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BRAIN RULES
(Aturan Otak)

John Medina



Brain Rules mengajarkan Anda bagaimana menjadi lebih produktif di 
tempat kerja dengan memberikan fakta-fakta tentang bagaimana pikiran 
kita bekerja lebih produktif dengan pola tidur yang baik, olahraga secara 
teratur, dan belajar dengan semua panca indera.



Kutipan Favorit Penulis

“Mereka menemukan bahwa salah satu cara untuk 
memprediksi adanya penuaan yang baik adalah 
kehadiran atau ketidakhadiran dari gaya hidup 

menetap.”

- John Medina



LATAR BELAKANG 

Kepalkan tangan kita dan lihatlah! Otak seukuran kepalan tangan yang 
berada di dalam tengkorak, mengontrol segala hal yang kita lakukan 

sekarang. Terlihat kecil namun otak kita menyimpan banyak potensial.

Faktanya, pikiran kita dapat berkembang mau berapapun umur kita. Di 
dalam buku Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at 

Work, Home, and School, kita akan memahami kebiasaan apa saja yang 
harus kita punya agar pikiran kita sehat dan bahagia! 



Berikut adalah 3 pelajaran untuk meningkatkan 
produktivitas:
1. Berolahragalah lebih banyak untuk meningkatkan 

efisiensi otak dan tubuh.
2. Temukan dan pertahankan siklus tidur alami Anda 

jika Anda menginginkan pikiran Anda bekerja lebih 
baik.

3. Semakin banyak indera terlibat ketika Anda belajar, 
semakin baik Anda akan menyimpan informasi.



Pelajaran 1 : Otak dan 
tubuh Anda akan 

bekerja lebih baik jika 
Anda berolahraga lebih 

banyak.



Pikiran kita membutuhkan suplai dari 
makanan agar bisa berfungsi dengan baik. 
Saat kita berolahraga, semua bagian tubuh, 
termasuk pikiran kita menjadi lebih baik 
dalam menyerap nutrisi dari makanan. 

Kebiasaan sehat ini juga meningkatkan 
aliran darah ke seluruh tubuh, yang 
membantu menciptakan pembuluh darah 
baru. Vitamin dan mineral kemudian dapat 
bergerak dengan lebih mudah, dan 
melancarkan saluran pencernaan. 



Manfaat besar lainnya dari olahraga 
adalah menstimulasi pembentukan 
hormon, diantaranya memperbaiki 
jaringan tubuh kita. Salah satunya 
adalah brain-derived neurotrophic 
factor (BDNF), yang membantu 
dalam menciptakan sel-sel baru. 
BNDF juga membuat neuron dan 
koneksi di antara mereka sehat.



Pelajaran 2 : Temukan 
pola tidur yang kita 

butuhkan dan 
konsistenlah untuk 
kinerja mental yang 

optimal.



Dalam istilah yang paling sederhana, 
tidur meremajakan tubuh dan otak 
kita. Tanpa tidur, kita akan menderita. 
Tidak cukup istirahat dalam 
seminggu akan membuat kita balas 
dendam tidur di kedepannya. Selain 
itu. ketika kita hanya istirahat 6 jam 
atau kurang selama lima hari. sama 
saja kita sedang melalui 48 jam tanpa 
tidur! 



Menurut penelitian, orang yang 
mengetahui jadwal tidur dan 
mengikutinya secara teratur, 
umumnya lebih kuat secara 
intelektual. 



Pelajaran 3 : Kita akan 
lebih mudah belajar jika 

menerima informasi 
secara bersamaan baik  

visual maupun suara 
sekaligus.



Ketika kita melibatkan banyak panca indera 
sewaktu belajar, informasi yang kita 
dapatkan akan bertahan lama dan melekat. 

Dalam satu studi, para ilmuwan meminta 
partisipan melihat video seseorang yang 
berbicara dan tidak ada suara. Korteks 
pendengaran mereka, bagian dari otak yang 
bertanggung jawab untuk mengambil suara, 
masih aktif. Menariknya, area yang sama ini 
tidak aktif ketika orang yang sama melihat 
video bisu seseorang yang hanya membuat 
wajah.

Dengan kata lain, belajar tidak seefisien 
ketika hanya satu indra yang terlibat karena 
lebih sedikit bagian otak yang aktif.



Penelitian oleh Richard Mayer 
mengkonfirmasi hal ini. Dia melakukan 
percobaan yang memisahkan peserta 
menjadi tiga kelompok yang diberi 
informasi dengan cara yang berbeda:

- Hanya mendengar
- Hanya melihat
- Mendengar dan melihat

Ketika tiba saatnya untuk mengingat 
materi yang sudah diperlihatkan, 
kelompok yang bisa melihat dan 
mendengarnya tampil paling baik.



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya 
hanya bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Brain Rules (John Medina)
● https://fourminutebooks.com/brain-rules-summary/#more-4965

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.



Wanda Alfarinsya Putri | People Development Enthusiast

Wanda adalah seorang mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera 
Program Studi Farmasi Angkatan 2019. Lahir di Bandar Lampung, 
pada tanggal 17 Agustus 2001. Wanda aktif sebagai relawan di 
berbagai bidang seperti pada bidang pertanian, pengembangan diri, 
maupun pendidikan.


