Jadi Pelajar
Harus Sukses
Jadilah yang terbaik!
Karena tidak ada seorang pun
yang bisa melarang kamu untuk
menjadi pribadi sukses.
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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Bismillaahirrahmaanirrahiim...
Wahai pelajar-pelajar keren, sebelum melangkah lebih jauh
dalam kesenangan kita dalam belajar untuk meraih berkah
Allah Swt., ada anjuran yang luar biasa dari Rasulullah saw., yakni memulai segala sesuatu dengan basmallah. Rasulullah saw.,
bersabda:
“Setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputuslah berkahnya.” (Tafsir Ibnu Katsir)
Kalimat bismillaah adalah awal dari segala yang baik, jadi kita
juga harus memulai segala sesuatu dengan bismillaah. So,
marilah kita buka terlebih dahulu kesenangan belajar kita
di buku ini dengan membaca Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang.

DELAPAN HARAPAN SETELAH MEMBACA BUKU INI
1.

Mencintai Allah dan Rasul-Nya serta mencintai orangorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya.

2.

Mampu mengenali dan menggali potensi dahsyat yang
sudah dikaruniakan Allah kepada diri kita.

3.

Menyadari keterbatasan, lakukan percepatan serta pemberdayaan, dan raih prestasi.

4.

Memiliki motivasi belajar kuat yang mampu tegar dalam
ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan belajar.

5.

Mengenali arti hidup yang sesungguhnya untuk melahirkan amal-amal unggulan.
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6.

Berjiwa dan bervisi besar untuk mencapai cita-cita besar.

7.

Selalu mengefisiensikan dan mengefektifkan waktu untuk
meraih prestasi.

8.

Dan terakhir, Be SUCCESS; menjadi manusia pembelajar
yang SUKSES, yang tak pernah kenyang dengan belajar
dan selalu dahaga akan ilmu.

Semoga Allah mengabulkan ikhtiar sederhana ini. Aamiin.
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SAPA PENULIS:

Bayi yang
Terlahir Hebat

D

i sebuah rumah sakit, ada seorang ibu yang akan melahirkan. Setelah berjuang antara hidup dan mati, lahirlah
seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun, ada suatu keajaiban terjadi pada anak yang dilahirkannya itu, anak itu sudah
langsung bisa bicara dan bisa berjalan. Hebatnya lagi, bayi
mungil itu sudah bisa beraktivitas layaknya orang dewasa, dari
mulai makan, minum, berpikir, bersikap, dan sebagainya.
Tiga tahun kemudian, tanpa pernah sekolah, anak itu melanjutkan usaha ayahnya dan menjadi pimpinan di sana, tak lama
kemudian ia menulis buku, dan bukunya meledak di pasaran,
bestseller, hingga ia semakin sukses dan kaya raya.
Nah kawan, apa pendapatmu tentang cerita singkat di atas?
Percaya atau tidak? Jawabnya, tentu ini hanya cerita fiksi belaka
yang tidak ada di dunia nyata. Lalu, apa maksud di balik cerita
ini?
Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan untuk menjadi
sukses kawan. Tidak secepat merebus mi untuk menjadi pintar. Tidak secepat kilat menjadi sukses. Semua butuh proses,
seperti bayi yang baru dilahirkan, ia akan mengalami beberapa
proses untuk menjadi ‘besar’. Ia akan mengalami masa bayi,
masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan kemudian tua lalu
mati, kembali menuju Allah. Tidak ada anak yang dilahirkan
langsung sukses. Tidak ada kesuksesan kecuali didapat dengan
proses. Ini rumus orang pintar, bukan rumus orang beruntung.
xi
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So, nikmati prosesmu sebagai pelajar untuk menjadi sukses.
Buku ini setidaknya akan menjadi teman dalam hidupmu untuk
menggapai kesuksesan. Berani baca! Mulailah dengan membaca! Karena Rasulullah saw., memulai kesuksesan dakwahnya
dengan ‘membaca’.

xii
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BAB 1

ARTI HIDUP
YANG
MENYENANGKAN
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Aku Dilahirkan
Mau Ngapain, Sih?

