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KURIKULUM KURSUS MEMBACA CEPAT ONLINE 

 

Salam Membaca Cepat, 

Saya mengucapkan terima kasih atas ketertarikan Anda pada kursus membaca cepat 

online. Dokumen ini akan menjelaskan materi apa saja yang disajikan dalam kursus 

3 bulan yang akan membawa Anda menjadi seorang pembaca cepat dan cerdas. 

Mayoritas orang tidak pernah belajar lagi “cara membaca” setelah mereka lulus 

sekolah dasar. Itu mengapa kecepatan baca rata-rata orang tidak mengalami 

perubahan yang berarti sejak lulus SD sampai dewasa. Padahal dengan menerapkan 

teknik membaca cepat yang baik dan benar, seseorang akan mampu meningkatkan 

kemampuan baca minimal dua kali lipat dengan tingkat pemahaman yang jauh lebih 

tinggi. 

Untuk itu, kini hadir kursus membaca cepat online pertama di Indonesia “Speed 

Reading for Smart People” yang akan mengajarkan kepada Anda tentang: 

- Bagaimana mengenali dan menghilangkan hambatan yang membuat 

Anda membaca lebih lambat dari seharusnya 

- Bagaimana membaca secara aktif dan kritis agar menguasai dengan baik 

materi apapun yang Anda baca 

- Bagaimana meningkatkan pemahaman baca menggunakan prinsip kerja 

daya ingat  

- Bagaimana mengingat data, fakta, dan angka secara cepat dan akurat 

- Bagaimana melatih teknik skimming, scanning dan skipping serta 

memadukannya dengan keterampilan Speed Reading  



- Bagaimana meningkatkan kemampuan membaca cepat dalam bahasa 

asing secepat membaca dalam bahasa ibu sendiri 

- Bagaimana teknik membaca materi khusus seperti koran, artikel, novel, 

email atau laporan. 

- Bagaimana cara menguasai buku teks yang tebal dan jurnal ilmiah 

yang sulit dengan baik dan cepat 

- Bagaimana merangkum sebuah buku ke dalam selembar catatan 

sehingga Anda dapat menyimpan sebuah materi dalam jangka panjang. 

 

Penguasaan aspek-aspek di atas akan membuat Anda menjadi seorang pembelajar 

cerdas yang mampu memahami dan menyelesaikan bacaan jauh di atas rata-rata 

orang banyak. Tidak hanya itu, kemampuan membaca cepat akan membuka 

wawasan baru: kerja lebih cepat, kemampuan menganalisa lebih tinggi, 

kemampuan mengenali pokok persoalan secara cepat, kemampuan merangkum 

dan mengambil kesimpulan atas setiap persoalan. 

 

Untuk memastikan hal tersebut, saya merancang kursus yang terdiri dari 6 modul 

komprehensif. Modul ini dirancang khusus buat Anda yang hidup di abad 

informasi dengan beban tugas tinggi sehingga membutuhkan keterampilan baru 

yang mempermudah dan mempercepat kerja. 

 

MODUL 1:  

“Bagaimana Memahami Kecepatan Baca Anda Saat Ini” 
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Modul pertama mengajak Anda mengenal secara umum apa sebenarnya membaca 

cepat, manfaatnya dalam keseharian dan strategi untuk menguasainya. Modul ini 

terdiri dari: 

1. Apa manfaat membaca cepat buat Anda sebagai pribadi dan profesi yang 

Anda jalani. 

2. Bagaimana menghitung dan memperkirakan kecepatan baca Anda saat ini. 

3. Bagaimana mengenali kebiasaan yang baik dan buruk dalam membaca 

sehingga Anda tau mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus 

diperbaiki. 

4. Bagaimana menentukan target dan prioritas untuk meningkatkan kecepatan 

baca. 

 

Modul 2:  

“Menguasai Dasar Membaca Cepat” 

 
 

Pada modul kedua, Anda akan mulai mempelajari dasar membaca cepat. Materi ini 

dimulai dengan menghilangkan kebiasaan buruk dan melatih kemampuan membaca 

beberapa kata sekaligus. Modul dua terdiri dari: 

1. Bagaimana Mmenghilangkan kebiasaan buruk dalam membaca  

2. Cara membaca secara aktif dan kritis  

3. Strategi membaca cepat  

4. Teknik membaca beberapa kata sekaligus  



Modul 3:  

“Mengasah Mata Baca dan Kecepatan” 

 
 

Setelah menguasai dasar membaca cepat, tibalah saatnya mengasah mata baca. 

