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Jangan Katakana Bodoh Pada Orang Mendapatkan Nilai Jelek (Dibawah Rata-

Rata) : Kisah Adam Khoo 

Adam khoo adalah seorang kelahiran singapura yang sangat gemar games da TV semasa masih 
remaja. Berjam-jam dalam sehari dihabiskannya didepan TV dan main game. Adam khoo pun 

dikenal sebagai anak bodoh. Ketika kelas 4 SD, ia dikeluarkan dari sekolah sehingga harus 
berpindah ke SD terburuk di Singapura. Ketika akan masuk SMP, ia ditolak oleh enam SMP 

diSingapura. Akhirnya, ia hanya bias masuk SMP terburuk di Singapura. 

Diawal SMP, kebiasaan Adam tidak berubah. Akibatnya, ia harus mendapat peringkat 10 
terburuk. Orang tua dan gurunya frustasi karena Adam Khoo remaja tidak mampu mengerjakan 
soal untuk anak SD meski dia sudah SMP. Sangat wajar jika dia hanya bias berada didaftar 10 
terburuk di SMP terburuk. 

Untunglah orangtua Adam Khoo, mendapat informasi tentang program Super Teen, sebuah 
program liburan sekkolah selama satu minggu yang dirancang oleh dr. Ernest Wong. Di super 
teen program, Adam Khoo belajar cara belajar efektif dengan mengoptimalkan seluruh otak kiri-
kanan. 

Program super teen ternyata bermanfaat bagi Adam. Ia bertekad untuk mempraktekan semua 
ketrampilan baru yang didapatnya dari program super teen. Selesai program super teen ia 
menulis tujuan hidupnya. 

• Dia bertekad untuk lulus SMP dengan nilai A semua dan melanjutkan studi ke SMA 
terbaik diSingapura, 

• Di SMA terbaik tersebut dia juga bertekad untuk menjadi yang terbaik, 
• Lulus SMA terbaik dengan predikat terbaik, dia ingin melanjutkan studi ke NUS 

(National of Singapura) universitas terbaik diSingapura dan Asia serta masuk top 
University dunia, 

• Di NUS pun dia bertekad untuk jadi yang terbaik, 

Lebih gilanya Adam Khoo mengumumkan cita-citanya tersebut kepada orangtua, teman, dan 
semua gurunya. Apa yang terjadi? Seemua teman dan gurunya tertawa terpingkal-pingkal. 

Dikeluarkan dari sekolah berkali-kali karena tidak berprestasi, hany mampu mnjadi 10 siswa 
terburuk disekolah paling jelek, tapi punya keinginan masuk ke SMA paling favorit? “belum 
pernah ada dalam sejarah, siswa SMP ini yang diterima di SMA tersebut”, kata guru Adam 
Khoo, mencoba menyadarkan muridnya yang “hilang ingatan” setelah ikut program super teen 
ini. Bagaimana mungkin seorang yang berada diurutan 10 terburuk di SMP terburuk masuk SMA 
terbak? 
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Bukannya patah semangat, tertawaan dan cemoohan guru dan teman-temannya justru 
dijadikannya sumber semangat. Ia piker, bila ia tidak bias membuktikan kata-katanya, ia akan 
lebih ditertawakan lagi. 

Karena itu Adam Khoo berusaha keras. Ia gunakan semua cara belajar hebat yang ia dapat dari 
program super teen ciptaan dr. Ernest Wong. Haslnya sungguh luar biasa. Adam mulai bias 
menjawab semua pertanyaan dikelas. Meski ia tetap ditertawakan karena membuat peta pikiran 
yang penuh dengan gambar dan symbol untuk mencatat. 

Akhirnya kerja keras dan tekad naja Adam membuahkan hasil. Ia lulus dari SMP itu dengan nilai 
A semua. Ia berhasil masuk ke SMA paling top di Singapura. Di SMA terbaik ini pun, Adam 
tetap menjadi yang terbaik. 

Adam pun masuk ke National University Of Singapura (NUS) universitas terbaik di Singapura 
dan Asia. Di NUS, ia pun selalu masuk dalam Dean’s List sebagai mahasiswa berprestasi setiap 
semester. Adam Khoo juga terpilih untuk mengikuti program Talent Development Program 
(TDP) yang sangat bergengsi. Program ini hanya bias diikuti oelh mahasiswa dengan 1% terbaik. 

Itulah kesuksesa prestasi Adam di dunia akademisnya. Prestasi Adam didunia bisnis ditandai 
pada saat Adam berusia 26 tahun. Ia telah memiliki empat bisnis dengan nilai US$ 20 juta. 

Saat ini Adam dikenal sebagai seorang pebisnis yang sukses, serta trainer yang sangat dinamis 
dan penuh dengan kekuatan. Dia telah memotivasi ribuan siswa dan pebisnis dari berbagai 
kalangan. Konon, tarifnya dihitung perjam dan sangat mahal tapi tetap sangat dimintai berbagai 
kalangan. 

Dari cerita diatas yang jadi pertanyaan…… Bagaiman  mungkin seorang yang perna diberi 
stempel bodoh, tidak berpengharapan dan tidak punya masa depan bias berubah menjadi gifted 
(berbakat)? 

Memang potensi otak anak sungguh luar biasa. Tugas orang tua, guru dan orang yang lebih 
dewaasa adalah memunculkan potensi itu kepermukaan. Bertahun-tahun sebelumnya, Beethoven 
dan Thomas Alva Edison, dua orang paling jenius yang pernah ada didunia, juga pernah diberi 
stempel bodoh dan tidak punya masa depan. 

Seperti orang tua Adam Khoo, orang tua Beethoven dan Edison tidak mau menerima begitu saja 
stempel “tidak berpengharapan” yang diberikan kepada anaknya. Karena jasa orangtua pula, kita 
sekarang bias menikmati musik indah Beethoven (bersama Mozart, bethoven diakui sebagai 
musisi paling jenius dimuka bumi, bahkan hingga saat ini). Berkat orangtua kita bias melihat 
indahnya malam, banyak kemudahan, dan terhindar dari marabahaya. Berkat bola lampu Thomas 
Alva Edison, tidak berpengharapan yang sekarang dijuluki bapak penemu. 

Jadi marilah kita mencari-cari cara belajar yang tepat untuk anak-anak kita untuk generasi 
penerus. Bagi guru maupun calon guru dan semuanya, siswa yang tidak punya prestasi bukan 
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berarti mereka bodoh. Mungkin mereka hanya tidak cocok dengan metode, model dan cara 
mengajar guru... 


