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Kirimkan ebook ini kepada teman, sahabat, saudara, 
rekan kerja atau siapapun sebagai bukti kepedulian 

Anda kepada mereka. 
 
 
 

Insya Allah, ebook ini akan memberikan dorongan 
motivasi, berisi tip-tip sukses, dan membangun sikap 
positif. Dengan mengirimkan ebook ini, berarti Anda 

menginginkan ini semua bagi mereka. 
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Semua kata-kata mutiara pada ebook ini diambil dari 
web site www.motivasi-islami.com  

 
 
 
 
Anda boleh mengutip kata-kata mutiara dalam ebook ini 

selama sumbernya disebutkan, yaitu:         
www.motivasi-islami.com  
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Semakin Anda memahami lebih banyak tentang dunia di 
sekitar Anda, semakin bergairah dan penasaran terhadap 

kenyataan hidup dalam hidup Anda.  
 
 

Gairah adalah salah satu elemen pokok yang meringankan 
upaya dan mengubah kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa saja 

menjadi suatu pekerjaan yang dapat dinikmati. 
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Semakin besar "Mengapa" Anda akan semakin besar energi 

yang mendorong Anda untuk meraih sukses. 
 
 

Mimpi tidak hanya membantu Anda berhadapan dengan 
kegagalan, tetapi mereka juga memotivasi Anda secara 

konstan.  
 
 

Mimpi masa kini adalah kenyataan hari esok. 
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Anda bisa, jika Anda berpikir bisa, selama akal mengatakan 
bisa. Batasan apakah sesuatu masuk akal atau tidak, kita 

lihat saja orang lain, jika orang lain telah melakukannya atau 
telah mencapai impiannya, maka impian tersebut adalah 

masuk akal. 
 
 

Menuliskan tujuan akan sangat membantu dalam menjaga 
alasan melakukan sesuatu.  
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Apakah kita bisa untuk mengemban misi kita? Insya Allah 

kita bisa, karena Allah Mahatahu, Allah tahu sampai dimana 
potensi dan kemampuan kita. Jika kita tidak merasa mampu 
berarti kita belum benar-benar mengoptimalkan potensi kita. 

 
 

Jika target obsesi itu baik, maka memiliki obsesi bukan hanya 
baik, tetapi harus. Karena motivasi dari sebuah obsesi sangat 

kuat. 
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Untuk menjadi sukses, Anda harus memutuskan dengan tepat 
apa yang Anda inginkan, tuliskan dan kemudian buatlah 

sebuah rencana untuk mencapainya. 
 
 

Bisakah kita meraih sukses yang lebih besar lagi? 
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Merumuskan Visi dan Misi adalah salah satu bentuk dalam 
mengambil keputusan, bahkan pengambilan keputusan yang 

cukup fundamental. Visi dan Misi Anda akan menjiwai segala 
gerak dan tindakan di masa datang. 

 
 

Jangan takut dengan gagalnya meraih visi, kegagalan meraih 
visi sebenarnya bukan suatu kegagalan, tetapi merupakan 
keberhasilan yang Anda tempuh meski tidak sepenuhnya. 
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Visi itulah yang akan menuntun perjalanan hidup Anda. 
 
 

Menciptakan kebiasaan baru adalah salah satu dari kunci 
sukses. Jika anda ingin sukses Anda harus mulai menciptakan 

kebiasaan-kebiasaan yang akan membawa Anda kepada 
kesuksesan. 
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Jika Anda ingin menang--- dalam bisnis, karir, pendidikan, 
olah raga, dsb--- maka Anda harus memiliki kebiasaan-

kebiasaan seorang pemenang pula. 
 
 

Jika Anda ingin suatu kehidupan yang berbeda, buatlah 
keputusan yang berbeda juga.  
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Tengoklah kembali perjalanan Anda saat ini, akan menuju 
kemana? Apakah ke arah yang lebih baik, atau ke arah yang 

lebih buruk, atau tetap saja seperti saat ini? Tetapkanlah 
sebuah putusan dan jalanilah menuju konsekuensinya. 

