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““  BBiissaa  jjaaddii  sseettiiaapp  aakkttiiffiittaass  tteerrmmaassuukk  ppeekkeerrjjaaaann  yyaanngg  AAnnddaa  llaakkuukkaann  

ddaallaamm  hhiidduupp  sseehhaarrii--hhaarrii  hhaannyyaallaahh  sseebbuuaahh  rruuttiinniittaass..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  

hheennddaakknnyyaa  AAnnddaa  bbeerrssyyuukkuurr  sseebbaaggaaii  wwuujjuudd  ddaarrii  rraassaa  cciinnttaa  ddaann  

ppeennggaabbddiiaann  AAnnddaa  kkeeppaaddaa  TTuuhhaann  aattaass  kkeesseemmppaattaann  yyaanngg  tteellaahh  DDiiaa  

bbeerriikkaann  sseehhiinnggggaa  AAnnddaa  bbiissaa  mmeennjjaallaannkkaann  aakkttiiffiittaass  ddaann  ppeekkeerrjjaaaann..  

DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann,,  AAnnddaa  ppuunn  aakkaann  tteerrddoorroonngg  mmeellaakkuukkaann  aakkttiiffiittaass  ddaann  

ppeekkeerrjjaaaann  sseebbaaggaaii  ssaallaahh  ssaattuu  bbeennttuukk  iibbaaddaahh  kkeeppaaddaa--NNyyaa..  SSeehhiinnggggaa  

AAnnddaa  ppuunn  aakkaann  mmeellaakkuukkaannnnyyaa  ddeennggaann  sseeggeennaapp  kkeemmaammppuuaann  ddaann  

sseeooppttiimmaall  mmuunnggkkiinn  ““  

  

““DDeennggaann  mmeemmuuddaahhkkaann  hhiidduupp  oorraanngg  llaaiinn,,  hhiidduupp  kkiittaa  aakkaann  ddiimmuuddaahhkkaann  

oolleehh  TTuuhhaann””  

  

  

SSyyaaiiffuull  

  
WWWiii llldddaaannn   MMMaaannndddiii rrr iii    PPPrrreeessssss   
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““  IInnddaahhnnyyaa  hhiidduupp  bbuukkaann  kkaarreennaa  SSeebbeerraappaa  BBaannyyaakk  oorraanngg  yyaanngg  

mmeennggeennaall  kkiittaa,,  nnaammuunn  SSeebbeerraappaa  BBaannyyaakk  oorraanngg  yyaanngg  bbeerrbbaahhaaggiiaa  

kkaarreennaa  kkiittaa  ““  

  

  

  

““  SSeemmuuaa  wwaakkttuu  aaddaallaahh  wwaakkttuu  yyaanngg  tteeppaatt  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  sseessuuaattuu  

yyaanngg  bbaaiikk..  JJaannggaann  mmeennjjaaddii  oorraanngg  ttuuaa  yyaanngg  mmaassiihh  mmeellaakkuukkaann  sseessuuaattuu  

yyaanngg  sseehhaarruussnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  ssaaaatt  mmuuddaa””  

  

  

““JJaannggaann  hhiirraauukkaann  mmeerreekkaa  yygg  bbeerruussaahhaa  mmeennjjaattuuhhkkaannmmuu..  KKaarreennaa  

mmeerreekkaa  aakkaann  kkaallaahh  ddeennggaann  sseennddiirriinnyyaa  kkeettiikkaa  mmeelliihhaattmmuu  mmaassiihh  tteeggaakk  

bbeerrddiirrii  ““  
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Kata Pengantar 
 

 
 

Syukur Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan susunan kata 
mutiara ini yang penulis ambil dari internet dengan harapan bisa 
bermanfaat bagi pembaca seperti makanan yang bermanfaat bagi tubuh 
manusia, jasmani membutuhkan makanan yang sehat untuk berkembang 
dan menghasilkan energi sedangkan tubuh yang tidak mendapatkan 
makanan akan menjadi kurus kering demikian juga dengan jiwa yang 
memperoleh pengetahuan akan hidup dan bersinar. 

Penulis menyusun kata mutiara ini dengan maksud membangun 
mental yang berisikan kata-kata mutiara, kata-kata yang berisi nasehat 
sehingga manusia yang mengisi jiwanya dengan kata-kata yang berharga 
maka manusia itu akan sudah berusaha untuk menuju kepada kemajuan 
dan perubahan. 

Akhirnya kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan 
buku ini yang akan datang. 

 
 
 

Wassalam, 
 
 
 

Penulis 
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1. Ada dua hal yang harus Anda lupakan: Kebaikan yang Anda 
lakukan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada Anda.  

 
2. Air mata tak selalu menunjukkan kesedihan, terkadang karena kita 

tertawa bahagia bersama sahabat terbaik kita. 
 
3. Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika 

hanya untuk mengeluh. Berusahalah untuk  percaya diri dan 
berdoa. 

 
4. Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat 

yang lebih baik daripada menjaga lidah.Saya memikirkan tentang 
semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik 
daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, 
namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi 
nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak 
menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. 

 
5. Anda hanya dekat dengan mereka yang anda sukai. Dan seringkali 

anda menghindari orang yang tidak tidak anda sukai, padahal dari 
dialah Anda akan mengenal sudut pandang yang baru. 

 
6. Anda tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bila anda berkeras 

untuk mempertahankan cara-cara lama anda. Anda akan disebut 
baru, hanya bila cara-cara anda baru. 

 
7. Anda tidak akan pernah gagal jika anda percaya bahwa setiap 

kejadian yang tidak sesuai keinginan anda adalah alternatif lain 
untuk mencapai tujuan yang tidak terfikirkan oleh anda sebelumnya. 

 
8. Anda tidak akan PERNAH sekalipun mencapai Roma jika anda 

belum melakukan satu langkah ke depan. 
 

9. Apabila cinta tidak terjadi dikehidupan saat ini, pastilah cinta akan 
membawa Anda kepada pasangan Anda di kehidupan masa yang 
akan datang. 

 



 6 

10. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut 
untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut 
adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 

 
11. Apapun yang ada didepan anda hadapi karena meskipun anda bisa 

memilih untuk menghindar sekalipun itu hanya sekedar menunda 
pekerjaan yang seharusnya sudah anda lewati. 

 
 
12. Apapun yang kamu rencanakan, apapun yang kamu ingin lakukan, 

awalilah dengan doa. 
 
13. Apapun yang telah kalian dapatkan, syukuri dengan hati. Jangan 

pernah kalian kecewakan Sang Maha Pemberi. 
 
14. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. 

Untuk itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang baik 
pula. 

 
15. Apapun yang telah kamu lakukan, apapun kesalahanmu, kamu 

akan selalu menemukan kata maaf dalam hati seorang Ibu. 
 
16. Awali harimu dengan senyuman, seberat apapun masalah yang 

akan kamu hadapi, senyum membuatmu lebih percaya diri. 
 

1. Bagaimana dirimu berpikir tentang kedaan dirimu begitulah orang 
berpikir akan keadaanmu. Jika kau berpikir dirimu adalah orang 
yang kuat, tegar, penuh semangat, ceria, pintar, cantik atau tampan, 
menyenangkan, penuh kepercayaan diri, dan penuh tanggung 
jawab maka begitulah orang akan memandangmu. Jadi jangan sia-
siakan dirimu dengan berpikir betapa buruknya dirimu karena 
tubuhmu akan merefleksikan keburukan yang kamu pikirkan dan 
orang lain pun akan melihatmu demikian. 

 
 
2. Bahagia bukan berarti memiliki segalanya. Bahagia berarti tidak 



 7 

membandingkan milik kita dengan milik orang lain. 
 
3. Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia 

yang mampu temukan hal sederhana dlm hidupnya dan tetap 
bersyukur. 

 
4. Bahagia dan memilih sendiri jalan hidup adalah sesuatu yang harus 

kamu sadari. Jangan biarkan seorangpun yang menentukannya 
untukmu. 

 
5. Bahagia tak datang karena kamu mendapatkan apa yang tak 

pernah kamu miliki, namun karena kamu menghargai apa yang 
telah kamu miliki. 

 
6. Banyak cobaan hidup yang membuatmu meneteskan air mata, 

namun ada kalanya bukan karena sedih tapi karena pada akhirnya 
kamu bahagia. 

 
7. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang 

benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. 
 
8. Banyak orang takut untuk meminta sesuatu yang baik yang dirasa 

begitu berlebih, padahal itu adalah hal benar-benar mereka 
inginkan. Lebih menyedihkan lagi mereka justru semakin hari 
semakin mengecilkan harapan mereka karena mereka merasa tidak 
layak untuk sesuatu yang besar sehingga muncullah mereka pada 
keadaan yang sama. Padahal Tuhan maka kaya dan pasti 
mendengarkan keinginan umatnya yang bersungguh-sungguh 
dengan harapan mereka, sebesar apa pun harapan itu. 

 
9. Barang siapa berhasil menundukan hawa nafsunya, maka dia akan 

berbahagia dan memperoleh kemenangan. Sebaliknya, barangn 
siapa yangdi kalahkan oleh hawa nafsunya, maka dia menderita 
kerugian dan celaka. 

 
10. Barang siapa memiliki sahabat sejati yang banyak, sungguh dia 

telah mendapatkan kehidupan yang indah. 
 
11. Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan 

dirinya akan terjaga. 
 
12. Beberapa orang mungkin tidak tinggal dalam hidup kita seperti yang 
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kita inginkan. Tapi yang lebih baik akan datang sesuai yang teIah 
direncanakan. 

 
13. Bebaskan dirimu dari belenggu masa lalu. Hiduplah hari ini untuk 

menciptakan masa depan yang lebih baik. Miliki hati, jadikan berarti. 
 
14. Bedakan nafsu dengan cinta karena tanpa kita sadari kita tertipu 

oleh hal itu. 
 
15. Belajarlah dari kesalahan orang lain. Karena Anda tidak akan 

pernah punya cukup waktu dan dana untuk melakukan semua 
kesalahan itu sendiri. 

 
16. Berani berlayar Tanpa mengetahui teknik berlayar, Tanpa 

Kemampuan membaca peta, dan Tanpa Kemampuan memprediksi 
arah angin dan cuaca adalah hal yang Nekad dan Konyol 

 
17. Bercerminlah dari kesalahan orang lain, selain dari kesalahan diri 

kita sendiri, bercermin pada kesalahan diri sendiri supaya tidak 
terjatuh pada lubang yang sama, dan dengan bercermin dari 
kesalahan orang, maka akan lebih memacu kita agar kesalahan itu 
tidak menimpa kita. 

 
18. BERDOA, bukan karena kamu membutuhkan sesuatu, tapi karena 

kamu harus bersyukur atas apa yang telah Dia berikan dalam 
hidupmu. 

 
19. Berfikir positif dan optimis terlihat seperti kalimat puisi yang sepele, 

tapi sadarilah ini sangat penting dalam peran anda mengambil 
keputusan yang akan menentukan kesuksesan atau kehancuran. 

 
20. Berhati-hatilah dalam berkata, karena sebuah kata MAAF tak selalu 

menyembuhkan luka yang ada. 
 
21. Berhenti berusaha menjadi seperti orang lain, karena itu hanya 

membuatmu tak menghargai dirimu sendiri. 
 
22. Berhenti berusaha menjadi seseorang yang diinginkan oleh semua 

orang, jadilah seseorang yang dibutuhkan oleh semua orang. 
 
 
23. Berhenti berusaha untuk jadi yang sempurna. Temukan dia yang 
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tahu semua kelemahanmu tapi tetap ingin menjadi bagian hidupmu. 
 
24. Berhenti habiskan waktumu melihat kembali apa yang telah hilang 

di masa lalu. Hidup ini berjalan ke depan bukan belakang.  
25. Berhenti mencari yang sempurna untuk dicintai, karena yang kamu 

butuh hanya dia yang tahu betapa beruntung dia ketika bersamamu. 
 
26. Berhenti sia-siakan hidup menunggu dia yang tak akan pernah jadi 

milikmu. Hidupmu terlalu berharga untuk itu. 
 
27. Berhentilah berprasangka buruk. Karena prasangka itulah yang 

akan membuatmu menyesal dikemudian hari. 
 
28. Berhentilah mencari alasan kenapa anda tidak sukses, mulailah 

mencari jawaban bagaimana agar anda sukses. 
. 
29. Berjalanlah seperti kau tak membutuhkan uang, mencintailah 

seperti kau tak pernah terluka, berdansalah seperti tak ada orang 
yang memperhatikan. 

 
30. Bermimpilah akan sesuatu dan jadikanlah mimpimu itu kenyataan, 

sesungguhnya tak akan ada dunia ini jika tak ada yang bermimpi. 
 
31. Berpisah selalu menitikkan air mata, kenangan indah pun buruk 

takkan terlupa dan kata tak pernah bisa gantikan rasa. 
 
32. Bersedih dengan orang yang tepat lebih baik daripada berbahagia 

dengan orang yang salah. Bijaklah dlm memilih sahabat. 
 
33. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki saat ini, karena masih 

banyak orang di sekeliling kamu yang masih kurang beruntung. 
 
34. Berusaha untuk selalu berfikir positif dan optimis dalam semua 

kesulitan, jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa 
depan, tapi tataplah masa kini. Masa lalu sudah lewat, tak akan 
kembali lagi, masa depan itu belum terjadi jadi kita tak tahu apa 
yang terjadi dan akhirnya hanya berangan berharap sesuatu, tapi di 
masa kinilah, kita harus menentukan dan membuat keputusan 
terhadap diri kita. 

 
 
35. Bicaralah dari hati dan dengan hati, karena hati bisa mendengar 
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lebih tajam daripada telinga. 
 
36. Bijaksana adalah kumpulan dari perjalanan hidup kita. 

Kebijaksanaan tidak bisa dicari, tidak bisa diberikan, dan tidak bisa 
dibagikan. Kebijaksaan adalah diri kita sendiri 

 
37. Bila anda belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat 

anda, bakatilah apapun pekerjaan anda sekarang. Anda akan tampil 
secemerlang yang berbakat. 

 
38. Bila anda mencari uang, anda akan dipaksa mengupayakan 

pelayanan yang terbaik. Tetapi jika anda mengutamakan pelayanan 
yang baik, maka andalah yang akan dicari uang. 

 
39. Bimbinglah diriku dan aku pun akan membimbingmu. Sebab, 

persahabatan sebenarnya merupakan dua raga namun tetap satu 
jiwa. 

 
40. Bisa jadi setiap aktifitas termasuk pekerjaan yang Anda lakukan 

dalam hidup sehari-hari hanyalah sebuah rutinitas. Oleh karena itu 
hendaknya Anda bersyukur sebagai wujud dari rasa cinta dan 
pengabdian Anda kepada Tuhan atas kesempatan yang telah Dia 
berikan sehingga Anda bisa menjalankan aktifitas dan pekerjaan. 
Dengan demikian, Anda pun akan terdorong melakukan aktifitas 
dan pekerjaan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada-Nya. 
Sehingga Anda pun akan melakukannya dengan segenap 
kemampuan dan seoptimal mungkin. 

 
41. Bukanlah kesabaran jika masih ada batasnya, dan bukanlah 

keikhlasan jika masih merasa sakit hati. 
 
