagai instruktur akan memberi feedback apakah yang Anda capai itu sudah pada 

tahap yang kita harapkan atau belum.  

 

Pertanyaan Terkait Proses Administrasi Kursus 

http://www.membacacepat.com/
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Saya akan mulai beberapa pertanyaan ini. Kita akan mulai dari pertanyaan terkait proses 

administrasi kursus ini. 

 

Pertanyaan 1: Ibu Kholifah  

Pertanyaan pertama datang dari ibu Kholifah. Beliau menanyakan, saya sudah mendownload modul 

yang pertama tapi saya penasaran dengan materi berikutnya. Menunggu dua minggu lama amat 

karena saya masih penasaran maka saya langsung bayar dua bulan berikutnya. Ini seperti apa?  

Ibu kholifah juga buat Anda semua para peserta kursus membaca cepat online. Kursus ini memiliki 

dua cara pembayaran. Anda bisa membayar sekaligus dan sebagian besar Anda melakukan hal itu. 

ketika Anda mendaftar sekaligus maka Anda akan mendapat akses ke seluruh modul yang ada. 

sedangkan jika Anda memilih cara yang kedua, yakni pembayaran bulanan, maka Anda akan bayar 

ketika pertama kali mendaftar kemudian nanti sekitar sebulan setelah pendaftaran pertama Anda, 

kami akan mengirim email notifikasi untuk mengingatkan Anda untuk melakukan pembayaran 

kedua. Demikian pula halnya dengan untuk pembayaran ketiga yang akan berlangsung sebulan 

berikutnya lagi. Dengan demikian, ketika Anda melakukan pembayaran yang pertama Anda akan 

punya akses ke Modul 1 dan 2. Ketika Anda sudah menyelesaikan pembayaran kedua maka Anda 

punya akses ke Modul 3 dan 4. Lalu ketika Anda sudah menyelesaikan pembayaran bulan ketiga 

maka Anda akan mendapatkan akses untuk materi Modul 5 dan 6.  

Juga ada pertanyaan yang sama dari ibu Kholifah. Beliau mengatakan sudah menyelesaikan semua 

proses tadi namun belum bisa mengakses materi 7. Di sini saya ingin menginformasikan kepada 

Anda semua, para peserta kursus. Modul 7 sebenarnya sudah selesai namun saya melakukan 

beberapa revisi pada modul tersebut untuk membuatnya lebih relevan dengan kursus kita. Jadi, 

mohon kesabaran Anda. Insya Allah dalam dua minggu kedepan, Modul 7 sudah bisa diakses buat 

Anda-anda yang sudah melakukan pembayaran penuh. Jadi kira-kira seperti itu pertanyaannya ibu 

Kholifah.   

  

Pertanyaan 2: Ibu Sedyati 

Kemudian pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan proses download. Saya punya pertanyaan dari 

ibu Sedyati. “Pak Noer, dimana saya bisa mendapatkan tabel kecepatan baca?”  

Ketika Anda perhatikan pada setiap modul, jika Anda masuk ke member area kemudian mengklik 

Modul 1, di sana Anda akan melihat serangkaian file-file yang sudah saya siapkan. Ada video, ada 

audio, ada persentasi dalam format PDF, kemudian transkrip dan buku kerja. Pada bagian buku kerja 

biasanya saya juga menambahkan materi-materi latihan tambahan atau materi untuk informasi 

tambahan. Sebagai contoh, dalam Modul 1, di situ saya juga menambahkan tabel kecepatan baca. 

Silahkan Anda download tabel kecepatan baca di sana, di member area, di Modul 1 pada bagian 

Buku Kerja. Anda bisa download dalam format excel dan Anda mencatat berapa kecepatan Anda 

setiap kali Anda latihan. Apakah kecepatan ini harus dicatat terus-terusan, saya kita tidak seperti itu. 
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Anda bisa mencatatnya sesuai periode-periode tertentu untuk mengecek sudah sejauh mana 

kecepatan membaca Anda. Jadi begitu, ibu Sedyati. Mudah-mudahan bisa membantu.  

 

Pertanyaan 3: Ibu Yuldi Ais 

Kemudian, ada juga pertanyaan dari Ibu Yuldi Ais. “Mas Noer, saya member baru di sini. Kenapa saya 

tidak bisa bisa mendownload e-book speed reading for beginner? Selalu error. Bagaimana caranya 

supaya saya bisa membaca e-Book tersebut? Terima kasih.” 