Materi ini fokus pada melatih koordinasi antara gerak mata, proses berpikir di otak 

dan pemahaman bacaan. Modul 3 akan membahas tentang: 

1. Latihan mengenali banyak kata  

2. Latihan mempercepat gerakan mata  

3. Tips menjaga kesehatan mata  

4. Teknik membaca khusus seperti koran, majalah, novel, email dan sebagainya. 
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Modul 4:  

“Meningkatkan Pemahaman Baca” 

 
 

Setelah Anda memiliki kecepatan yang lebih tinggi, maka saatnya untuk 

meningkatkan pemahaman bacaan pada level yang lebih baik. Modul ini banyak 

membahas seputar proses mengingat dan memahami sehingga Anda mampu 

menguasai dengan baik setiap buku dan materi yang Anda baca. Modul 4 membahas 

tentang: 

1. Mengenal bagaimana proses mengingat dan memahami bekerja  

2. Bagaimana memperbaiki daya ingat dan pemahaman  

3. Proses belajar seperti apa yang memperkuat pemahaman dan ingatan  

4. Bagaimana memahami dan mengingat buku yang Anda baca  

 

 



Modul 5:  

“Memadukan Kecepatan dan Pemahaman” 

 
 

Setelah kecepatan dan pemahaman dikuasai, maka Anda akan mulai belajar 

bagaimana memadukan keduanya secara harmonis. Dengan demikian, Anda mampu 

membaca pada kecepatan tinggi dengan pemahaman yang tetap terjaga dengan baik. 

Modul ini akan terdiri dari: 

1. Faktor-faktor penentu kecepatan dan pemahaman seseorang. 

2. Teknik membaca Skimming, Scanning dan Skipping. 

3. Teknik menggunakan alat bantu kecepatan baca. 

4. Teknik menguasai data, fakta, dan angka secara cepat termasuk bagaimana 

menghadapi buku teks yang tebal. 
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Modul 6:  

“Membaca Cepat Dalam Bahasa Asing” 

 
 

Dalam keseharian, tak dapat dihindarkan kita akan selalu berhadapan dengan materi 

berbahasa asing terutama bahasa Inggris. Oleh karena itu, modul ini akan melatih 

Anda bagaimana melatih kemampuan membaca cepat dalam bahasa asing secepat 

Anda membaca dalam bahasa ibu. Modul 6 terdiri dari: 

1. Memahami faktor penentu kecepatan dan pemahaman baca dalam bahasa 

asing  

2. Bagaimana menguasai sekaligus memperluas kosa kata dan maknanya 

3. Memahami konteks sebuah bacaan berbahasa asing 

4. Bagaimana cara melakukan resitasi dalam bahasa asing. 

 

Demikianlah penjelasan singkat 6 modul utama dalam kursus membaca cepat ini. 

Pada halaman berikutnya saya akan memberi gambaran dalam bentuk apa materi-

materi tersebut akan disajikan kepada Anda. 

 

 

 



Dalam Bentuk Apa Materi Akan Saya Dapatkan? 

Dalam menyajikan materi, saya menggunakan pendekatan yang memungkinkan 

setiap orang belajar dengan cepat dan mudah. Tidak hanya itu, saya juga 

mempertimbangkan kebutuhan gaya belajar tiap orang yang berbeda-beda. 

Materi utama kursus disajikan dalam bentuk video yang kompatibel dengan 

Windows Media Player dan mobile devices. Setiap video akan dilengkapi transkrip 

kata per kata dalam format PDF sekaligus audio MP3. Anda juga mendapatkan 

presentasi untuk referensi dan buku kerja sebagai latihan. 

Berikut penjelasan lebih detil seperti apa bentuk materi yang akan Anda peroleh: 

1. VIDEO TUTORIAL 

Buat Anda tipe pembelajar Visual, materi berupa VIDEO TUTORIAL adalah 

yang terbaik. Saya menjelaskan proses membaca cepat disertai visualisasi 

bagaimana hal itu dilakukan. Hal ini akan sangat membantu karena membaca 

cepat cukup sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata atau suara. Video yang saya 

sajikan akan membantu Anda melihat langsung bagaimana proses membaca 

cepat dipraktekkan. 

Setiap modul terdiri dari empat video tutorial berdurasi 30-45 menit. Total Anda 

akan mendapatkan 28 video berkualitas yang mengajarkan bagaimana 

menguasai keterampilan membaca cepat. Video ini belum termasuk materi 

tambahan lainnya yang terus diupdate di member area. Video dirancang 

sedemikian rupa sehingga memiliki ukuran file yang kecil dengan 

mempertahankan kualitas gambar. 
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2. AUDIO MP3 

Buat Anda tipe pembelajar Auditori, saya menyediakan format AUDIO MP3 

dari setiap materi sehingga Anda dapat mendengarkannya dalam perjalanan 

pulang pergi ke tempat kerja. Download MP3 dari setiap modul dan copy ke 

handphone atau MP3 player favorit Anda. 