42. Bukanlah orang yang kaya itu yang banyak uangnya, melainkan 

orang yang pandai bersyukur dan merasakan arti syukur yang 
sebenar-benarnya 
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1. Cantik bukan berarti baik. "Kaya" bukan berarti bahagia. Karena 
kecantikan dan kekayaan bukan jaminan "kesempurnaan". 

 
2. Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai 

melakukan. 
 
 
3. Cara paling baik untuk tumbuh adalah berusaha dan berdoa, bukan 

hanya meminta dan berharap pertolongan orang lain. 
 
4. Cara terbaik untuk melupakan masa lalu adalah bukan dengan 

menghindari atau menyesalinya, namun dengan menerima dan 
memaafkannya. 

 
5. Cemburu berarti kamu takut kehilangannya, tapi cemburu yang 

berlebih akan membuat kamu kehilangannya. 
 
6. Cinta adalah ketika kamu yakin bahwa dirimu telah melupakannya, 

kamu masih menemukan dirimu peduli padanya. 
 
7. Cinta bukanlah sebuah permainan. Cinta adalah perpaduan dua hati 

yang saling berjanji, meski pernah tersakiti, cinta tak akan pergi. 
 
8. Cinta memang butuh 2 hati yang saling percaya, yang meski tak 

pernah mudah tapi akan bertahan selamanya jika keduanya: SETIA. 
 
9. Cinta Mencintai seseorang berarti menjadikannya bagian dari 

dirimu. Itu sebabnya akan terasa sakit saat kehilangannya. 
 
10. Cinta merupakan perasaan yang sederhana, tetapi memiliki andill 

besar didalam merubah sesuatu yang tidak mungkin terjadi didalam 
pikiran manusia. 

 
11. Cinta sejati bukanlah yang berusaha untuk mengubahmu, tapi yang 

berhasil menerimamu dan tumbuh dewasa bersama denganmu. 
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12. Cinta seorang ibu adalah penyemangat yang memungkinkan 

seseorang untuk melakukan hal yang menakjubkan. 
 
13. Cinta tidak bisa salah, hubungan bisa tidak butuh alasan untuk 

mencintai, tapi butuh lebih dari alasan untuk menjalin sebuah 
hubungan. 

 
14. Cinta tidak hanya tentang: "Aku sangat beruntung memilikimu", tapi 

juga: "Kau sangat beruntung memilikiku". 
 
15. Cinta yang sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan 

diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan namun tidak 
diketahui. 

16. Cintai dengan tulus, mungkin buatmu terluka, tapi buatmu kian 
dewasa. Maafkan, memberi hati pelajaran tentang KETULUSAN. 

17. Cobalah sesuatu itu dari hal yang paling kecil atau mudah barulah 
anda mencoba untuk ke level selanjutnya. 

 

1. Dalam hidup ini, mungkin kamu tak cukup baik bagi semua orang, 
namun kamu akan selalu jadi yang terbaik dimata sahabatmu. 

 
2. Dalam hidup, anda tak akan selalu mendapatkan apa yang paling 

anda inginkan, terkadang anda hanya mendapat pelajaran yang 
sebenarnya lebih anda butuhkan. 

 
3. Dalam hidup, belajarlah untuk menghargai apa yang kamu miliki, 

sebelum waktu mengharuskanmu menghargai apa yang PERNAH 
kamu miliki. 

 
4. Dalam hidup, jangan miliki rasa takut pada dia yang membencimu, 

tapi kamu harus hati-hati pada teman yang pura-pura memelukmu. 
 
5. Dalam hidup, jika kamu tak bahagia dengan dirimu sendiri, kamu tak 

akan pernah bahagia dengan apa yang kamu miliki. 
 



 13 

6. Dalam hidup, kamu akan bertemu orang yang tak INGIN kamu 
bahagia, namun hidupmu bukan tentang keinginan mereka tapi 
keinginanmu! 

 
7. Dalam hidup, kamu berhak bahagia. Oleh karena itu, jangan biarkan 

bahagiamu ditentukan orang lain. Bahagia harus ada dlm dirimu. 
 
8. Dalam hidup, kamu harus melupakan apa yang telah pergi, hargai 

apa yang masih dimiliki, dan menanti apa yang akan menghampiri. 
 
 
9. Dalam hidup, kamu mungkin mencintai orang yang salah, terluka 

karenanya. Tapi karena kesalahan itu, kamu pasti temukan dia yang 
tepat. 

 
10. Dalam hidup, kamu tak harus mengerti segalanya, karena ada 

beberapa hal yang tak bisa dimengerti tapi hanya bisa diterima.  
 
11. Dengan memudahkan hidup orang lain, hidup kita akan dimudahkan 

oleh Tuhan. 
 
12. Di dalam cinta, keheningan lebih berarti daripada percakapan, 

sebab cinta awalnya bukan kata, melainkan rasa. 
 
13. Di dunia ini tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah 

kurang kerja keras. 
 
14. Di tengah kesulitan, terdapat kesempatan. 
 
15. Dia yang tulus mencintaimu akan berjuang untuk tetap bersamamu 

apapun yang terjadi. 
 
16. Dia yang mengeluh adalah dia yang tak pernah bisa bersyukur, 

padahal tanpa ia sadari, karunia dari Tuhan telah ia nikmati setiap 
hari. 

 
17. Diam Bukanlah kelemahan, jika di iringi dengan perbuatan dan hasil 

nyata. 
 
18. Dibalik kebencian orang terhadap kita, sebenarnya terdapat 

kekaguman atas yang tidak mereka mampu atau miliki pada diri 
kita. 
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19. Dibalik setiap kesedihan, terdapat kebahagiaan. Serahkan segala 

urusan kepada Tuhan. Biarkan waktu dan kehidupan berjalan. 
 
20. Dalam cinta, jangan berdusta hanya karena kamu tak ingin dia 

terluka. Karena ketika dia temukan kebenaran, dia akan lebih 
menderita. 

 
21. Doaku hari ini: Tuhan, aku ingin apapun yang aku lakukan 

bermanfaat dan dapat memberi kebaikan kepada semua orang. 
 
 
22. Doaku hari ini: Tuhan, berikan aku keberanian, kesabaran dan 

keikhlasan untuk menghadapi sulitnya kehidupan. 
 
23. Doaku hari ini: Tuhan, berkatilah segala sesuatu yang kulakukan 

hari ini, semoga semuanya selalu dalam naunganMu. 
 
24. Doaku hari ini: Tuhan, jagalah hatiku agar aku bisa menyayangi. 

Semoga aku bisa menolong mereka yang membutuhkan aku. 
 
25. Doaku hari ini: Tuhan, kuatkan keyakinanku agar aku selalu mampu 

menghadapi semua rintangan yang menghalangi langkahku. 
 
26. Doaku hari ini: Tuhan, maafkan aku jika sering mengeluh. 

Bimbinglah aku untuk selalu bisa bersyukur atas rahmatMu. 
 
27. Doaku hari ini: Tuhan, mudahkan segala urusanku hari ini. Aku 

berusaha agar yang kulakukan hari ini adalah kebaikan. 
 
28. Doaku hari ini: Tuhan, semoga Engkau selalu menyertai segala 

aktivitasku. Berikan kebahagiaan pada mereka yang dalam 
kesedihan. 

 
29. Doaku hari ini: Tuhan, terima kasih karena Engkau masih 

memberiku waktu tuk bersama keluargaku. Berkati dan lindungilah 
kami. 

 
30. Doaku hari ini: Tuhan, terima kasih karena selalu bersamaku setiap 

hari. Berikan aku kebijaksanaan tuk melalui hari ini. 
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31. Doaku hari ini: Tuhan, tetapkan aku dalam keimanan yang kokoh, 
datangkanlah kebaikan dan jauhkanlah segala keburukan. 

