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BELAJAR MELALUI TRAINING LEBIH 
MUDAH DAN CEPAT 
 

Oleh: Haer Talib (haer.RumahAccess.com) 

 

Alhamdulillah, training MS Access - Programming hari Minggu, 13 Agustus 2017 

yang dilaksanakan RumahAccess Indonesia (RumahAccess.com) berhasil dengan 

baik. Peserta terlihat antusias sehingga waktu training menjadi mulur hingga 

setengah enam. Saatnya salah seorang peserta yang berasal dari Bali harus ke 

bandara mengejar pesawat. Ada juga dua orang peserta dari Bandung yang 

berangkat jam 5 pagi dengan kereta, juga harus balik. Senang berbagi ilmu dengan 

kalian guys! Apalagi yang telah berusaha datang dari jauh. Semoga sedikit 

pencerahan yang saya berikan dapat membantu percepatan belajar anda sehingga 

mampu menguasai MS Access sebagai tool untuk mengelola data dan membuat 

aplikasi database. 

 

Lebih Mudah dengan Petunjuk yang Tepat 
 

Belajar Access lebih mudah, bukan? Dengan petunjuk yang tepat, kebingungan dalam 

memulai menggunakan Access menjadi teratasi, lalu muncul ide-ide kreatif untuk 

membuat aplikasi database, paling tidak menggunakan Access sebagai alat untuk 

mengelola data, baik databasenya dari Access sendiri maupun dari database lain. 

 

Perbedaan besar antara belajar sendiri (otodidak) dengan belajar melalui training 

adalah adanya guru atau instruktur/trainer yang mengarahkan belajarnya, lalu 

membantu ketika menghadapi kesulitan. Seorang guru/trainer akan langsung 

melihat jika anda melakukan kesalahan, lalu memberikan penjelasan kenapa salah 

dan bagaimana seharusnya. Berbeda juga dengan metode yang digunakan pada 

tempat kursus, dimana peserta harus hadir belajar materi yang sudah disediakan 

dalam jangka waktu yang cukup lama, sedangkan pada training waktu yang ‘mahal’ 

itu bisa digunakan lebih efektif dan efisien. Jika ada yang masih menganggap biaya 

training mahal padahal waktunya hanya sebentar, maka itulah ‘harga’ waktunya. 

Mengapa lebih suka belajar yang lama? 
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Latihan yang Membuat Anda Bisa 
 

Terus terang saya tidak bisa membahas semua hal tentang Access dalam waktu 

training yang singkat, jadi saya hanya membahas yang paling diperlukan saja. 

Latihanlah yang membuat seseorang menjadi bisa. Pada waktu mengerjakan 

latihan, pada waktu itulah anda akan merasakan kesulitan, dan pada waktu itulah 

saya memberikan petunjuknya. Anda melihat/ mendengar, maka anda tahu. 

Tetapi jika anda mengerjakannya, maka anda bisa! Itulah moto dalam training. 

Training itu berlatih! Training itu mengerjakan materi yang diberikan, dan jika anda 

berhasil berarti anda bisa! 

 

Saya menulis cukup banyak buku tentang Access, umumnya buku latihan atau 

tutorial membuat aplikasi database. Saya membutuhkan waktu yang banyak untuk 

bisa menuangkan petunjuk-petunjuk dalam teks buku walaupun dibantu dengan 

gambar screen capture. Ketika memberikan training, saya mudah sekali menunjukkan 

langsung di layar komputer, dan menjelaskan mengapa perlu begini dan begitu. The 

best practices yang saya dapatkan dari pengalaman bisa langsung saya tularkan 

dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hal naming convention saja, bagaimana 

memberikan nama object, bagaimana memberikan nama control, bagaimana merujuk 

ke nama itu di dalam query dan module, bisa langsung saya jelaskan. Jika itu 

dilakukan dalam buku atau artikel, maka akan banyak teks yang harus diketik. 

Padahal, jika banyak teksnya, pembaca justru malas membacanya!  

 

Well, kali ini saya juga tidak perlu berpanjang kata lagi. Ayo ikut training! Hehehe… 

 

 