Ibu Yuldi, jadi Anda bisa mendownload e-book speed reading for begineers itu langsung di member 

area pada bagian materi pendahuluan. Ketika Anda pertama kali bergabung, kemudian Anda login, 

maka secara otomatis halaman pertama yang ditampilkan adalah halaman materi Pendahuluan. Di 

sana saya menjelaskan apa-apa saja yang harus Anda lakukan untuk memudahkan Anda sendiri 

dalam menjalani kursus ini dengan baik. Termasuk di sana, ibu Yuldi, Anda bisa mendownload speed 

reading for beginners. Dan saya juga mereplay pertanyaan ibu secara khusus dan memberikan link 

langsungnya jika ibu masih kesulitan. Terus terang, saya juga mendapatkan beberapa feedback dari 

pembaca saya yang lain. Ada diantara mereka yang sudah mendownload tapi buku tersebut erorr. 

Saya menduga ini terjadi karena downloadnya tidak sempurna. E-book ini cukup besar ukurannya, 

sekitar 5MB. Jadi Anda bisa bersabar untuk mendownloadnya sampai selesai. Setelah complete baru 

silahkan coba dibuka. Mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi. Buat ibu Yuldi, mohon coba 

dicek sekali lagi, ibu. Nanti jika gagal bisa mengirimkan Email dan kami akan mengirimkan buku 

tersebut via email. 

 

Pertanyaan Terkait Materi Pembelajaran 

Itulah tadi, hal-hal yang sudah kita bahas terkait administrasi dan proses download. Sekarang saya 

ingin mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi pembelajaran yang Anda tanyakan. 

 

Pertanyaan 1: Ibu Kholifah Nuraini 

Saya akan mulai dari pertanyaan ibu Kholifah Nuraini. Bu Kholifah menanyakan, “saya sekarang 

memiliki kecepatan sekitar 190 sampai 280 dengan pemahaman 70%.” Untuk ibu Kholifah, selamat 

Anda sudah mulai mengukur kecepatan baca Anda. Jadi kalau kita perhatikan, kecepatan normal, 

kecepatan rata-rata orang membaca berada di kisaran angka sekitar 250-300 kata per menit. Jadi 

kalau ibu sudah mencapai tahap itu, ini adalah tahapan yang rata-rata yang orang sudah dapatkan. 

Berikutnya target Anda adalah bagaimana caranya supaya bisa masuk ke level orang yang bisa 

membaca cepat. Jadi coba perhatikan di Modul 1, saya menampilkan tabel kecepatan baca. Untuk 

tahap awal ini, dalam tempo sekitar sebulan belajar saya harap Anda-anda bisa sudah bisa masuk ke 

kecepatan 300-400 kata per menit. Di sini Anda sudah akan mulai merasakan adanya perubahan 

pada kecepatan pada bagaimana mata Anda bergerak, termasuk bagaimana pola gerakan itu 

dilakukan. Jadi, ibu Nuraini, ini kecepatan yang wajar yang ibu dapatkan dan ibu masih bisa terus 
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meningkatkannya. Silahkan nanti diikuti pada modul-modul berikutnya. Saya akan banyak 

menjelaskan bagaimana caranya melatih kecepatan. Termasuk nantinya setelah Anda menguasai 

melatih kecepatan ini, kita bisa masuk ke materi-materi yang yang membahas tentang bagaimana 

melatih pemahaman. 

 

Pertanyaan 2: Sigit Ari Wijayanto 

Lalu ada pertanyaan dari pak Sigit Ari Wijayanto. Beliau berkomentar, “Salam kenal, Mas Noer, dan 

sahabat-sahabat pembelajar, kebetulan saat ini saya sedang mengambil studi lanjut. Jadi target dua 

jam seminggu sebenarnya tidak terlalu berat. Namun kalau tidak diniati akan jadi beban. Rasanya 

waktu seminggu cepat sekali berlalu dan waktu 24 jam masih kurang. Di sela-sela tugas kuliah 

berupa case study dan review journal, saya coba untuk mematuhi konsep 2 sampai 3 jam seminggu. 

Bismillahirrahmanirrahim, semoga tetap istiqomah.”  