 
32. Doaku pagi ini: Tuhan, terima kasih masih memberikan aku 

kesehatan tuk dapat menghabiskan waktu bersama mereka yang 
kusayang. 

 
33. Dunia adalah komedi bagi mereka yang melakukannya, atau tragedi 

bagi mereka yang merasakannya.  
 

1. Empat tanda orang yang berakal : Cinta pada ilmu, tidak berubah 
mukanya pada saat menerima umpat dan puji, bagus jawabnya dan 
banyak benarnya. 

 
2. Empat macam pencaharian : Pertama akal, ialah orang yang hidup 

dengan bertani, pertengahan akal yaitu orang yang hidup dengan 
berdagang, penghabisan akal yaitu orang yang hidup memburuh 
dan kehilangan akal yaitu orang yang mencari harta dengan cara 
yang tidak halal 

 
 
3. Empat ciri orang yang cerdik : berani menempuh bahaya, pandai 

bermanis muka pada musuh, pandai melihat kesempatan dan dapat 
menimbang pertimbangan orang lain 

 
4. Enam macam hati manusia : hati yang mati karena tidak menambah 

pengetahuan, hati yang hidup yaitu hati yang ada iman, hati yang 
sehat ialah hati yang taat, hati yang sakit ialah durhaka kepada 
Allah, hati yang bangun ialah ingat selalu kepada Allah, hati yang 
tidur yaitu hati yang lalai. 
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1. Fashion bukan hanya apa yang kalian kenakan, tapi juga bagaimana 
kalian menggambarkan diri pada dunia. 

 
2. Fokus pada masalahmu, kamu tak akan mendapat solusi. Fokus pada 

Tuhan, Dia akan memberimu solusi. 

 

Gagal bukanlah karena kita tidak bisa, tapi karena kita tidak mau untuk 
menghindari kegagalan. dan satu-satunya cara menghindari kegagalan 
adalah menggapai kesuksesan. 
 
 

 
1. Hal besar dimulai dari yang terkecil. Jujurlah untuk hal kecil dalam 

hidupmu dan Tuhan akan mempercayakan hal besar padamu. 
 
2. Hal menyakitkan ketika menyadari bahwa kamu tak berarti bagi 

seseorang adalah kamu mulai bertanya apakah ada yang peduli 
padamu. 
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3. Hal menyedihkan tentang cinta yang berawal dari persahabatan 
adalah ketika cinta berakhir, dia akan menghancurkan 
persahabatan yang ada. 

 
4. Hal mudah akan terasa sulit jika yang pertama diipikirkan adalah 

kata SULIT. Yakinlah bahwa kita memiliki kemampuan dan 
kekuatan. 

 
5. Hal yang paling sulit adalah mengalahkan diri sendiri. Tapi itu bisa 

kamu mulai dengan memaafkan diri sendiri. 
 
6. Hal yang baik bertemu teman baru, namun tak berarti yang lama 

dilupakan. Karena teman lama yang selalu ada saat kamu 
membutuhkan. 

 
7. Hal yang harus kamu ingat dalam cinta, jika kamu ingin memiliki 

MAWAR yang indah, kamu harus menerima DURI di sekitarnya. 
 
8. Hal yang sangat kecil dapat menyebabkan masalah yang sangat 

besar. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. 
 
 
9. Hal yang sia-sia tuk menunjukkan betapa besar kamu peduli pada 

seseorang ketika dia terlalu sibuk mendapatkan perhatian orang 
lain. 

 
10. Hanya karena ingin dicinta, tak berarti kamu harus berubah menjadi 

seseorang yang dia harapkan. Jangan kehilangan dirimu sendiri. 
 
11. Hanya karena kamu mendengar apa yang dilakukan seseorang, tak 

berarti kamu bisa menghakiminya. Kamu tak tahu apa yang telah 
dilaluinya. 

 
12. Hanya karena pernah terluka, tak berati kamu harus takut mencinta. 

Ada seseorang yang tepat untukmu di luar sana. 
 
13. Hanya karena seseorang pergi darimu, tak berarti kamu harus 

merasa dirimu tiada arti. Kamu berharga, kamu harus tahu itu! 
 
14. Hanya karena seseorang pernah melakukan salah di masa lalu, tak 

berarti dia tak bisa lakukan hal yang baik saat ini. 
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15. Hanya karena seseorang selalu tersenyum, tak berarti hidupnya 
sempurna. Itu hanya berarti dia pribadi penuh harapan dan 
kekuatan 

 
16. Hanya karena seseorang tak lagi ada dalam kehidupanmu, tak 

berarti kenangan bersamanya tak lagi ada dalam hatimu. 
 
17. Hanya karena seseorang tersenyum, bukan berarti dia bahagia. 

Kadang seseorang tersenyum hanya tuk sembunyikan luka. 
 
18. Hanya karena seseorang tersenyum, bukan berarti dia bahagia. 

Terkadang dia hanya tak ingin terlihat lemah. 
 
19. Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah 

melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, anda 
akan punya kesempatan untuk bersikap berani. 

 
20. Harapan tinggallah harapan jika tidak disertai tindakan, impian 

tinggallah impian jka tidak selaras dengan kemampuan. 
 
 
21. Hargai orang lain, siapapun itu, dan jangan pernah menaruh 

dendam kepada siapapun. Isi setiap harimu dengan kebaikan. 
 
22. Hargailah mereka yang telah berkata jujur kepadamu, karena bagi 

beberapa orang, mereka lebih suka mengatakan apa yang ingin 
kamu dengar. 

 
23. Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun 

mendatang, kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan 
buku-buku yang Anda baca. 

 
24. Hati akan menemukan kedamaiannya saat kita mampu memaafkan. 

Jadilah pribadi yang anggun diatas ketulusan. 
 
25. Hidup adalah memilih, namun untuk memilih dengan baik, Anda 

harus tahu siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan, ke mana 
Anda ingin pergi dan mengapa Anda ingin sampai di sana. 

 
26. Hidup adalah pemberian Tuhan. Bersyukur dengan 

bekerja/menuntut ilmu adalah wujud kasih kita kepada Sang 
Pemberi Hidup. 
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27. Hidup adalah pilihan dan kamu adalah penentu pilihan itu. Bijak 

dalam memilih, Pilihlah jalan yang memperkuat dirimu. 
 
28. Hidup bukanlah tentang 'Aku bisa saja', namun tentang 'aku 

mencoba'. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. 
 
29. Hidup ini penuh pilihan, kamu selalu bisa memilih tuk tetap bersama 

dia yang buatmu menangis, atau temukan dia yang buatmu 
tersenyum. 

 
30. Hidup ini penuh pilihan. Semakin baik keputusan yang kamu pilih 

semakin baik juga kamu dalam mengendalikan kehidupanmu. 
 
31. Hidup ini sederhana. Jika kamu ingin hidup bahagia, mulailah 

meninggalkan segala sesuatu yang membuatmu tak bahagia. 
 
32. Hidup ini seperti piano.Berwarna putih dan hitam. Namun,ketika 

Tuhan yang memainkannya,Semuanya menjadi indah 
 
 
33. Hidup ini singkat hanya tuk cemas apa yang orang lain pikirkan 

tentangmu. Jalani saja hidup yang kamu inginkan. 
 
34. Hidup ini sulit, apa yang kamu inginkan tak akan selalu kamu 

dapatkan, namun jangan pernah menyerah. Berusaha dan berdoa. 
 
35. Hidup ini sulit, apa yang kamu inginkan tak akan selalu kamu 

dapatkan, namun jangan pernah menyerah. Berusaha dan berdoa. 
 
