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. Hasil penelitian

1. Dari 11.000 sinyal yg diterima otak 

manusia,    hanya 40 yang diproses secara 

sadar, selebihnya direspon scr otematis

2. 95% respon manusis pd sesuatu adalah 

otematis



KEBIASAAN/ HABIST

 Segala sesuatu yang dilakukan secara otematis, 

tanpa berfikir panjang.

 Sesuatu  aktivitas yang dilakukan terus menerus 

sehingga menjadi bagian kepribadian manusia.



PILIHAN HABIST ANDA MENENTUKAN SUKSES

TIDAKNYA ANDA

Pilihan

indivi

Habist

baik

Habist

buruk



DINAMIKA KEBIASAAN

Kebiasaan

belajar

komitlatihan

pengulangan



PROSES KEBIASAAN

practice

repetition

habist



Q.S THAHA : 113

 Dan Demikianlah kami menurunkan Al Quran

dalam bahasa Arab, dan kami Telah

menerangkan dengan berulang kali, di

dalamnya sebahagian dari ancaman, agar

mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu

menimbulkan pengajaran bagi mereka.



BACALAH DG BENAR ?

لمبذا خلقنب هللا تعبلى؟

خلقنب لنعبده َوالَ نشرك بِِو شيئب  

ىَْل نعبد هللا خوفب  وطمعب ؟

ً  نعم نعبده خوفب  وطمعب



TIPS CEPAT BACA ARAB GUNDUL

 Baca basmalah

 Baca haukallah

 Jadikan kebiasaan  ( latiahan + pengulangan)



COBA BACA YG INI

أشهد أال إله إال هللا وحده ال شريك له 

وأشهد أن محمدا عبده ورسىله 

كل مىلىد يىلد على الفطرة



IMAM SYAFI’I

Saudaraku..! Kalian  tidak akan dapat 

menguasai ilmu tanpa 6 hal :

1. Kecerdasan

2. Ketelitian

3. Kesungguhan

4. Keuangan

5. Pembimbing

6. Waktu yg lama



AR-RA’DU : 11

 . Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya,

mereka menjaganya atas perintah Allah.

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada

pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum,

Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia



MERUBAH KEBIASAAN

Pelajari & 
komitmen

praktekkan

Ulangi dan 
ulangi



MEMILIH KEBIASAAN

no APA YANG 

SEHARUSNYA 

DILAKUKAN

MENGAPA

HARUS  

DILAKUKN

BAGAIMANA

MEMBIASAKAN

NYA

1

2



KEBIASAAN YANG HARUS SAYA LAKUKAN

NO Kebiasaan rutin yg 

kulakukan

Manfaatnya bagiku Kebiasaan yg 

sehrusnya kulakukan

Manfaatnya bagiku Kebiasaan 

baru yg 

harus 

klakukan