Terima kasih, pak Sigit, atas komentar maupun pertanyaannya. Saya ingin menanggapi tentang hal 

ini. Buat Anda semua, saya merancang kursus speed reading for beginners ini untuk orang-orang 

yang sibuk seperti Anda. Mungkin ada diantara Anda yang memiliki pekerjaan penuh, ada yang 

sedang sekolah tingkat lanjut, ada yang masih kuliah, ada yang aktif sebagai dosen ataupun pengajar 

dan macam-macam profesi lainnya yang Anda miliki. Dengan demikian, saya melihat 2 sampai 3 jam 

adalah waktu yang cukup wajar yang bisa disediakan oleh seseorang yang memiliki kesibukan utama 

yang lain. Jadi buat Anda semua, coba diusahakan untuk bisa mematuhi jam belajar tadi. Sediakan 2 

sampai 3 jam seminggu. Jika Anda sangat sibuk di tengah minggu maka coba kumpulkan waktu 

belajar Anda di weekend, pada hari sabtu dan minggu. Namun tidak menutup kemungkinan jika 

Anda punya waktu luang yang lebih, tentu saja Anda bisa mengulang-ulang materi yang sudah 

diberikan, termasuk juga Anda bisa mempelajari lebih dalam dari apa-apa yang sudah saya 

sampaikan. Terutama dalam menjalankan latihan-latihan yang ada. dari semua materi yang ada, 

Anda perlu melihat video karena di video itu saya menjelaskan secara detil, saya menjelaskan secara 

visual bagaimana proses membaca cepat dilakukan. Dan setelah itu yang juga paling penting Anda 

lakukan adalah melatih buku kerja. Jadi, tolong dikerjakan buku kerjanya karena di sanalah Anda 

akan menguji bagaimana Anda melakukan proses membaca cepat, sekaligus buku kerja itu saya 

rancang untuk menguji pemahaman Anda akan materi yang diberikan. Buat pak Sigit dan seluruh 

teman-teman yang lain, jadi silahkan dicoba untuk belajar dengan baik.  

Kemudian pak Sigit tadi mengatakan bahwa di sela-sela tugas kuliah berupa case study dan review 

Journal. Ini sangat menarik. Nanti di modul 6, Anda bisa melihat di sana, saya akan menjelaskan 

bagaimana cara kita membaca sebuah case study ataupun review dari sebuah jurnal. Anda juga bisa 

membaca dari tanya jawab terdahulu dimana saya menjelaskan bagaimana cara mudah untuk 

memahami sebuah jurnal dengan baik. Jadi silahkan pak Sigit coba dicek di 1 atau 2 tanya jawab dari 

grup sebelumnya, saya menjelaskan ini dengan detil. Nanti jika ada yang masih kurang jelas, silahkan 

bisa ditanyakan kembali. 

 

Pertanyaan 3: Muhammad Makka Arif 
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Saya juga punya pertanyaan dari pak Muhammad Makka Arif. Pertanyaan berliau adalah, “Mas, 

bagaimana menghitung atau memperkirakan jumlah kata yang dijelaskan pada catatan harian tes 

kecepatan membaca pada bagian jumlah kata di Modul 1?”  

Saya agak bingung apa yang dimaksud dengan catatan harian di sini. Mungkin salah satu tes yang 

ada. Jadi buat pak Makka Arif, untuk setiap tes baca yang dilakukan, yang tersedia di buku kerja, 

maka biasanya saya sudah menghitung jumlah katanya dan di sana saya tuliskan ada berapa kata. 

Jadi tugas Anda adalah hitung waktu yang Anda butuhkan kemudian ubah ke dalam satuan jumlah 

kata dibagi menit. Buat pak Makka Arif, jika Anda nanti membaca materi-materi yang lain dimana 

tidak ada jumlah katanya, maka yang bisa kita lakukan adalah jika itu adalah materi elektronik 

misalkan itu file PDF, file di microsoft word ataupun website yang sedang Anda baca. Anda bisa 

mengkopi dan paste materi tersebut ke microsoft word kemudian ada menu Tools > Word Count. Di 

situ akan kelihatan ada berapa jumlah kata yang muncul, yang digunakan di teks tersebut. Atau jika 

Anda juga menggunakan microsoft word versi yang terbaru atau juga versi yang terakhir sebelum ini. 

