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LOUISA ELLEN GUINADI

  • METROPOLITANPEOPLESABTU 9 MARET 201918

Dia tidak sendirian. Ada beberapa siswa 
lainnya yang berasal dari Indonesia. 
Perempuan kelahiran Jakarta, 18 September 
2003, itu bercerita tentang awal mula 
dirinya mendapat penghargaan tertinggi 
di bidang Matematika dari Cambridge. 
Yakni, sekolahnya menggunakan kurikulum 
Cambridge. Jadi, ujiannya harus mengikuti 
soal yang dikeluarkan dari Cambridge.

’’Nah, pas kelas X SMA kemarin, ikut 
ujian dari seluruh dunia yang soalnya 
juga sama dari Cambridge yang diadakan 
tiap tahun. Kemudian, nilainya itu 
dibandingkan dengan hasil dari orang-
orang lain yang di seluruh dunia ambil 
ujian Matematika. Hasilnya, nilai saya 
termasuk salah satu yang top di dunia,’’ 
katanya kepada Jawa Pos pada Rabu (6/3).

Sekolah Bina Bangsa, Kebon Jeruk, 
menjalankan program kurikulum dari 
Cambridge sudah cukup lama. Yakni, 
beberapa tahun setelah sekolah itu 
didirikan dan diresmikan pada 2001. 
Empat atau lima tahun kemudian, Sekolah 
Bina Bangsa, Kebon Jeruk, mulai mengikuti 
ujian Cambridge.

’’Yang mendapat penghargaan tertinggi 
di dunia dari Cambridge sudah cukup 
banyak. Setiap tahun, pasti ada dari sini. 
Hal itu bukan hanya mata pelajaran 
Matematika, tapi juga ada seperti pelajaran 
kimia, fisika, bisnis, dan lain-lain. Seluruh 
mata pelajaran,’’ jelasnya.

Louisa menuturkan, kurikulum dari 
Cambridge lebih menantang daripada 
kurikulum di Indonesia. Apalagi, kalau level 
tingkat SMA. Namun, dia mengakui bahwa 
pertanyaan yang diberikan saat ujian tersebut 
tidak jauh berbeda dengan yang biasa 
diajarkan dalam kelas sehari-hari.

’’Sebenarnya, soal ujian matematika 
kemarin, menurut saya, tidak terlalu susah. 
Yang penting, ngerti topiknya, bisa kerjaan, 
dan harus teliti. Kalau matematika, aku 
kan dapat 100 dan banyak juga orang 

yang hampir dapat 100. Tapi, karena 
mereka kurang teliti, jadi kayak ada salah 
kecil-kecil gitu,’’ terangnya.

Louisa yang merupakan anak semata 
wayang tersebut mengatakan bahwa 
pelajaran matematika adalah mata 
pelajaran yang paling disukai. Dia menyukai 
pelajaran matematika mulai SD, SMP, 
hingga SMA. Bahkan, sejak kecil, dia 
mengikuti Kumon seperti les matematika 
sehingga biasa mengerjakan soal 
matematika.

’’Selain matematika, saya suka kimia. 
Saya tidak terlalu suka dengan pelajaran 
yang seperti sains gitu. Saya lebih suka ke 
matematika dan menghitung,’’ ungkapnya.

Selain itu, menurut siswa yang bersekolah 
di Bina Bangsa sejak di bangku SD tersebut, 
dirinya cinta pada matematika karena 
ibunya. Ibunda merupakan seorang guru 
matematika di Sekolah Bina Bangsa. Jadi, 
sejak kecil, dia dilatih berpikir untuk 
menjawab soal matematika. Jika ada yang 
kurang dimengerti, dia langsung bertanya.

’’Kalau belajar matematika, intinya biar 
paham itu harus mengerjakan banyak 
soal. Kayak pertanyaan yang susah gitu. 
Kalau ada yang nggak ngerti, baru tanya. 
Kan di situ ada kayak penjelasan juga 
tantang topiknya. Jadi, baca dulu pen-
jelasannya, baru biasanya saya kerjakan 
banyak soal. Itu doang,’’ ucapnya.

Kemudian, lanjut Louisa, belajar 
matematika harus menghafal rumus. 
Sebelum menghafal, dia harus memahami 
rumus tersebut. Jika sudah dipahami, 
rumus itu dengan sendirinya dapat 
dihafalkan. Sementara itu, jika tidak paham, 
rumusnya susah dihafalkan.

