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Isi buku dalam satu kalimat:

Better than Before  adalah buku yang menjabarkan penelitian terkini tentang 
cara mengubah kebiasan buruk dan mengembangkan kebiasaan yang baik, 
dengan tujuan membantu pembaca untuk dapat menemukan kecenderungan 
kebiasaan mereka, serta memberikan beberapa cara sederhana untuk mulai 
memperbaiki kebiasaan masing-masing.



“What you do everyday 
matters more than what you 

do once in a while.”

(Hal sepele yang dilakukan sehari-hari lebih berarti dari 
sesuatu yang besar tapi dilakukan hanya sesekali)

- Gretchen Rubin



New Year, New Me. Seperti menjadi tradisi, banyak orang akan membuat 
resolusi pada pergantian tahun, dengan harapan menjadi versi diri yang lebih 
baik.

Namun, tahukah anda, di Amerika hanya 8% orang yang melakukan resolusi 
yang mereka buat? Sebuah angka yang rendah, ya. Apalagi mengingat hampir 
setengah dari populasi Amerika membuat resolusi setiap tahun tersebut.

Tak dapat dipungkiri, menjadi konsisten dengan resolusi yang kita buat 
memang tidak mudah. Apalagi, setiap orang itu berbeda-beda. Cara satu 
mungkin berjalan baik dilakukan si A, tapi malah gagal total kalau si B yang 
mencoba. 



Buku Better Than Before mengangkat permasalahan ini dengan penilaian 
kecenderungan kebiasaan. Buku ini merupakan buku ketiga penulis Gretchen 
Rubin, setelah karya sebelumnya yaitu Happier At Home dan The Happiness 
Project. Pada Better Than Before, penulis mengembangkan sebuah kuis untuk 
membantu kita menemukan kecenderungan kebiasaan kita. Cara ini pun 
menjadi terkenal, dan Rubin kemudian merilis buku yang berjudul The Four 
Tendencies.



Pelajaran I

4 Tipe Kecenderungan Kebiasaan
(The Four Tendencies)



Seperti apa kecenderungan kebiasaan itu? Bagaimana caranya bisa membantu 
mengubah kebiasaan? Menurut Gretchen Rubin, The Four Tendencies 
terdiri atas empat tipe khusus,  berdasarkan bagaimana seseorang menanggapi 
harapan yang berasal dari internal (diri sendiri) dan eksternal (orang lain). 
Empat tipe tersebut adalah Upholder, Questioner, Obligers, dan Rebels. 

 



Upholder 
Tipe ini merespon dengan baik pada harapan internal maupun eksternal. 
Memulai kebiasaan baru mudah bagi mereka, sepanjang ada suatu aturan 
mengikat yang bisa diikuti. Jika tidak terstruktur akan membuat mereka 
kewalahan. Misalnya, jika memasak makanan sehat, mudah jika sudah 
direncanakan sebelumnya. Tapi, di situasi spontan, bisa jadi mereka akan 
kebingungan dan akhirnya malah makan makanan cepat saji lagi.

Questioners
Tipe yang merespon motivasi diri, tapi tidak dari eksternal. Questioner serba 
ingin tahu, menimbang baik buruknya kebiasaan, itu sebabnya mereka biasanya 
termotivasi sendiri. Jika mereka mulai mengonsumsi makanan sehat, mereka 
perhatikan sendiri apa yang mereka makan, dan melihat efeknya langsung pada 
diri sendiri pula. 



Obligers
Tipe obligers, termotivasi dari luar. Biasanya mereka mencoba membuat 
orang-orang terkesan, dan mereka peduli pada penilaian orang. Dengan 
bantuan teman atau pelatih yang memperhatikan atau bahkan memasak untuk 
mereka, dapat sangat membantu tipe ini memperbaiki kebiasaan makan 
mereka

Rebels
Tipe rebel, yang mengabaikan harapan dari internal maupun eksternal secara 
umum. Lupakan soal jurnal atau kalender, Rebel ingin sesuatu yang tidak 
dibuat-buat dan mau bebas memilih sendiri. Jadi, mereka memasak makanan 
sehat karena mereka ingin saja. Tidak ada embel-embel hidup sehat atau 
apapun.