36. Hidup penuh maaf adalah jalan bagi kelapangan dan kedamaian 

jiwa. 
 
37. Hidup tak selalu sesuai keinginanmu. Selalu ada masalah, namun 

masalah membawa pengalaman, dan pengalaman membawa 
kebijaksanaan. 

 
38. Hidup tak selalu tentang dirimu saja. Tak peduli kamu yang terbaik 

atau yang terburuk, tak semua orang peduli denganmu. 
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39. Hidup terlalu singkat tuk terus mengenang cintamu di masa lalu, 
ketika kamu bisa menciptakan cerita baru dengan yang 
mencintaimu. 

 
40. Hidup terus berjalan entah sesuai harapanmu atau tidak, dan yang 

terpenting adalah, kamu harus selalu siap apa pun itu. 
 
 
41. Hidupmu adalah milikmu, kamu sendiri yang menentukan baik 

buruknya, dan kamulah yang memimpin dirimu sendiri, bukan orang 
lain. 

42. Hindari Logo Pada Pakaian, karena kalian akan terlihat seperti 
billboard berjalan. 

 

1. Ilmu itu hanya akan menjadi pengetahuan hanya upaya untuk 
merealisasikanya yang membuat ilmu itu bermanfaat. 

 
2. Indahnya hidup bukan karena Seberapa Banyak orang yang 

mengenal kita, namun Seberapa Banyak orang yang berbahagia 
karena kita. 

 
3. Indahnya persahabatan adalah saat kita memberi tak 

mengharapkan balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan. 
 
4. Ingatlah dua keuntungan dari kegagalan. Pertama, jika kita gagal, 

kegagalan mengajarkan kita menghindari apa-apa yang salah. 
Kedua, kegagalan memberi kita kesempatan mencoba cara-cara 
baru 

 
5. Ingatlah, semua ini diawali dengan seekor tikus, Tanpa inspirasi…. 

kita akan binasa. 
 
6. Inti dari kebahagiaan adalah kumpulan kebahagiaan dari hal-hal 

kecil. 
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1. Jadi dirimu sendiri. Orang akan menyukaimu apa adanya. Meski 
ada yang membenci karena alasan yang sama, tak berarti kamu 
harus berubah. 

 
2. Jadikanlah pengalaman anda sebagai pelajaran kehidupan. 

 
3. Jalani kehidupan dengan penuh kesungguhan, hadapi kenyataan 

dengan penuh kesabaran. Maka yang akan kita dapat adalah 
kebahagiaan. 

 
4. Jangan awali hari dengan penyesalan hari kemarin, karena akan 

menggangu hebatnya hari ini, dan akan merusak indahnya hari 
esok. 

 
5. Jangan bandingkan orang yang mencintaimu saat ini dengan 

masa lalumu. Hargai dia yang kini berusaha buatmu bahagia. 
 
6. Jangan berhenti mengejar impianmu, meskipun itu sulit. Selama 

direncanakan dengan baik, percaya impianmu akan menjadi 
kenyataan. 

 
7. Jangan berjanji tuk tak saling menyakiti, karena akan teringkari. 

Berjanjilah tuk tetap bersama, meski kadang ada luka. 
 
8. Jangan berpikir kamu tak mampu melupakan masa lalu. Tutup 

pintu masa lalumu, karena Tuhan selalu buka pintu masa 
depanmu. 

 
9. Jangan berusaha jadi orang lain. Kamu terlahir karena sebuah 

alasan. Maksimalkan diri tuk capai kebahagiaanmu sendiri. 
 
 
10. Jangan berusaha jadi orang lain. Kamu terlahir karena sebuah 

alasan. Maksimalkan diri tuk capai kebahagiaanmu sendiri. 
 



 22 

11. Jangan biarkan amarah menguasaimu, karena akan merugikan 
dirimu sendiri. Bersabarlah, selalu ada kebaikan dalam diri 
manusia. 

 
12. Jangan biarkan dirimu dipenuhi kebencian, karena orang yang 

kamu benci tak peduli. Bahkan sebagian senang kamu 
membencinya. 

 
13. Jangan biarkan dirimu terpaku dengan hubungan masa lalu, yang 

berakhir telah berakhir. Lebih baik temukan seseorang yang baru.  
 
 
14. Jangan biarkan jati diri menyatu dengan pekerjaan Anda. 
 
15. Jangan biarkan orang lain menghalangimu tuk mengejar 

impianmu. Tetap berjuang, dan percayalah, semua akan indah 
pada waktunya. 

 
16. Jangan biarkan penyesalan terus membayangi harimu. Masa lalu 

telah berakhir, jalani hari ini untuk masa depan yang lebih baik. 
 
17. Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin. Dengan mencoba 

sesuatu yang tidak mungkin,anda akan bisa mencapai yang 
terbaik dari yang mungkin anda capai. 

 
18. Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin. Dengan mencoba 

sesuatu yang tidak mungkin,anda akan bisa mencapai yang 
terbaik dari yang mungkin anda capai. 

 
19. Jangan hiraukan mereka yang berbicara buruk di belakangmu, 

mereka yang menghabiskan waktunya hanya tuk memikirkan 
dirimu. 

 
20. Jangan hiraukan mereka yang berusaha menjatuhkanmu. Karena 

mereka akan kalah dengan sendirinya ketika melihatmu masih 
tegak berdiri. 

 
21. Jangan hiraukan mereka yang membencimu, karena sebenarnya 

mereka adalah orang yang diam-diam ingin menjadi sepertimu. 
 
22. Jangan khawatir. Jika terjadi, maka akan terjadi. Jika tidak terjadi, 

kekhawatiranmu sia-sia. 
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23. Jangan lupa membalik telur goreng anda dan jangan pandangi 

satu sisi saja niscaya bagian bawah telur anda gosong. Jangan 
lupa selalu melihat sesuatu minimal dari 2 sisi agar anda paham. 

 
24. Jangan membalas mereka yang membencimu. Tersenyum dan 

berbahagialah di depan mereka, tak ada yang lebih menyakiti 
mereka daripada itu. 

 
25. Jangan membenci mereka yang iri padamu. Hargailah karena 

mereka adalah orang-orang yang berpikir bahwa kamu lebih baik 
dari mereka. 

 
26. Jangan memberi harapan pada seseorang jika tak cinta. Berpikir 

mempunyai kesempatan yang sebenarnya tak nyata, 
menyakitkan! 

 
27. Jangan meminta pembenaran dari orang lain jika sebenarnya 

kamu tahu jika pendapatmu adalah sebuah kesalahan. 
 
28. Jangan memohon pada Tuhan tuk meringankan cobaan yang 

ada, berdoalah pada Tuhan tuk memberikanmu kekuatan tuk 
dapat melaluinya. 

29. Jangan mengeluh atas apa yang kamu miliki. Apapun milikmu 
adalah anugerah Tuhan. Berterima-kasihlah padaNya. 

 
30. Jangan mengeluh atas masalahmu, karena Tuhan punya tujuan 

tuk perjuanganmu. Pelajari apa yang hendak Dia ajarkan padamu. 
 
31. Jangan mengeluh tentang harimu. Setiap harimu mungkin tak 

baik, namun percayalah ada sesuatu yang baik di setiap harimu. 
 
32. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. 

Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya 
datang. 

 
33. Jangan menghakimi orang lain, jika kamu tak tahu apa yang telah 

dia lalui dan perjuangkan dalam hidupnya. 
 
34. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Di setiap kesalahan 

ada pelajaran yang berharga. Gunakan itu dalam kesempatan 
berikutnya. 
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35. Jangan menilai sesuatu dari apa yang kamu lihat saja. Banyak 

yang tak kamu lihat, dan itu yang sebenarnya berarti. 
 
