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SIKAP SUKSES

• Berpikir Positif

• Keyakinan 

• Kemauan

• Keuletan 



Berpikir Positif

• Kegiatan mental yang menghasilkan pikiran-

pikiran yang mendukung tercapainya suatu 

tujuan

• Proses berpikir berarti memperkerjakan otak 

(saraf pusat) kemudian ditanggapi oleh 

syaraf-syaraf lainnya.

• Tubuh bagaikan kapal, maka pikiran adalah 

kaptennya.



Bagimana supaya menjadi 

pemikir positif?

Kalau ingin menjadi pemikir positif maka 

harus memperhatikan fisik dan mental 

secara simultan (terpadu).

Melalui olahraga maka sekresi akan 

normal dan terbentuk susunan syaraf 

yang baik (sikap yang baik)



Keyakinan 

Besarnya sukses dapat diukur dari 

besarnya keyakinan yang dimiliki

Keyakinan sebelum dan keyakinan sesudah

Keyakinan awal datang dari pikiran positif

Keyakinan sesudah datang dari kesadaran



 Semua orang ingin kaya, kenapa hanya 
sedikit yang kaya?......

 Pengin mobil?.... Sudah nabung belum?...

 There is a will, there is a way.

 Pemikir negatif memandang itu adalah 
kemauan yang tidak realistis
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Cara melatih 

mendapatkan kemauan

 Menguasai diri, membiasakan disiplin dan 
bertindak tegas.

 Menghukum diri, kemauan dapat diukur melalui 
besar kecilnya hukuman yang diberikan apabila 
tidak mencapai apa yang dicita-citakan.

 Orang yang berpikiran maju, jangan sekali-kali 
cepat menghukum orang lain tetapi cepat 
memaafkan diri



Keuletan 

 Lakukan dengan segera dan ulet

 Bekerja dengan ulet: pantang menyerah, 
tidak cengeng, dan maju terus.

 Apabila perjalanan sulit orang yang ulet 
akan berjalan terus.

 Dig a little more!!!

 Bacalah sekali lagi.



Metode Belajar Efektif

• Cara berkonsentrasi

• Metode membaca

• Melipatgandakan daya ingat.



Cara Berkonsentrasi

Otak bagai sungai yang mengalir 

ke beberapa anak sungai.

Tidak kenal maka tidak sayang

Membaca secara terbalik

Belajar perlu istirahat



Metode Membaca

 Belajar=terjadi perubahan baik dalam 
pengertian atau dalam tindakan.

 Membaca belum tentu belajar

 Preview (Menyelidiki), Question 
(Bertanya), Read (Membaca), State 
(menyatakan), Test (Menguji)



Melipatgandakan Daya Ingat

 Harus tersimpan sejumlah informasi yang 

dibutuhkan untuk memahami suatu konsep

 Mengingat = segala sesuatu yang berulang-

ulang ditanamkan dalam benak seseorang akan 

cenderung menjadi kenyataan

 Menghubung-hubungkan (asosiasi)

 Dengan skema/pola



TERIMA KASIH

SEMOGA KESUKSESAN MENANTI ANDA, 

KALAUPUN ANDA MENGALAMI KEGAGALAN 
ITU ADALAH CARA TUHAN MENGAJARKAN 
KEPADA ANDA AKAN ARTI KESUNGGUHAN