 
 

Potensial pilihan Anda begitu melimpah, keputusan Anda 
dapat saja merubah hidup Anda secara dramatis dalam waktu 

singkat. 
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Hanya satu motivasi yang ada, yaitu Allah. Adapun motivasi 
lainnya harus dalam rangka "karena dan/atau untuk" Allah. 

 
 

Cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang yang beriman ialah 
cinta kepada Allah. Sehingga cinta kepada Allah-lah yang 
seharusnya menjadi motivator terbesar dan tidak terbatas.  

 
 

Sukses yang sudah Anda alami di masa lalu akan membantu 
untuk memotivasi Anda di masa yang akan datang.  
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Jika Allah yang menjadi tujuan, kenapa harus dikalahkan oleh 
rintangan-rintangan yang kecil di hadapan Allah? Jika 

mencari nafkah merupakan ibadah, semakin kerja keras kita, 
insya Allah semakin besar pahala yang akan diberikan oleh 
Allah. Jika nafkah yang didapat merupakan bekal untuk 
beribadah, maka semakin banyak nafkah yang didapat, 

semakin banyak ibadah yang bisa dilakukan. 
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Uang + Ahklaqul Karimah akan menjadi modal yang sangat 
berharga baik untuk Anda sendiri, maupun untuk kemajuan 

Umat Islam. Kejarlah keduanya.  
 
 
 

Jika niat sudah terpancang karena Allah, tidak akan ada 
halangan yang bisa menghentikan seseorang melakukan 

sesuatu. Niat karena Allah ialah motivator yang utama dan 
seharusnya menjadi satu-satunya motivator kita. 
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Jangan sampai kita terlena untuk memenuhi kekayaan 

duniawi yang sifatnya hanya sementara saja, hingga kita lupa 
akan tugas kita yang sesungguhnya di dunia ini yaitu 

mengumpulkan perbekalan untuk menuju kampung akhirat 
yang kekal. 

 
 

Jadi perkayalah diri Anda baik dengan materi maupun dengan 
ruhani, dan bagikan kekayaan tersebut kepada orang-orang 

yang ada disekitar Anda, terutama yang lebih membutuhkan. 
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Ada peluang dan ancaman dibalik harta yang kita miliki. 

 
 

Tindakan kita akan mengacu kepada apa yang ada dalam 
pikiran kita. 

 
 

Jangan terpaku dengan asumsi dan persepsi sendiri, karena 
bisa salah. Cobalah mulai membuka pikiran Anda terhadap 
pikiran orang lain, tentu saja dengan filter nilai-nilai yang 

Anda anut.  
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Seperti perkelahian orang yang kecil dengan orang yang besar, 
jika mengadu tenaga atau kekuatan tentu saja si kecil akan 
kalah, tetapi dengan kecerdikan, si besar bisa dikalahkan. 

 
 

Sudahkah Anda melihat dan meneliti apa yang sudah Anda 
lakukan dan membuat rencana ke depan agar lebih baik? 
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Proyek besar tidak bisa diselesaikan sekaligus, tetapi harus 
dibagi-bagi kebagian yang kecil dan dapat dikendalikan. 

 
 

Anda hanya memerlukan rencana yang sederhana dan tetap 
sederhana, yang penting Anda konsisten menjalankannya. 
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Dua hal yang perlu Anda ketahui sebelum memulai bisnis, 
pertama ketahuilah bahwa bisnis itu tidak mudah, kedua 

bekali diri Anda dengan sikap dan keterampilan yang 
memadai. Tetapi yakinlah bahwa Anda bisa. 

 
 
 

Rencana adalah jembatan menuju mimpimu, jika tidak 
membuat rencana berarti tidak memiliki pijakan langkahmu 

menuju apa yang kamu cita-citakan. 
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Putuskan apa yang Anda inginkan, kemudian tulislah sebuah 
rencana, maka Anda akan menemukan kehidupan yang lebih 

mudah dibanding dengan sebelumnya. 
 
 

Rencana memberikan arah langkah Anda. 
 
 

Kunci pengelolaan waktu yang efektif: mengeset prioritas dan 
konsentrasi pada satu pekerjaan pada satu waktu. 
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Untuk mencapai puncak, Anda harus melalui anak tangga dan 
terus menerus naik, maka Anda akan mencapai puncak yang 

Anda inginkan. 
 