Anda bisa lihat di bagian kiri bawah, di situ ada ketahuan, ada berapa jumlah kata yang terdapat 

dalam sebuah teks. Ini jika dokumennya elektronik. Jika dokumennya adalah buku maka caranya 

adalah kita pertama menghitung dalam satu lembar itu ada berapa baris. Misalkan satu lembar buku 

ada 30 baris. Kemudian coba Anda pada 5 baris yang pertama ada berapa kata. Jadi gunanya kita 

menghitung lima baris pertama ini untuk menghitung rata-rata jumlah kata per baris. Sehingga 

misalkan Anda menemukan ada 50 kata dalam 5 baris yang pertama maka 50 dibagi 5 dapatnya 10. 

Rata-rata 1 baris ada 10 kata. Dengan demikian jika Anda membaca dua lembar halaman maka Anda 

tinggal bisa mengalikan ada 10 kata dikalikan 30 baris dikalikan dua halaman. Nanti misalkan Anda 

membaca di bagian bab tertentu yang halamannya hanya separuh maka Anda bisa memperkirakan 

itu sebagai setengahnya. Dalam hal ini tidak perlu terlalu eksak untuk menghitung jumlah katanya 

karena tentu saja akan menghabiskan energi yang banyak hanya untuk menghitung jumlah katanya 

saja. Gunakan cara perkiraan, cara mengestimasi jumlah kata tadi. Mudah-mudahan hal ini 

membantu buat pak Makka Arif. 

 

Pertanyaan 4: Ibu Liliana Sugiharto 

Pertanyaan berikutnya dari ibu Liliana Sugiharto.”Yth, Mas Noer, mau nanya. Apa yang harus saya 

lakukan dengan Modul 1 setelah saya kerjakan? Kirim hasilnya ke mas Noer? Terima kasih.” 

Ibu Liliana, jadi Kursus Membaca Cepat Online ini dirancang untuk belajar mandiri. Apa-apa yang ibu 

kerjakan itu silahkan buat evaluasi ibu. Tidak perlu dikirimkan ke saya. Silahkan dilakukan di buku 

kerja untuk bahan latihan. Setelah ibu melakukan latihan dalam buku kerja, jika ada pertanyaan-

pertanyaan yang tidak terjawab atau tidak bisa terjawab atau angka dari kecepatan baca yang untuk 

memenuhi harapan maka ibu bisa mengulang kembali materi yang diberikan, pada bagian mana ada 

materi yang kurang dipahami. Atau ibu bisa mengetes kembali kecepatan baca ibu untuk materi 

yang sama. Jadi, ibu, materi ini tidak perlu dikirimkan, latihan yang ibu lakukan, namun terima kasih, 

ibu, atas pertanyannya. Ini memberi saya sebuah ide. Mungkin suatu saat saya akan melakukan 

proses pengumpulan hasil dari apa-apa yang Anda lakukan sehingga saya bisa memonitor, bisa 

memberikan feedback dengan lebih baik ke seluruh peserta. 
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Kemudian ada komentar dari bapak Abdul Azis. “Walapun baru dua modul yang bisa saya akses, 

namun cukup lumayan perkembangannya.” Terima kasih, pak Abdul Azis. Mudah-mudahan materi 

ini bermanfaat buat bapak. Saran saya buat bapak dan juga buat teman-teman seluruhnya, cobalah 

untuk mempelajari modul ini secara berurutan, dari Modul 1, Modul 2 hingga Modul 7. Usahakan 

jangan melompat-lompat karena modul ini dirancang sekuensial, ada informasi yang perlu Anda 

ketahui di modul sebelumnya, sebelum Anda masuk ke modul yang berikutnya. Jadi lakukan modul 

demi modul, kerjakan buku kerjanya terlebih dahulu sebelum Anda berpindah ke modul yang 

berikutnya. 

 

Pertanyaan 5: Bapak M. Adlin 

Pertanyaan terakhir dari pak M Adlin, beliau mengatakan, “Mas Noer, mengapa ya mata saya ketika 

membaca tidak bisa fokus dua kata atau tiga kata sekaligus? Lalu perpindahan mata tidak lancar. 

Perpindahannya tidak bisa berirama melainkan seperti menyapu satu baris bacaan dengan cepat. 