3. TRANSKRIP KATA DEMI KATA 

Ada kalanya Anda perlu mengulang materi yang sudah Anda saksikan lewat 

video. Atau sebagian Anda lebih suka membaca langsung setiap materi dalam 

bentuk tertulis. Untuk kebutuhan tersebut saya menyediakan TRANSKRIP 

LENGKAP KATA DEMI KATA dari setiap materi yang ada.  

Isi dari transkrip ini merupakan bentuk tertulis dari setiap video dilengkapi 

dengan gambar dan diagram yang diperlukan. 

 

4. MATERI PRESENTASI 

Demi mendukung proses belajar Anda, saya bahkan akan membagikan seluruh 

MATERI PRESENTASI yang digunakan dalam pelatihan ini. Dengan demikian 

Anda akan terbantu untuk melakukan pengulangan atau sebagai referensi cepat 

ke bagian-bagian tertentu dari materi pembelajaran. 

 



5. BUKU KERJA DAN LATIHAN 

Proses belajar terbaik dilakukan lewat praktek langsung. Maka bagian paling 

penting dalam kursus ini adalah setiap modul dilengkapi BUKU KERJA DAN 

LATIHAN. Anda akan menggunakannya sebagai praktek langsung membaca 

cepat. Inilah yang membuatnya tidak sekedar teori. Anda dipandu lewat praktek 

langsung untuk memastikan keterampilan membaca cepat dikuasai dengan baik 

dan benar.  

Saya merancang khusus buku kerja dan latihan ini agar Anda melakukan praktek 

yang cukup untuk memastikan pemahaman dan penguasaan dari setiap materi. 

 

 

 

Dapatkan Bonus Khusus Dari Saya 

Selain materi 28 video tutorial, transkrip, audio MP3, presentasi, buku kerja dan 

latihan yang sudah saya sebutkan di atas, saya masih akan memberikan bonus 

berharga buat Anda: 
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BONUS 1 – MENGGUNAKAN TEKNIK MENCATAT AKTIF DAN KREATIF 

UNTUK MENGINGAT APAPUN YANG ANDA PELAJARI UNTUK 

SELAMANYA 

Materi ini akan mengajarkan kepada Anda bagaimana proses mencatat yang 

berbeda dan lebih baik dari cara konvensional. Dengan demikian apa-apa yang 

tadinya hanya Anda ingat dalam jangka pendek, kini bisa bertahan dalam jangka 

panjang. Tidak hanya setahun atau dua tahun, melainkan lima tahun bahkan lebih. 

Ini semua dapat dilatih dengan proses mencatat kreatif yang membantu Anda 

me-“recall” kembali apa-apa yang pernah dipahami. Anda juga akan belajar 

bagaimana praktek meringkas sebuah buku ke dalam selembar catatan.  

Bonus ini disajikan dalam video tutorial yang akan melengkapi keterampilan 

membaca cepat Anda dengan kemampuan merangkum materi dalam catatan 

ringkas yang bisa dipakai sepanjang masa. Anda bahkan akan diajarkan 

langkah demi langkah sehingga mampu membuat catatan seperti ini. 

 



BONUS 2 – AKSES LANGSUNG TANYA JAWAB 

Membaca cepat membutuhkan latihan dan bimbingan. Sebagai instruktur, saya akan 

selalu membimbing Anda untuk menguasai keterampilan ini. Anda bisa mengajukan 

pertanyaan apa saja seputar materi pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan 

itu. Setiap dua minggu, saya akan mengumpulkan seluruh pertanyaan dari para 

peserta dan menjawabnya secara live. 

Dengan demikian, Anda dapat belajar dari pertanyaan peserta lain. Anda akan 

mendapat feedback langsung dari saya sebagai pelatih. Anda bisa bertanya apa saja 

seputar membaca cepat, daya ingat, proses belajar, teknik mencatat dan 

seluruh materi yang berhubungan dengan itu. Saya akan menjawabnya sebaik 

mungkin sesuai kapasitas dan kemampuan yang saya miliki. 

Anda bisa mengakses tanya jawab kursus pada kelas sebelumnya, termasuk kelas-

kelas yang akan datang. 