 

Jika sukses merupakan akibat, tentu saja ada sebabnya. Jadi 
langkah pertama jika Anda ingin sukses ialah dengan 

mengetahui terlebih dahulu sebab-sebab yang membuat orang 
lain sukses. 
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Apa yang membedakan Anda dengan orang lain yang sukses? 
Jawabannya karena Anda tidak mengerjakan apa yang orang 

sukses kerjakan. 
 
 

Segala sesuatu yang kita kejar selalu menuntut bayaran. Hal 
yang paling umum yang diperlukan saat mengejar cita-cita 

ialah mengganggu zona nyaman. 
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Suatu saat mungkin Anda merasa dunia ini bau terasi, kemana 
pun Anda pergi bau terasi selalu tercium. Sebelum Anda 

memutuskan bahwa dunia ini penuh dengan terasi, periksalah 
diri Anda mungkin ada terasi pada kumis atau pakaian Anda. 

 
 

Untuk mengubah sikap, ternyata tergantung pada diri Anda 
sendiri. 
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Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu 
kita menuju kesuksesan baik dunia maupun akhirat.  

 
 

Dengan disiplin bukan saja kita tidak mendapatkan sangsi, 
tetapi dengan disiplin kita akan meraih sukses, terhindar 

(insya Allah) dari kecelakaan, dan disiplin juga adalah ibadah.  
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Bermimpilah, buatlah tujuan dari mimpi Anda, buatlah 
rencana, lakukan rencana, dan capailah mimpi Anda.  

 
 

Mungkin saja di tempat lain rezeki Anda sudah menunggu.  
 
 

Jika Anda mempunyai misi mulia, jangan takut untuk gagal, 
bukan hasil yang akan dinilai, tetapi usaha Anda untuk 

mencapainya.  
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Jika kegagalan menghampiri Anda bukan berarti Anda harus 

menyerah, tetapi cari jalan lain, kemudian kerjakan lagi. Sekali 
lagi, jangan cepat menyerah.  

 
 

Menyerah adalah salah satu cara untuk gagal.  
 
 

Jangan lupakan kegagalan, tetapi ambilah hikmahnya. 
Lupakan kekecewaan, karena harapan dimasa depan masih 

terbentang luas dan begitu cerah.  
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Jika sudah tidak ada harapan, cobalah jalan yang lain. Masih 
banyak jalan lain yang bisa membawa Anda menuju 

kesuksesan. 
 
 

Anda telah mendapatkan sesuatu yang berharga pada 
kegagalan sebelumnya, sehingga kini Anda telah lebih 

bijaksana, lebih berpengalaman, dan lebih terampil. 
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Diantara ribuan peluang dan kesempatan, di sana ada 
kesuksesan, namun dikelilingi dengan kegagalan. Ambil 

kesempatan dan peluang tersebut, biarkan Anda gagal dalam 
proses menemukan kesuksesan tersebut. 

 
 

Setiap kegagalan yang Anda buat adalah anak tangga Anda 
menuju puncak, yaitu sukses. Setiap kegagalan yang Anda 

temukan, memberikan arah yang jelas menuju sukses. 
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Kegagalan: 

dapat memberikan kekuatan 
ladang mendapatkan pahala  
dapat menggali potensi Anda  

mengembangkan kreatifitas Anda.  
 
 

Apabila apa yang sudah Anda rencanakan dan Anda 
mimpikan tidak terwujud dengan sukses, maka langkah yang 
paling baik Anda ambil adalah bertawakal pada Allah SWT  
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Jadi, berharaplah banyak, tetapi jangan kecewa jika gagal. 
Kecewa atau tidak, semua tergantung Anda, tergantung 

bagaimana Anda menyikapi kegagalan. Berharap sedikit hanya 
akan menghambat Anda mengoptimalkan potensi Anda. 

 
 

Lebih banyak Anda mencoba, akan mendekatkan Anda kepada 
sukses, meskipun Anda akan mengalami banyak kegagalan. 

Namun cuma itulah yang kita diperlukan, karena kita sering 
tidak tahu mana yang akan berhasil. 
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Kebahagian yang didapatkan oleh orang yang menghindari 
kekecewaan adalah kebahagian yang semu, dia bukan bahagia 

tetapi hanya tidak kecewa saja. 
 