P

ernahkah kamu bertanya pada diri sendiri tentang tujuan
kamu dilahirkan? Misalnya kamu bertanya pada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang aku cari dalam hidup ini? Apa
tujuan hidupku yang sesungguhnya di dunia ini? Mengapa aku
pagi-pagi harus masuk sekolah, belajar, dan sore hari baru
pulang? Bahkan malamnya harus belajar lagi. Mengapa manusia harus berperan sebagai sesuatu di dunia ini? Bagaimana
aku bisa menggapai cita-citaku? Beberapa pertanyaan inilah
yang mungkin menggelitik beberapa pelajar.
Nah, untuk berbagi jawaban dengan kamu semua, kita bahas
yuk!
Tahukah kamu teman, kita semua wajib memahami arti hidup
dan memiliki tujuan hidup. Memahami arti hidup yang menyenangkan, agar hidup menjadi sukses dan menyenangkan.
Memahami tujuan hidup yang sebenarnya, agar hidup menjadi terarah dan bisa tetap di shiraatal mustaqiim (jalan lurus).
Karena kalau kita tidak memahami arti hidup dan tidak memiliki tujuan hidup, tidak bervisi besar dalam hidup ini atau
membiarkan hidup mengalir apa adanya, merugilah kita.
Ilustrasi berikut ini akan menjelaskan betapa pentingnya
tujuan hidup.
Kamu tentu tahu sepak bola, futsal, basket, dan lain-lain. Bagi
kaum Adam, tentu tahu dan mungkin pasti menggemarinya.
Sepak bola adalah permainan terpoluler di dunia dan hampir
diketahui semua orang cara bermainnya dari berbagai
3
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kalangan dan belahan dunia. Nah ketika kamu menonton permainan sepak bola, perhatikanlah setiap pemain saat bermain
bola, mereka sangat berambisi untuk mencetak gol, terutama
striker (pemain penyerang). Itulah TUJUAN mereka sebagai
pemain sepak bola yaitu, MENCETAK GOL sebanyak-banyaknya
dan menang.
Nah, dari ilustrasi singkat ini kita bisa mengambil pelajaran,
akhirnya kita mengerti, bahwa striker itu memiliki tujuan, jika
ia bermain tanpa tujuan, hampalah permainan itu. Begitu juga
dalam hidup, kita harus memiliki tujuan hidup dan mengetahui apa sesungguhnya tujuan hidup kita dalam kehidupan
agama dan sosial bermasyarakat. Sebagai pelajar, kita juga
harus tahu tujuannya mau ngapain. Adanya tujuan hidup akan
memotivasi dan mengarahkan kita dalam melangkah. Tujuan
hidup itu bagaikan sinar terang di tengah kegelapan yang
memberi cahaya pada kita dalam berjalan. Tujuan itu bagaikan peta bagi para musafir. Tujuan itu bagaikan matahari bagi
kehidupan siang.
Tujuan itu harus seperti apa sih? Satu hal yang penting, tujuan
hidup itu haruslah yang besar. Ketika kamu dalam perjalanan
tengah malam dan harus memilih alat penerang, pilih bawa
lilin kecil atau senter besar berdaya besar bercahaya terang?
Pilih senter yang cahayanya terang kan? Karena akan lebih
besar manfaat yang bisa digunakan. Begitu juga dalam tujuan hidup ini. Harus yang besar. Kemudian tujuan besar itu
dirinci dalam aktivitas keseharian yang terencana. Misalnya,
tujuan kamu adalah menjadi juara olimpiade sains tingkat
internasional, nanti ada rincian usaha untuk mewujudkannya.
Atau misalnya, bercita-cita menjadi saleh atau salehah, tapi
jarang ngaji dan belajar agama kan berarti OMDO alias hanya

4
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omongan belaka. Nah, itu satu dari kriteria tentang menciptakan hidup yang menyenangkan, yakni memahami hidup
itu harus punya tujuan.
Dari TUJUAN BESAR itu, buatlah perencanaan secara jelas, hal
ini sangat penting, agar tujuan hidup semakin jelas. Kalau perlu
buatlah tujuan-tujuan penopang tujuan besarmu. Contohnya,
tujuan hidup kamu adalah menjadi penulis terkenal dan
fenomenal maka kamu harus merincinya. Misalnya, dengan
menulis lima lembar setiap hari, membaca 100 halaman buku
setiap hari, memahami teknik menulis yang baik, komunikasi
dengan penerbit dan orang-orang yang sudah paham betul
dunia menulis, dan sebagainya. Dengan demikian tujuan hidup kamu akan semakin jelas sehingga kamu bisa merasakan
kebahagiaan dan nikmat kehidupan yang lebih bermakna.
Contohnya lagi, kamu bertujuan kuliah di luar negeri (di luar
negerinya jelas di mana negaranya, Jerman misalnya) setelah
lulus SMA, tujuan besar itu dirinci dengan program-program
terencana. Misalnya mempersiapkan kemampuan bahasa sesuai negara tujuan, utamanya Bahasa Arab atau Bahasa
Inggris, mencari peluang beasiswa, mempelajari kehidupan
negeri tujuan, dan sebagainya. Nah, agar hidup ini terasa
menyenangkan, buatlah rencana. Rencana yang jelas.
Akhir dari tujuan hidup kita haruslah mendapatkan rida Allah
Swt., sebesar apa pun tujuan itu landasannya adalah keridaan
Allah, itulah tujuan utama yang paling berharga bagi setiap
muslim yang berakal.
Muhammad Ibnu Sarrar Al-Yammi menulis, “Orang yang berprestasi tinggi adalah orang yang menyatukan tujuannya dan
menyiapkan diri untuk menyusun tujuannya. Dia mengetahui
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bahwa dirinya hidup di dunia ini hanya sekali saja dan bersifat
sementara. Prinsip yang dia pakai adalah “Memadukan dua
tujuan menjadi satu, ”yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat,
yang bisa dinikmati di dunia terlebih dahulu…”
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