Berapa Lama Saya Harus Belajar? 

Saya menyadari kesibukan Anda. Tentu Anda ingin menguasai keterampilan yang 

luar biasa ini namun tidak mengganggu aktivitas utama Anda.  

Untuk itu saya merancang keseluruhan materi pembelajaran secara bertahap agar 

Anda bisa menguasainya dengan baik. Anda cukup mempelajari 1 modul dalam 

dua minggu sekaligus melakukan latihan yang diperlukan.  

Ini berarti, Anda cukup menyediakan waktu sekitar 3 jam setiap dua minggu untuk 

menyaksikan video pelatihan. Ditambah sekitar 1-2 jam untuk mengerjakan latihan 

yang ada. Anda bisa mengatur kapan Anda melakukannya: pagi, siang, sore atau 

malam sesuai waktu luang yang Anda miliki karena ini adalah kursus online. Jika 

Anda memiliki kapasitas belajar dan waktu yang lebih longgar, Anda bisa menambah 

waktu belajar Anda. 

Apapun pilihan waktu Anda, saya menyarankan agar Anda membuat jadwal belajar 

yang teratur. 
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Selamat Datang Di Dunia Mobile 

Buat Anda yang super sibuk, saya membuat seluruh materi kompatibel dengan 

mobile device. Ini artinya Anda bisa memutar video-video pembelajaran di iPad, 

iPhone, Blackberry, Android maupun handphone lainnya. Anda juga bisa 

memutar versi audio lewat iPod atau MP3 Player kesayangan. 

Dengan demikian, Anda bisa menghemat waktu belajar dengan memanfaatkan 

waktu perjalanan pulang pergi ke tempat kerja. Inilah salah satu bentuk belajar di 

abad informasi. 

 

Silakan klik untuk melihat detil pelatihan. 

Berapa Investasi Yang Harus Saya Keluarkan? 

Untuk sebuah pelatihan tatap muka berdurasi 2-3 jam, sedikitnya Anda harus 

mengeluarkan satu juta rupiah bahkan lebih. Dan untuk belajar membaca cepat 

secara komprehensif, pelatihan singkat seperti itu sulit membawa hasil maksimal. 

Adapun untuk Kursus Membaca Cepat Online ini, Anda tidak akan 

mengeluarkan uang sebanyak pelatihan lainnya. Saya ingin membuat kursus ini 

terjangkau oleh berbagai kalangan.  



Bayangkan dengan 28 video tutorial, transkrip materi, buku kerja, 

presentasi setiap modul dan akses tanya jawab, Anda bisa mendapatkannya 

dengan investasi hanya beberapa bulan tagihan pulsa handphone Anda. 

Rp. 495.000,- hanya untuk satu kali pembayaran  

Pembayaran dilakukan ketika mendaftar. Anda akan mendapat akses langsung ke 

seluruh materi secara lengkap. 

Anda juga dapat menghemat 20% dari harga di atas jika termasuk pendaftar pertama 

ketika kursus dibuka nanti. Silakan lihat di website atau email yang dikirimkan 

kepada Anda. 

Saya menghargai investasi yang Anda keluarkan. Komitmen pribadi saya untuk 

memberi pelatihan terbaik dan berkualitas kepada semua peserta kursus. 

GARANSI 30 HARI UANG KEMBALI 

Anda bisa mengikuti kursus ini tanpa resiko. Coba kursus ini selama 30 hari dan 

rasakan manfaatnya. Jika karena alasan apapun Anda merasa tidak puas, kirim 

email kepada saya sebelum masa 30 hari sejak Anda bergabung. Saya akan 

mengembalikan investasi yang Anda keluarkan secara penuh. 

Silakan klik di sini untuk mendaftar kursus membaca cepat online. 

Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung dalam kursus membaca cepat online 

pertama di Indonesia.  

Jangan sampai ketinggalan. Saya hanya membuka kursus ini beberapa kali dalam 

setahun. Anda harus menunggu periode berikutnya jika tidak mengambil 

kesempatan ini sekarang. 

TAKE ACTION NOW! 

  



Kurikulum Kursus Membaca Cepat Online – Speed Reading for Smart People 
http://www.membacacepat.com/daftar/ 

Halaman 15 

Mari bergabung bersama para pembaca cepat dan pembelajar cerdas. 

Saya tunggu Anda di member area Kursus Membaca Cepat Online “Speed Reading 

for Smart People”. 

 

Muhammad Noer 

Pendiri Kursus Membaca Cepat Online Pertama di Indonesia 

 

DAFTAR DI SINI SEKARANG 

 

 