 

Banyak perusahaan yang dimulai dengan modal besar 
bangkrut, sebaliknya bisnis dengan modal kecil banyak yang 

berhasil. Jadi bukan uang yang menentukan keberhasilan 
Anda! 
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Ubahlah sudut pandang Anda terhadap kegagalan, maka 
Anda tidak akan kecewa terhadap kegagalan yang Anda 
alami, setidaknya kekecewaan Anda akan sedikit atau 

sementara saja. 
 
 

Allah SWT mungkin memberikan ujian berupa kegagalan dan 
kehilangan kepada kita untuk mengajarkan hikmah kepada 

kita. 
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Mungkin, kegagalan, masalah, dan lingkungan yang tidak 
menyenangkan adalah sebagian dari skenario Allah SWT 

dalam membina diri kita. 
 
 

Jangan hiraukan opini negatif Anda, bentuklah kebiasaan 
beraksi agresif dan positif terhadap ancaman, masalah, dan 

kegagalan. Fokuskan diri Anda pada sasaran akhirnya, 
terlepas apapun yang terjadi saat ini. 
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Jika sikap kita benar, pengalaman mengecewakan akan 

memberikan hikmah yang membuat kita bahagia. 
 
 

Mari kita sama-sama belajar kepada pengalaman. Bukan saja 
pengalaman diri kita saja, tetapi kita juga bisa belajar pada 
pengalaman orang lain. Pengalaman adalah guru yang bijak. 

 
 

Ketekunan dan kesabaran jika digabungkan menjadi modal 
yang sangat besar untuk meraih sukses.  
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Keberhasilan Anda adalah ditentukan oleh Anda sendiri dan 
takdir Allah SWT. Bukan oleh orang lain. 

 
 

Ketimbang tersinggung dengan ejekan dan kritikan, akan lebih 
baik jika kita malah mengambil manfaatnya. Kadang ejekan 

dari musuh lebih jujur dari pada pujian seorang teman. 
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Para pemenang mangambil tanggung jawab terhadap 

hidupnya. Mereka tidak pernah menyalahkan orang lain atau 
pun lingkungan. Mereka tidak suka mencari-cari alasan 

terhadap kegagalan mereka. 
 
 

Dengan hidup di atas garis, kita tidak akan mandeg dengan 
alasan kondisi atau apa pun yang terjadi pada diri kita. Hidup 

kita akan lebih hidup. Kita akan bergairah dan memiliki 
determinasi yang tinggi dalam mencapai cita-cita kita. 
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Orang yang biasa berdalih tidak akan mengambil pelajaran 
dari kesalahan dan kegagalan, kerena dia sudah siap untuk 

berdalih lagi. 
 
 

Tidak akan ada keberhasilan tanpa tindakan. Tidak akan 
tindakan tanpa keberanian. Jadi tidak akan keberhasilan 

tanpa keberanian. Sukses sejalan dengan keberanian. 
 
 



Untaian Kata-kata Mutiara www.motivasi-islami.com 

 39

 
Jika wawasan Anda akan semakin luas, Anda akan 

menemukan jalan-jalan baru untuk meraih sukses. Insya Allah 
dalam waktu yang tidak lama ketakutan pada diri Anda akan 

hilang. 
 
 

Jangan takut menambah saingan dengan membina orang lain, 
rezeki Allah begitu melimpah di bumi ini. Dan Allah telah 

menetapkan rezeki bagi setiap makhluk-Nya bahkan hewan 
melata sekalipun. 
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Ketakutan-ketakutan akan membatasi Anda untuk 
melakukan berbagai hal yang sangat berarti bagi Anda. 

 
 

Mulailah sekarang juga untuk melangkah, menuju tujuan 
Anda meskipun selangkah demi selangkah tetapi akan 

membawa Anda ke tujuan, asal arah yang Anda tempuh benar.  
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Mimpi memang sangat perlu untuk memelihara gairah hidup 
dan kemajuan, tetapi mimpi tanpa disertai tindakan hanyalah 

seperti pepesan kosong belaka.  
 