Tidak bisa berhenti sebentar, sambil mendengarkan suara dalam hati di telinga saya. Suara ini yang 

saya dengarkan sehingga saya bisa sedikit paham isi bacaan. Apa ada pengaruhnya dengan kondisi 

mata saya yang sudah minus 6 sebelah kiri dan minus 6 sebelah kanan? Mohon bantuannya ya, Mas 

Noer.”  

Terima kasih, pak Adlin. Ini pertanyaannya baik sekali. Saya ingin menjawab secara umum dulu, nanti 

saya akan coba menjawabnya secara khusus. Ketika Anda mencoba berlatih membaca cepat dan 

kesulitan untuk fokus ke dua atau tiga kata sekaligus, lalu perpindahannya tidak lancar, ini sesuatu 

yang lazim dialami buat orang yang pertama kali membaca cepat. Jadi, memang kebiasaan baca kita 

sebelum kita berlatih di kursus ini adalah Anda akan berusaha membaca dari kiri ke kanan, seolah-

olah seperti menyapu sebuah garis. Ini adalah pola yang lazim dilakukan oleh seseorang. Ini terjadi 

karena kebiasaan kita untuk membaca kata demi kata. Kita menyapu kata yang pertama, berpindah 

kata yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah sering-sering 

untuk melatih pergerakan mata. Coba nanti diperiksa di modul dua dan modul tiga. Di sana saya 

menceritakan banyak hal tentang bagaimana cara melatih pergerakan mata ini sehingga pelan-pelan 

bisa terpola. Jadi, Anda bisa menangkap dua kata dua kata sekaligus, dua, pindah ke dua kata 

berikutnya, pindah ke dua kata berikutnya dan seterusnya. Pada awalnya lakukan ini dengan lambat 

saja, tidak usah terburu-buru sampai mata Anda sudah bisa mulai bergerak secara teratur. Ketika 

Anda bisa merasakan bahwa mata Anda bisa berhenti sejenak melihat dua atau tiga mata sekaligus, 

lalu berpindah, lalu berpindah lagi, maka di situlah Anda sudah bisa melakukan proses fiksasi yang 

baik dan benar sekaligus juga melebarkan jangakauan mata Anda dengan cepat. Jadi, pak Adlin, hal 

tersebut memang perlu dilatih berulang-ulang dan ini adalah latihan yang ketika nanti Anda sudah 

sampai mencapai ke sana, kita akan merasakan perbedaan kecepatan baca yang luar biasa daripada 

yang sebelumnya.  

Kemudian pak Adlin juga mengatakan bahwa sambil mendengarkan suara dalam hati di telinga saya. 

Jadi mendengarkan suara dalam hati kita inilah yang disebut dengan sub vokalisasi. Seolah-olah ada 

yang mendiktekan informasi yang sedang kita baca ke telinga kita. Ini juga sesuatu yang lazim. 

Bahkan seorang pembaca yang sudah cepat sekaligus masih mendengar suara dalam hatinya. Ini 

tidak selamanya jelek. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, meminimalkan suara dalam hati 
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tersebut. Jadi, jangan harus didengarkan secara lambat, secara perlahan tapi coba membaca dengan 

cepat sehingga suara hati tadi juga seolah-olah menyampaikan dengan cepat. Ketika nanti Anda tiba 

pada kecepatan yang sudah lebih tinggi maka pelan-pelan mendengarkan suara dalam hati ini akan 

semakin berkurang dan bisa hilang. Jadi caranya seperti itu, pak Adlin. Ketika kita membacanya 

masih lambat maka suara dalam hati ini akan terdengar sangat jelas dan terdengar sangat dominan. 

Namun pelan-pelan kita pun akan tetap bisa mengerti isi bahan bacaan tanpa harus mendengarkan 

suara dalam hati. Nanti ini akan saya jelaskan dalam proses bagaimana pemahaman itu bekerja. Jadi, 

kita melihat dengan mata, objek yang kita lihat dipersepsi oleh otak kita, di sana terjadi proses 

pemahaman sehingga sebenarnya suara tidak diperlukan walaupun dengan adanya membaca dalam 

hati ini terkadang seolah-olah kita bisa mendengar suara dan bagi sebagian orang inipin proses 

pembentukan pemahaman, dengan menggunakan dua indera yakni mata dan telinga. Coba nanti di 

modul yang berikutnya ini akan dibahas lebih jauh, Pak Adlin. Silahkan dilatih kembali dengan, yang 

saya katakan tadi, latih dengan lebih cepat, lakukan latihan pergerakan mata, tanpa teks terlebih 

dahulu sampai mata kita bisa bergerak secara teratur.  