36. Jangan menjadi biasa saja, untuk sukses anda harus spesial dan 

mempunyai nilai lebih. 
 
37. Jangan menjadi biasa saja, untuk sukses anda harus spesial dan 

mempunyai nilai lebih. Yang anda butuhkan untuk meraih cita-cita 
adalah keinginan kuat yang akan membawa anda menjadi pekerja 
keras. 

 
38. Jangan menolak perubahan hanya karena anda takut kehilangan 

yang telah dimiliki, karena dengannya anda merendahkan nilai 
yang bisa anda capai melalui perubahan itu. 

 
39. Jangan menyerah ketika yang diinginkan belum bisa didapatkan. 

Karena sesuatu yang berharga biasanya tidak mudah untuk 
diraih. 

 
40. Jangan meremehkan mereka yang punya masa lalu yang buruk, 

terkadang merekalah yang mampu menciptakan masa depan 
yang terbaik. 

 
41. Jangan paksakan diri tuk cari yang terbaik, biarkan cinta yang 

menemukanmu. Percaya, yang terbaik pasti datang pd mereka 
yang menunggu. 

 
42. Jangan permainkan perasaan seseorang. Jika kamu 

memanfaatkannya, cepat atau lambat dia pasti akan 
meninggalkanmu. 

 
43. Jangan permainkan perasaan seseorang. Jika memang tak ada 

rasa, lebih baik jujur saja. Jangan jadi alasan seseorang terluka. 
 
44. Jangan pernah biarkan apa yang kamu INGINKAN, membuatmu 

lupa tentang apa yang telah kamu MILIKI. 
 
45. Jangan pernah lari dari masalah, mereka akan selalu temukan 

dirimu. Hadapilah, mereka akan buatmu menjadi pribadi yang 
lebih kuat. 
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46. Jangan pernah lelah melakukan hal kecil tuk orang lain. 
Terkadang, hal kecil itu mampu berikan bahagia di hati mereka. 

 
47. Jangan pernah lupa untuk bersyukur, baik itu atas anugerah 

maupun masalah. Ketahuilah bahwa Tuhan yang berikan semua 
itu. 

 
48. Jangan pernah membandingkan orang disekitarmu, terlebih orang 

yang kamu cintai. Tak ada manusia yang sempurna. Cintai apa 
adanya. 

 
49. Jangan pernah mengabaikan dia yang peduli padamu, hanya 

karena kamu ingin dapatkan perhatian dia yang tak peduli 
padamu. 

 
50. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. 

Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi 
tuk menang. 

 
51. Jangan pernah menyerah, kamu lebih berani daripada yang kamu 

percaya dan lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Semangat! 
 
52. Jangan pernah menyesali apapun yang kamu lakukan dengan 

keikhlasan hati, sesuatu yang datang dari hati akan selalu berarti. 
 
 
53. Jangan pernah meremehkan orang lain, terkadang orang yang 

kamu butuhkan adalah mereka yang pernah kamu remehkan. 
Tetap rendah hati. 

 
54. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa 

didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa 
mengetahui keburukan yang kemudian anda dapat 

 
55. Jangan pernah permainkan cinta. Jika tak ada cinta di hatimu, 

jangan pernah berikan seseorang harapan bahwa kamu 
mencintainya. 

 
56. Jangan pernah sakiti sahabatmu, karena sahabat adalah cara 

Tuhan menunjukkan bahwa Dia tak ingin kamu sendirian jalani 
hidup. 
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57. Jangan pernah takut mencoba. Kegagalan buatmu kian dewasa. 
Kesalahan hanya buatmu menjadi pribadi yang lebih baik! 

 
58. Jangan pernah takut mencoba. Kegagalan tak datang karena 

kamu jatuh ke bawah, namun datang karena kamu tak bangkit 
berdiri. 

 
59. Jangan pernah takut menjadi seperti yang engkau inginkan 

karena sesungguhnya kau tidak akan bahagia menjadi yang 
seperti orang lain inginkan. 

 
60. Jangan pernah terpuruk karena suatu masalah, bersabar dan 

berdoa. Percayalah, Tak ada masalah yang terlalu besar bagi 
Tuhan. 

 
61. Jangan remehkan kekuatan senyuman, karena ia mampu 

membuat org lain tersenyum juga. 
 
62. Jangan sesali satu haripun dalam hidupmu. Kenanglah hari baik 

yang telah berimu kebahagiaan, hari buruk yang berimu 
pengalaman. 

 
63. Jangan sesali sesuatu yang telah berakhir, meskipun itu baik. 

Tanpa akhir tak akan pernah ada awal baru yang mungkin lebih 
baik. 

 
64. Jangan sesali sesuatu yang telah berakhir, meskipun itu indah. 

Tanpa akhir tak akan pernah ada awal baru yang mungkin lebih 
indah. 

 
65. Jangan takut akan bayangan, karena bayangan berarti ada suatu 

cahaya yang bersinar di dekatnya 
 
 
66. Jangan takut mencinta hanya karena pernah terluka, tak ada 

pelangi tanpa hujan, tak ada cinta sejati tanpa tangisan. 
 
67. jangan takut mengambil sebuah resiko, takutlah jika kamu hanya 

berjalan ditempat. 
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68. Jangan tangisi dia yang meninggalkanmu, meski ia sangat berarti. 
Kadang kamu harus kehilangan sesuatu agar yang lebih baik 
datang. 

 
69. Jangan tangisi kesalahan terlalu lama. Setiap kesalahan 

mengajarkanmu tuk bisa lebih baik lagi. JANGAN MENYERAH. 
 
70. Jangan terlalu bahagia ketika seseorang nyatakan cinta, banyak 

orang yang mampu mengatakannya, namun sedikit yang sungguh 
dari hati. 

 
71. Jangan terlalu berharap jika kamu tak ingin terluka. Jangan 

berikan segalanya jika dia memang tak ingin bersamamu 
selamanya. 

 
72. Jangan terlalu lama menangisi apa yang telah terjadi. Hal yang 

kamu tangisi saat ini mungkin hal yang akan kamu syukuri suatu 
saat nanti. 

 
73. Jangan terlemahkan oleh angin permasalahan. Layang-layang 

mampu terbang tinggi karena berani melawan angin. Hanya 
layang-layang yang putus benang yang hanyut oleh angin. 

 
74. Jangan terus tangisi dia yang telah meninggalkanmu. Suatu saat 

seseorang akan berterima-kasih padanya karena telah 
melepaskanmu. 

 
 
75. Jangan terus tangisi dia yang telah pergi. Tersenyumlah karena 

dia telah berimu kesempatan tuk bertemu seseorang yang lebih 
baik. 

 
76. Janganlah engkau berjalan di depanku karena aku tidak bisa 

mengikutimu. Jangan pula engkau berjalan di belakangku karena 
sejatinya aku tidak mampu memimpinmu. Oleh karena itu 
berjalanlah di sampingku dan jadilah engkau sahabatku. 

 
 
77. Janganlah mencari Tuhan karena anda membutuhkan jawaban. 

Carilah Tuhan karena anda tahu bahwa Dia lah jawaban yang 
anda butuhkan 
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78. Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan 
sebagaimana api memakan kayu bakar. 

 
79. Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang 

dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu 
yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.  

 
80. Jangan hitung berapa kali orang menyakiti & meninggalkanmu, 

tapi berapa kali kau menyakiti Tuhan & Ia tdk prnh 
meninggalkanmu. 

 
81. Jika ada yang paling penting untuk anda syukuri itu adalah waktu 

yang anda miliki untuk memperbaiki kesalahan anda. 
 
82. Jika anda melalui hidup anda tanpa masalah, ketahuilah, anda 

melewatkan masa terindah hidup anda. 
 