 

Aplikasi atau tindakanlah yang membuat orang sukses, tentu 
saja setelah mimpi yang tinggi dan ilmu yang mencukupi.  
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Bagaimanapun mimpi yang bernilai tinggi otomatis 
memerlukan pengorbanan yang tinggi pula dan kerja yang 

terfokus. 
 
 

Diam tidak pasti, bertindak tidak pasti, kalau begitu 
mendingan kita bertindak. 
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Semakin berkerja keras kita, semakin beruntung kita. Apalagi 

jika niat kita lurus, tidak ada kerja keras kita yang sia-sia. 
 
 

Allah Mahatahu, sehingga pasti akan tahu apa yang terbaik 
bagi kita, termasuk mungkin kita harus lebih banyak berusaha. 

 
 

Sedetik waktu terlewat, tidak akan pernah bisa kembali. 
Maka jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. 
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Sesungguhnya waktu adalah hidup, dan hidup sendiri adalah 
menjalani waktu. Sejauh mana Anda menghargai waktu, 

berarti sejauh itulah Anda menghargai hidup Anda. 
 

 
 

Bekerjalah sebaik mungkin, pikirkan berbagai kemungkinan 
yang terjadi, sehingga jika kemungkinan tersebut datang kita 

sudah siap. Bisa saja esok akan lebih sulit. 
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Ketidakpastian selalu menyertai kita, jangan lari, percuma. 
Yang perlu dilakukan ialah gunakanlah kreatifitas Anda 

untuk mencari solusi-solusi baru dan tetaplah semangat untuk 
mengaplikasikan solusi-solusi tersebut. 

 
 

Mungkin saja setiap masalah dan tantangan yang kita anggap 
sulit itu masih ada solusinya, namun belum terpikirkan oleh 

kita. 
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Hindarilah membatasi diri Anda, pikiran-pikiran Anda, atau 
mimpi-mimpi Anda, sebab, apa yang kita lakukan atau apa 
yang kita buat esok hari tidak pernah terpikirkan hari ini. 

Manusia sudah diberi kemampuan untuk berkreasi. 
 
 

Tidak ada waktu yang lebih baik selain sekarang untuk 
memulai hidup yang baik. Anda tidak perlu untuk 

menciptakan ulang kehidupan anda di waktu yang sudah 
lewat. Mulailah meskipun hanya dengan satu langkah, yang 

penting anda memulai, jangan ditunda untuk besok. 
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Jika Anda ingin beruntung, persiapkan diri Anda dengan 
membina sikap Anda dan membekali diri dengan berbagai 

keterampilan yang memadai. 
 
 

Anak bebek akan bertingkah seperti ayam saat menganggap 
dirinya ayam. Sebaliknya anak bebek bertingkah laku sebagai 

mana bebek lainnya saat dia sadar kalau dia itu bebek. 
Fenomena ini juga berlaku pada manusia, dia akan bertingkah 

sesuai dengan anggapan pada dirinya sendiri. 
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Sekali kita underestimate terhadap diri sendiri, kita akan rugi, 
karena potensi kita akan terkungkung oleh batas yang terlalu 

sempit dibandingkan dengan batas yang sebenarnya. 
 
 

Cacat atau kekurangan lainnya memang akan membatasi 
kebebasan kita di suatu sisi. Namun kebebasan itu banyak dan 

bermacam-macam, jika salah satu kebebasan kita terpenjara, 
kita masih bisa mencari kebebasan yang lainnya. 
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Jangan menganggap diri kita tidak mampu sebelum mencoba, 

belajar, dan berlatih. 
 
 

Kita memiliki keunikan masing-masing yang dapat menjadi 
keunggulan kita masing-masing. 

 
 

Jika Anda belum merasa memiliki keunggulan saat ini, 
mungkin Anda belum memiliki semangat yang tinggi dan 
motivasi yang kuat dalam rangka menggali potensi Anda. 
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Untuk meraih keunggulan lebih tinggi kita memerlukan 
bantuan orang lain. 