Kemudian pak Adlin juga mengatakan apakah ada pengaruhnya dengan kondisi mata yang sudah 

minus terhadap hal ini. Memang kondisi mata tentu saja akan sangat mempengaruhi terutama jika 

kita memiliki mata yang minus atau plus namun tidak memakai kacamata yang sesuai. Jadi yang saya 

sarankan buat teman-teman yang berlatih di kursus membaca cepat online ini, jika Anda 

menggunakan kacamata, coba sediakan waktu untuk datang untuk periksa mata Anda apakah 

kacamata yang Anda pakai sekarang sudah sesuai atau perlu dilakukan perubahan pada lensanya. Ini 

sangat penting karena kita akan melatih membaca di kecepatan yang lebih tinggi. Ketika mata kita 

tidak fokus terhadap tulisan maka teks yang kita baca akan kabur dan Anda pun akan kesulitan untuk 

berlatih menangkap banyak kata sekaligus. Coba diperiksakan kembali, pak Adlin, apakah mungkin 

ada perubahan. Nanti di Modul 5 di sana saya juga membahas salah satu sub topiknya tentang 

bagaimana menjaga kesehatan mata. Buat teman-teman yang matanya masih sehat, bisa 

dimanfaatkan hal tersebut, termasuk buat Anda yang sudah berkacamata juga bisa 

memanfaatkannya. Intinya adalah mata kita akan mengalami kelelahan setelah membaca sekian 

lama. Untuk itu perlu sebuah relaksasi, perlu sebuah proses yang membuat mata kita lebih nyaman 

untuk bisa membaca dengan fokus kembali. silahkan nanti bisa diperiksa di bagian tersbeut.  

Demikianlah, rekan-rekan, para peserta kursus membaca cepat online. Saya sudah menjawab 

pertanyaan-pertanyaan Anda. Buat Anda yang belum bertanya, saya persilahkan. Nanti Anda bisa 

masuk ke member area kemudian klik di bagian tanya jawab. Di sana Anda bisa menyampaikan 

pertanyaan seputar materi. Dan meskipun kita baru memulai materi ini Anda bisa bertanya di materi 

apa saja. Jadi seandainya Anda sudah maju ke materi di Modul 3, Modul 4, Anda juga bisa 

menanyakan hal tersebut. Termasuk jika Anda juga baru memulai modul yang pertama dan Anda 

punya pertanyaan di sana, jangan khawatir. Silahkan tanyakan apapun yang Anda bisa atau Anda 

perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Selain itu Anda juga bisa mengakses tanyajawab-

tanyajawab terdahulu yang sudah ada di member area. Di sana ada banyak pertanyaan dan saya 

memberikan ringkasan, apa-apa saja yang saya jawab dalam setiap tanya jawab tadi. Jadi Anda bisa 

lihat di bagian tanya jawab dari seluruh pertanyaan yang masuk. Biasanya saya akan memberikan 

link bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas akan dijawab di rekaman tanya jawab yang berikut ini. 

Kira-kira seperti itu. 
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Baik, demikianlah sesi tanya jawab kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Anda 

semua yang sudah bergabung dalam Kursus Membaca Cepat Online; Speed Reading for Smart 

People. Saya sangat berharap Anda bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kursus ini. Kuncinya 

sederhana saja yakni berlatih, berlatih dan berlatih. Karena ini adalah sebuah skill, sebuah 

keterampilan yang tanpa dilatih maka keterampilan tersebut tidak akan melekat ke diri kita. Terima 

kasih sekali lagi buat Anda yang sudah bertanya dan buat Anda seluruh peserta kursus ini.  

 

Wassalamualaikum Wr. Wb.   

  

 

 

Modul ini adalah transkrip audio dari materi  

Kursus Membaca Cepat Online untuk anggota di 

http://www.membacacepat.com 

Jika Anda ingin mengajak teman-teman Anda 

bergabung, minta mereka untuk mendaftar di 

http://www.membacacepat.com/daftar 

http://www.membacacepat.com/
http://www.membacacepat.com/daftar