’’Setiap di buku mata pelajaran itu, ada 
bagian bab-bab. Di situ juga, selalu ada 
pertanyaannya di belakang akhir bab. 
Nah, semua pertanyaan yang ada itu saya 
kerjakan semua. Itu juga sangat membantu 
mengasah kemampuan kita,’’ tuturnya.

Louisa mengungkapkan, dirinya sedikit 
agak lemah dalam bahasa Indonesia. 

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena 
sangat jarang sekali berbicara menggunakan 
bahasa Indonesia. Sebab, saat di sekolah, 
dia selalu menggunakan bahasa Inggris. 
Baik saat berbicara kepada guru maupun 
teman-temannya. Termasuk saat di rumah, 
di lebih sering menggunakan bahasa 
Inggris.

’’Untuk pelajaran bahasa Indonesia, 
saya dapat nilai 90-an. Nilai yang paling 
rendah pelajaran biologi, tapi dulu saat 
SMP kelas IX. Soalnya, saya tidak terlalu 
suka pelajaran biologi karena banyak 
hafalan. Tapi, sejak SMA kelas XI, sudah 
bisa memilih subjek apa yang mau diambil. 
Nah, saya ambil komputer,’’ ujarnya.

Louisa menjelaskan, dirinya masuk 
sekolah dan mulai belajar pada pukul 
06.30–15.00. Setelah itu, dia akan pulang 
ke rumah untuk beristirahat. Termasuk 
bermain handphone hingga pukul 
16.30. Setelah itu, dia belajar mencicil 
pelajaran yang sudah diajari di sekolah. 
Kemudian, saat malam, dia kembali 
belajar sekitar sejam.

’’Saya banyak aktivitas juga kan kayak 
ikut orkestra, kegiatan sekolah (OSIS). 
Les juga diambil. Yakni, les fisika. Karena 
itu, saya di rumah harus mencicil 
belajarnya. Kurang lebih setiap hari 
seperti itu,’’ ujarnya.

Menurut Louisa, jika sudah lulus sekolah 
SMA, dirinya melanjutkan pendidikan 
ke perguruan tinggi. Dia tidak meneruskan 
pendidikan ke Universitas Cambridge, 
tetapi universitas di Amerika Serikat. Soal 
jurusan yang akan diambil, dia belum 
bisa memastikan. Hanya, dia bercita-cita 
menjadi seorang pengusaha dan men-
dirikan perusahaan start-up.

’’Kalau hobi, saya sukanya dansa, tapi 
biasanya cuma kayak di kamar saja gitu. 
Kalau waktu luang di rumah, saya 
biasanya belajar terus. Nggak banyak 
waktu untuk hobi-hobi gitu. Kalau ada 
waktu, saya biasanya dansa,’’ paparnya. 
(sugih mulyono/co4/ind)

Di balik pencapaiannya itu, tidak ada yang menyangka bahwa 
dulu Gilbert pernah hampir tidak lulus dalam pelajaran 
matematika saat kelas VIII SMP di Raffles Christian School, 
Kelapa Gading. ”Kalau mau lulus, nilainya harus di atas 
50. Tapi, dulu, dapat di sekitar 50-an gitu lah nilainya,” 
ujar siswa Raffles Christian School itu.

Dari kecil, Gilbert tergolong siswa yang biasa-biasa atau 
mungkin bisa disebut pemalas dalam hal pelajaran. Tak 
ada yang spesial. Namun, dia berhasil mengubah kegagalan 
menjadi motivasi kuat untuk berusaha lebih baik.  

Dia menyadari bahwa kebiasaan lamanya yang 
malas harus diubah. Salah satu yang terpenting 
untuk diubah adalah pola pikir. Dia meyakini semua 
orang dapat mencapai goals-nya. Namun, yang 
membedakan hasilnya adalah niat.  

Saat itu, dia langsung mengambil kursus matematika 
secara privat. Orang tuanya men-support dengan 
mencarikan guru terbaik. Dari sana, dia terus bersungguh-
sungguh untuk mendalami matematika.  

Saat ditanya apakah ada metode khusus dalam belajar, dia 
menjawab tidak ada. Dia hanya mempelajari apa yang belum 
dipelajari di sekolah. Jadi, saat dipelajari di sekolah, dia sudah 
memahami lebih dulu rumus yang diajarkan. Dengan cara itu, 
ketika datang ke kelas, Gilbert telah memiliki pola yang tergambar 
dalam pikirannya. ”Jadi, nangkepnya lebih cepet,” tuturnya.  