 
 

Dalam mengahadapi perubahan dan untuk menjadi manusia 
unggul ada satu jalan yang tidak boleh tidak harus kita 
lakukan, yaitu selalu memperbaiki diri terus-menerus. 
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Allah SWT memerintahkan kita untuk mau berpikir tentang 
penciptaan-Nya yang begitu menakjubkan, rumit, dan 

kompleks. Namun semua itu telah Allah SWT tundukan 
untuk kita. Ini sebagai tanda bahwa manusia memiliki 

kemampuan (dari Allah) untuk menundukan apa yang ada di 
langit dan di bumi. 
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Mengevaluasi apa yang kita lakukan dan semua pencapaian 
kita. Apapun hasilnya akan menjadi fondasi kuat untuk 

kehidupan kita dimasa mendatang yang lebih baik. 
 
 

Lalui kesulitan dan betakwalah, maka kemudahan pun akan 
datang. 
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Agar eBook ini Bermanfaat 
 

EBook ini tidak akan bermanfaat jika hanya 
dibaca secara sekilas kemudian tak pernah 
dibuka lagi. Agar manfaat ebook bisa Anda 
dapatkan, bacalah ebook ini berulang-ulang 

sampai Anda hafal (bukan bosan). 
 

Jika prinsip-prinsip yang ada pada ebook ini 
sudah tertanam dalam kepala Anda, secara 

tidak sadar Anda akan mendapatkan 
manfaat ini. Dan itu perlu waktu. 
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Terima Kasih 
 

Terima kasih kami ucapkan, bahwa Anda telah sudi 
membaca ebook sederhana ini. Namun insya Allah 

akan membawa manfaat bagi kita semua. 
 

Berbagilah dengan orang lain, dengan cara 
mengirimkan ebook ini kepada orang yang dekat 
dengan Anda, keluarga, teman, rekan kerja, dan 

siapa pun yang Anda kenal 
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Kunjungi web site kami untuk mendapatkan artikel-artikel, ebook, dan 
pelatihan yang membuat Anda lebih baik. Lebih baik dibidang bisnis, 

karier, profesional, dan apapun yang Anda jalani. 
 

www.motivasi-islami.com 
 

Bergabunglah dengan Buletin Mingguan Motivasi Islami untuk 
mendapatkan artikel-artikel yang membakar semangat Anda. Artikel-

artikel tersebut akan dikirim ke email Anda. Cara bergabung ada pada 
web site atau kirim email ke: 

gabung@motivasi-islami.cjb.net  
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Dapatkan ebook-ebook lainnya yang bermutu dari        
www.motivasi-islami.com  

 
1. Motivasi Kunci Sukses Finansial 

Buku elektronik yang membahas strategi-strategi meningkatkan 
kondisi finansial Anda. Anda akan lihat pada ebook ini bahwa untuk 

kondisi finansial yang lebih baik, yang diperlukan ialah hanya 
motivasi Anda. 

 
2. Better Income 

EBook yang membahas rahasia-rahasia fundamental dalam meraih 
penghasilan yang lebih besar. Rahasia-rahasia inilah yang sering 
dilupkan orang sehingga mereka tidak memiliki penghasilan yang 

lebih baik. 
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3. Better Life 
Ebook ini membahas berbagai aspek pengembangan diri yang 

diperlukan oleh setiap orang yang ingin meningkatkan kehidupanya. 
 

Setiap membeli ebook Anda akan mendapatkan bonus-bonus yang 
memiliki nilai yang tinggi. Kunjungi web site kami. 

 
Masih ada ebook-ebook yang masih dalam penyusunan. Untuk 

lengkapnya, kunjungi web site kami. 
 

www.motivasi-islami.com   
To be better and better. 
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Manfaatkan eBook ini 
 

Bukan hanya isi ebook ini yang akan bermanfaat, ebook ini 
sendiri pun bisa bermanfaat bagi Anda. 

 
1. Menambah relasi dan merekatkan silaturahmi jika Anda 

mengirimkan ebook ini sebagai hadiah kepada orang 
lain. Setiap orang akan senang dengan hadiah. 

2. Sebagai alat promosi web site, produk, atau jasa Anda. 
 

Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk menyisipkan 
pesan-pesan pribadi maupun iklan dalam ebook ini. Kirimkan 

pesan Anda maks 500 karakter ke 
redaksi@motivasi-islami.com  
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