83. Jika anda merasa pendapat anda tidak didengar, ketahuilah, 

sebenarnya anda tengah belajar untuk menghargai. 
 
84. Jika anda merasa tidak memiliki hal yang berharga, ketahuilah, 

anda memiliki hal yang tak ternilaikan, yaitu senyuman. 
 
85. Jika anda sedang benar, jangan terlalu berani dan bila anda 

sedang takut, jangan terlalu takut. Karena keseimbangan sikap 
adalah penentu ketepatan perjalanan kesuksesan anda. 

 
86. Jika anda telah berusaha untuk mengubah sesuatu namun tetap 

tak berhasil, cobalah untuk mengubah pandangan anda. 
87. Jika cinta ungkapkan saja. Mencintai dalam diam itu seperti telah 

membungkus sebuah kado tapi tak pernah memberikannya. 
 
88. Jika Cobaan sepanjang Sungai, maka Kesabaran itu seluas 

Samudra. Jika Harapan sejauh Hamparan Mata memandang, 
maka Tekad mesti seluas Angkasa membentang. Jika 
Pengorbanan sebesar Bumi, maka Keikhlasan harus seluas 
Jagad Raya. 

 
89. Jika dia sungguh mencintaimu, tak ada yang mampu membuatnya 

pergi. Jika tidak, tak ada yang mampu membuatnya tetap tinggal. 
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90. Jika dia yang kamu cinta melukaimu, beritahu dia. Tapi jika dia 
terus melakukannya, lepaskan dia! 

 
91. Jika hidup ini tidak dijalani dengan sebuah misi, maka masa 

depan Anda sebenarnya akan terancam. Hidup Anda pun sekedar 
pengulangan dari apa yang terjadi pada masa lalu. 

 
92. Jika kalian berkulit kuning langsat warna-warna tropika seperti 

jingga, hijau, merah, kuning dan biru merupakan pilihan yang 
terbaik. 

 
93. Jika kamu hanya bisa bahagia ketika semua masalahmu selesai, 

mungkin kamu tak akan pernah bahagia. 
 
94. Jika kamu ingin hidup kamu bahagia, mulailah dengan 

menyingkirkan segala hal yang membuat kamu tidak bahagia. 
 
95. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan 

baginya tuk mencari seorang yang lebih baik darimu. 
 
96. Jika kamu meninggalkan seseorang, berikanlah alasan. Tak ada 

yang lebih menyakitkan daripada ditinggalkan tapi tak ada 
penjelasan. 

 
97. Jika kamu percaya mampu meraih impianmu, maka teruslah 

berusaha. Keberhasilan itu akan memberimu kebahagiaan tak 
ternilai. 

 
 
98. Jika kamu tak bisa menjadi PENSIL tuk menulis kebahagiaan 

seseorang, jadilah PENGHAPUS tuk menghilangkan 
kesedihannya. 

 
99. Jika kamu tak melakukan apapun tuk mempertahankan aku, Aku 

tak akan berusaha tuk tetap tinggal di hatimu. 
 
100. Jika kau mencintai seseorang, kau tidak akan berbohong 

kepadanya. Jika demikian, maka cintamu tidak lebih besar dari 
kebohonganmu. 
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101. Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah 
kita akan mendapat pengetahuan yang baru ? Melakukan yang 
belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan. 

 
102. Jika kita mencintai seseorang, berusahalah cintai kekurangannya, 

bukan hanya mengubahnya seperti yang kita mau. 
 
103. Jika kita sungguh-sungguh menginginkan cinta, maka cintalah 

pada akhirnya yang justru menunggu kita.  
 
104. Jika kita sungguh-sungguh menginginkan cinta, maka cintalah 

pada akhirnya yang justru menunggu kita.  
 
105. Jika kita terkunci diruang yang kedap udara, kita aka lebih dulu 

mati keracunan karbon Dioksida dari pada kekurangan Oksigen. 
 
106. Jika kamu melihat ada sesuatu yang salah, mungkin 

kesalahannya bukan apa yang kamu lihat, tapi bagaimana caramu 
melihat. 

 
107. Jika orang dapat empat hal, ia dapat kebaikan dunia akhirat: Hati 

yang bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang tabah pada 
cobaan, dan pasangan yang setia menjaga dirinya dan hartanya. 

 
 
108. Jika pekerjaan Anda lenyap, jati diri Anda tidak akan pernah 

hilang.  
 
109. Jika seseorang ingin menjadi bagian dari hidupmu, dia akan 

berikan yang terbaik tuk berada di sana, tak peduli betapapun 
sulitnya. 

 
110. Jika seseorang tak berarti apa-apa bagimu, mereka tak akan bisa 

menyakitimu. Jika kamu merasa sakit, mereka punya arti bagimu. 
 
111. Jika seseorang tulus mencintaimu, tak ada yang mampu buatnya 

jauh darimu. Jika tidak, tak ada yang mampu buatnya tetap 
bersamamu. 

 
112. Jika seseorang yang istimewa di hatimu tak bisa mencintaimu 

ketika kamu menjadi dirimu sendiri, maka dia tidak istimewa. 
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113. jika sewaktu waktu kita jatuh bukan berarti tidak bisa bangun 
kembali, kecuali jika memang kita memilih menyerah. 

 
114. Jika sudah berusaha, ikhlaskan kepada Tuhan yang maha kuasa. 

Karena semuanya akan kembali kepada Nya. 
 
115. Jika Tuhan menciptakan pelangi tuk mengindahkan langit, maka 

Tuhan menciptakan sahabat tuk keindahan hidupmu. 
 
116. Jika yang telah diperoleh saat ini berbeda dari yang diharapkan, 

tetaplah bersyukur, dan yakini bahwa itu yang terbaik untuk saat 
ini. 

 

1. Kadang kamu bersedih tuk seseorang yang tak peduli padamu, 
hingga membuat dia yang peduli padamu bersedih. 

 
2. Kadang kamu harus melepaskan, bukan karena tak cinta, tapi 

karena kamu lebih mencintai dirimu yang terus terluka. 
 
3. Kadang kamu harus menjauh dari seseorang. Jika dia peduli, dia 

akan menyadari. Jika tidak, kamu tahu bagaimana menjalani hari. 
 
4. Kadang kamu memilih tuk melepaskannya, bukan karena kamu 

tak pantas memilikinya, tapi karena kamu pantas yang lebih baik 
darinya. 

 
 
5. Kadang kita terlalu fokus terhadap kelemahan kita, dan 

melupakan kelebihan yang kita miliki. Padahal setiap manusia 
diciptakan untuk menjadi pemenang dengan semua kelebihan 
yang dimiliki. 

 
6. Kadang menangis buatmu merasa lebih baik. Karena menangis, 

hati mampu mengekspresikan diri, yang tak bisa diungkapkan 
oleh kata. 
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7. Kadang tak peduli betapa besar kamu mencintai seseorang, kamu 
harus melepasnya. Dia yang selalu di hatimu tapi tak di 
kehidupanmu. 

 
8. Kadang tak peduli betapa besar kamu mencintai seseorang, kamu 

terpaksa melepasnya, karena hatimu lelah tuk terus terluka. 
 
9. Kadang tak peduli betapa seseorang telah menyakitimu, kamu 

selalu memaafkannya. Meski kedengaran BODOH, tapi bagimu 
itu CINTA. 

 
10. Kadang Tuhan memberi cobaan yang berat dalam hidupmu, 

karena Dia mempersiapkan dirimu menerima sesuatu yang baik di 
masa depanmu. 

 
11. Kalau hari ini semua yang anda rencanakan tidak sesuai harapan 

mulailah belajar mengkur diri dan jangan mencoba mencari 
kambing hitam. 

