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STUDY HABIT BASIC
Tujuan kelas 108
1. Membantu peserta menemukan makna, mengapa harus belajar.
2. Membantu peserta menemukan metode belajar yang tepat bagi pribadinya.
3. Membantu peserta melakukan manejemen pribadi.
Belajar
• Kamus bahasa Indonesia: Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu 1
• Belajar adalah proses menerima dan mengolah informasi yang penting bagi pengembangan
diri kita.
Kenapa harus belajar?
1. Yesus belajar (Lukas 2:41-52)
“Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan
makin dikasihi oleh Allah dan manusia.” (Ayat 52)
2. Tokoh-tokoh terkenal di dalam Alkitab pun belajar:
a. Yusuf (Kejadian 39:1-23)
“Tidak ada seorangpun yang akan diberikan tanggung jawab lebih, jika dalam
proses belajarnya dia tidak sungguh-sungguh.”
b. Daniel (Daniel 1:1-21)
“Orang-orang yang terpilih untuk sesuatu yang terbaik, biasanya adalah orangorang yang pandai.”
c. 12 murid Yesus ( Matius 4:18-22,Markus 3:13-19; Markus 6:6b-13)
Kamus bahasa Indonesia: Murid adalah orang (anak) yang (sedang) belajar atau
berguru atau bersekolah2
d. Paulus (Galatia 1:14)
“Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang
sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin
memelihara adat istiadat nenek moyangku.”
e. Timotius (2 Timotius 1:1-18)
“Seorang yang lemah sekalipun jika belajar maka akan menjadi mampu untuk
diberikan tanggung jawab dan melakukannya.”
3. Tokoh-tokoh cendikiawan dunia:
a. Romo Tom Jacobs
“Mau tahu obat agar kalo udah tua nanti tidak pikun?
Membaca buku setiap hari!”
b. Aritoteles, Socrates, Plato, Calvin, Marthin Luther King
4. Orang-orang sukses pun belajar:
Bakrie, Yusuf Kalla, Yohanes Surya, Ciputra, Bill Gates, Stephen R. Covey, dll
5. Allah suka orang yang rajin belajar (Amsal 1:7)
“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat
dan didikan”
Apa itu “Study Habit”?
• Study Habit adalah cara belajar yang tepat dan efektif untuk mengembangkan diri kita secara
terus-menerus, sehingga kebiasaan atau habit yang baik tersebut menjadi budaya pribadi
yang menyenangkan.
• Misi study habit adalah agar setiap orang yang sedang belajar menjadi pembelajar.
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Ice breaker: apakah kamu suka belajar?