Gilbert tak mewajibkan cara tersebut diikuti siswa lain. Menurut 
dia, setiap orang memiliki metode belajar yang berbeda-beda. 
Yang terpenting, harus menemukan metode belajar yang pas 
sesuai karakter diri.  

Sementara itu, Gilbert tak hanya suka pada bidang matematika, 
tetapi juga kimia. Dia kecanduan dengan berbagai reaksi 
kimia yang ditimbulkan ketika bercampur. ”Suka aja ngeliat 
reaksi kimianya gitu. Kayak keren aja sih. Kayak nggak bosen 
aja sama bahan kimia yang beragam,” ucapnya.  

Saking cintanya dengan kimia, Gilbert bercita-cita untuk 
membuat pabrik sendiri. Dia ingin ilmunya yang kini didalami 
dapat berguna untuk masa depan. ”Kalau saya kan mau 
buat pabrik. Ya, artinya saya harus kuat dong matematika 
dan kimianya. Saya pelajari lebih dalam agar ke depannya 
bisa ngebantu,” tegasnya.  

Seperti pelajar dan remaja kebanyakan, Gilbert tak 
melulu menghabiskan waktunya untuk belajar. Dia tak 
mau hanya berfokus pada hal-hal akademik dengan 
mengabaikan kehidupan sosial sebagai milenial. Karena 
itu, sepulang sekolah, dia selalu menyempatkan untuk 
berolahraga. (ryandi zahdomo/co1/fiq)

Dapat 100 untuk  
Matematika

Bagi Kenneth Samuel Liyanto, siswa 
kelas XI National High Jakarta School 
(NHJS), Srengseng, Kembangan, Jakarta 
Barat, itu menjadi kesempatan untuk 
mengukur kemampuan akademiknya. 
Bermodal kurikulum yang disiapkan 
sekolah, dia mempersiapkan belajar 
dengan intens sejak setahun sebelum 
ujian. ”Sering pulang sekolah harus 
mendapat tambahan pelajaran. 
Termasuk Sabtu. Jujur, saya sudah 
menargetkan untuk meraih 
hasil maksimal,” ujarnya.

Usaha tidak membohongi 
hasil. Kenneth berhasil me-
raih penghargaan pada dua 
kategori sekaligus. Pada 
qualification level Cam-
bridge IGCSE, Kenneth 
mendapat top in the world 
untuk mata pelajaran 
matematika. Dia juga 
mendapat top in Indonesia 
untuk pelajaran ekonomi.

Biasanya, pemenang yang 
mendapatkan prestasi pada 
mata pelajaran sains cenderung 
memperoleh prestasi serupa di 
bidang sains lainnya. Misalnya, 
jika berprestasi dalam mate-
matika, dia juga berprestasi 
dalam fisika atau kimia. 

Namun, Kenneth tidak 
begitu. Dia justru lebih 
interest dengan eko-
nomi. Padahal, raihan 
prestasi matematikanya 
lebih baik daripada eko-
nomi. ”Saya banyak 
mem baca buku ekonomi 
sejak tahun lalu. Terasa 
asyik. Jadi, terus-menerus 
dibaca hingga sekarang. 
Saya pikir ekonomi lebih 
mudah dipahami,” ujar 
pria kelahiran Jakarta, 3 
Maret 2002, itu.

Di balik prestasi yang 

dicapai, banyak pengorbanan besar yang 
dilakukan Kenneth. Salah satunya, 
meninggalkan Instagram. Padahal, 
Instagram sangat dekat dengan generasi 
milenial. ”Aku hapus Instagram dua bulan 
sebelum ujian. Kalau Twitter, paling 
ngecek doang. Kemudian, diaktifkan lagi 
setelah ujian. Ya, supaya fokus,” ujarnya 
sembari tersenyum.

Menurut dia, fokus menjadi salah satu 
kunci di balik pencapaiannya saat ini. Di 

samping itu, dia perlu memiliki 
timeline progres target yang 

jelas setiap hari dan 
jadwal yang terstruktur. 
”Ditekankan perlu 

banyak menulis dan 
selalu latihan. 
Jangan lupa juga 
konsisten dengan 
jadwal yang ada. 
Jangan sampai seka-
rang full belajar, tapi 

besok justru nggak. 
Lebih baik konsisten,” 

ucapnya. (ferry sandi/
co1/fiq)
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