Pelajaran II

Cara Mudah Memulai 
Kebiasaan Baik ala Better 

Than Before



Dalam bukunya, penulis juga memberikan cara-cara sederhana untuk memulai 
kebiasaan baik. Hampir semuanya mencoba untuk meminimalisir ‘tekad’. Jadi 
tidak perlu lagi menunggu niat, hal ini agar kita bisa cepat menyesuaikan 
dengan kebiasaan tersebut.

Misalnya, jika ingin rutin berolahraga, coba jadwalkan waktu olahraga 
pada kalender. Tentu dapat membantu, karena kita harus berolahraga sesuai 
jadwal yang tertera, bukan lagi mengandalkan mood.

Kalender bisa sekaligus berfungsi sebagai catatan kebiasaan kita. Sama dengan 
olahraga, kebiasaan makan juga lebih baik dipantau, misalnya dengan mencatat 
apa saja yang kita makan, membuat jurnal atau mengunduh aplikasi serupa.



Hal lain untuk mempermudah membiasakan diri adalah membuat sesuatu 
menjadi menyenangkan. Ambil contoh kasus peningkatan 66% orang 
menaiki tangga ketika peneliti asal Swedia menghias tangga menjadi piano, yang 
memutar musik saat orang melangkah di atasnya. 

Kita juga sebisa mungkin harus melenyapkan godaan, kapanpun kita 
bisa. Misalnya, menjauhkan ponsel saat sedang bekerja. Kita pun secara tak 
sadar akan lupa dengan ponsel dan menjadi lebih fokus. 



Hal lainnya untuk membuat kita disiplin dalam melakukan kebiasaan baik adalah 
dengan menggabungkannya. Ada dua cara, yaitu Habit Stacking dan Temptation 
Bundling

Habit stacking artinya melakukan kebiasaan sekaligus Misalnya, katakan pada 
diri sendiri “Sehabis bekerja, saya akan menyikat gigi”. Hal ini juga bisa 
dilakukan pada rutinitas pagi kita, misalnya jogging sambil mendengarkan 
podcast.

Sedangkan Temptation bundling, yaitu dengan menggabungkan kesenangan 
kita dengan sesuatu yang kita enggan lakukan. Kathy Milkman, yang 
mencetuskan istilah ini kesulitan pergi ke gym, tapi sangat menyukai 
mendengarkan audio book. Jangan lupa berikan hadiah pada diri kita, namun 
dengan sesuatu yang spontan agar kita tidak ketergantungan dengan hal 
tersebut.



Jadi, ayo mulai menyesuaikan diri sesuai dengan cara anda dan 
buat perubahan positif menjadi mudah!



Buku ini direkomendasikan kepada siapa?

Buku ini sesuai untuk anak 18 tahun yang baru memulai perkuliahan di kota baru, 
atau seorang sekretaris berusia 48 tahun yang tidak merasa puas dengan 

pekerjaannya, dan untuk siapa saja yang belum mengetahui kecenderungan 
kebiasaan mereka



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:
● Better Than Before (Gretchen Rubin)
● https://fourminutebooks.com/better-than-before/

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.



Luh Made Dewi Arideanty Puja | Literature Student

Arideanty merupakan mahasiswa jurusan Sastra Inggris di 
Denpasar. Ia menyukai dunia menulis yang merupakan hobinya 
sejak bangku sekolah. Saat ini ia disibukkan dengan upaya mengisi 
waktu dengan hal yang bermanfaat, salah satunya dengan 
mengikuti kegiatan volunteer. 

Isi dengan foto pribadi