 
12. Kamu lebih pemaaf daripada yang kamu bayangkan, tapi kamu 

harus memaafkan diri sendiri. Lupakan yang buruk lalu 
melangkah maju. 

 
13. Kamu mungkin tak cukup baik tuk semua orang, tapi percayalah, 

kamu akan selalu menjadi yang terbaik tuk orang yang pantas 
untukmu. 

 
14. Kamu tak akan bisa hanya sekedar teman biasa dengan dia yang 

PERNAH kamu cinta, karena sebagian dirimu akan selalu 
mencintainya. 

 
 
15. Kamu tak akan bisa hidup sendiri. Butuh bantuan orang lain. 

Pastikan bahwa mereka adalah orang yang dapat kamu andalkan. 
 
16. Kamu tak akan dapatkan apa yang kamu inginkan, jika kamu 

terlalu sibuk mengeluh apa yang kamu miliki saat ini tak cukup 
bagimu. 

 
17. Kamu tak akan dapatkan apa yang kamu inginkan jika kamu 

terlalu sibuk mengeluh apa yang telah kamu miliki, tak cukup 
untukmu. 
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18. Kamu tak akan pernah tahu jika kamu tak mencobanya. Berikan 

seseorang kesempatan hingga dia berimu alasan tuk 
meninggalkannya. 

 
19. Kamu tak akan temukan hal yang baik dalam diri seseorang, jika 

kamu terus bandingkannya dengan seseorang yang menurutmu 
lebih baik. 

 
20. Kata bijak cinta anonim. Jangan mencintai seseorang seperti 

bunga, kerana bunga mati kala musim berganti. Cintailah mereka 
seperti sungai, kerana sungai mengalir selamanya. 

 
21. Kata bijak motivasi yang membangun motivasi bangkit serta 

kekuatan untuk berbagi. 
 
22. Kata-kata yang diucapkan sembarangan dapat menyulut 

perselisihan. Kata-kata yang kejam dapat menghancurkan suatu 
kehidupan. Kata-kata yang diucapkan pada tempatnya dapat 
meredakan ketegangan. Kata-kata yang penuh cinta dapat 
menyembuhkan dan memberkahi. 

 
23. Kebahagiaan adalah pengalaman spiritual dimana setiap menit 

hidup dilalui dengan cinta, dan rasa syukur. 
 
24. Kebahagiaan hidupmu tidak didasarkan pada berapa banyak yang 

kamu miliki, tetapi berapa sedikit yang kamu butuhkan. 
 
25. Kebahagiaan tak akan bermakna jika kamu tidak menyertakan 

orang disekitarmu yang sedang bersedih. Berbagilah dengan 
murah hati. 

 
 
26. Kebahagiaan tak datang dari mendapatkan sesuatu yang tak 

pernah kamu miliki, namun dari menghargai sesuatu yang telah 
kamu miliki. 

 
27. Kebahagiaan tergantung pada apa yang dapat Anda berikan, 

bukan pada apa yang Anda peroleh. 
 
28. Kebahagian tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi 

dari perasaan mensyukuri apa yang dimiliki. 
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29. Kebaikan adalah lebih penting daripada kebijaksanaan, dan 

menyadari hal ini adalah awal dari kebijaksanaan. 
 
30. Kebanyakan dari kita yakin bisa membuat orang lain bahagia 

dengan cara yang kita tentukan.  
 
31. Kebanyakan orang tak mau melepaskan apa yang sudah pergi. 

Itulah yang membuat masalah menjadi berat. 
 
32. Kebebasan itu berasal dari manusia, tidak dari undang-undang 

atau institusi. 
 
33. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi 

melakukannya. 
 
34. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi 

melakukannya. 
 
35. Kebijaksanaan adalah pemahaman nilai-nilai abadi dan nilai-nilai 

hidup. 
 
36. Kebohongan tidak akan menyakitimu, kecuali jika ia diucapkan 

oleh seseorg yang paling kau percaya. 
 
37. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Kegagalan 

adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Suatu 
hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang 
anda alami. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk anda, 
sebenarnya pintu yang lain selalu terbuka 

 
38. Kegagalan sebenarnya adalah ketika seseorang gagal untuk 

berjuang kembali dan ketika seseorang menyerah dengan hasil 
jerih payah yang tidak sesuai harapannya sehingga dia berhenti 
untuk memperbaiki kesalahan dari upaya nya untuk mendapatkan 
hasil yang sesuai dengan harapannya dan kesuksesan yang 
sebenarnya adalah ketika seseorang mampu mengatasi 
kegagalan. 

 
39. Keikhlasan hati dan ketegasan sikap, akan menjadikan kamu 

lebih siap dan lebih berani dalam menyelesaikan setiap masalah. 
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40. Keikhlasan lahir dari jiwa yang mengerti akan kebesaran Tuhan, 
dan menyadari bahwa dirinya sangatlah kecil dihadapan-Nya. 

 
41. Keindahan sejati tak bisa dilihat oleh mata, hanya hati yang 

mampu merasakan keindahan sebenarnya. 
 
42. Kejujuran yang menjadi kebiasaan membawa kebanggaan. 

Kebohongan yang menjadi kebiasaan membawa kesengsaraan. 
 
43. Kekecewaan adalah cara Tuhan tuk mengatakan. "Bersabarlah, 

Aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu." 
 
44. Kekuatan bukanlah tentang memukul sekuat tenaga, tetapi 

tentang ketepatan sasaran. 
 
45. Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stress adalah 

kemampuan memilih pikiran yang tepat. Anda akan menjadi lebih 
damai bila yang anda pikirkan adalah jalan keluar masalah. 

 
46. Kelakukan kita terhadap kehidupan, menentukan sikap kehidupan 

terhadap kita. 
 
47. Kenali dirimu sendiri dulu sebelum kamu mulai berbicara buruk 

tentang orang lain. Sudah pantas kah kamu menilai orang lain? 
 
48. Kenalilah sahabat yang disamping kamu. Sahabat ialah yang 

mengulurkan pelukan ketika kamu terjatuh. 
 
49. Kenangan indah dan kenangan buruk masa lalu adalah gairah 

menjalani masa depan. 
 
 
50. Kenangan tak akan bisa berubah, meski orang di dalamnya telah 

berubah. Tapi kamu harus melupakannya jika ingin terus 
melangkah. 

 
51. Kenanglah masa lalu dan hadapi masa depan. 

 
52. Kenapa hanya 2% penduduk Indonesia yang menguasai 60% 

kekayaan di Negeri ini karena memang 98% dari kita tidak pernah 
benar2 ingin menjadi kaya, hanya sekedar berkhayal menjadi 
kaya. 



 36 

 
53. Kesakitan pasti berlalu. Dan ketika sakit itu hilang, kamu akan 

merasa lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih waspada. 
 
54. Kesalahan adalah guru terbaik manusia ketika ia cukup jujur untuk 

mengakuinya dan bersedia untuk belajar dari mereka. 
 
55. Kesalahan adalah pengalaman hidup, belajarlah darinya. Jangan 

mencoba tuk menjadi sempurna. Cobalah menjadi teladan bagi 
sesama. 

 
56. Kesalahan hanya membuatmu dewasa. Senyuman mampu 

meringankan luka. Sahabat akan selalu ada di saat kamu 
membutuhkannya. 

 
57. Kesalahan terbesar yang dapat kamu lakukan adalah ketika kamu 

menggantungkan hidup dan nasibmu pada orang lain. 
 
58. Kesedihan adalah ibarat terdampar di gurun pasir. Hal terbaik 

adalah berusaha keluar dari gurun pasir tersebut. 
 
59. Kesehatan selalu tampak lebih berharga setelah kita 

kehilangannya. 
 
60. Kesungguhan Cinta dan ketulusan cinta gak akan luntur hanya 

dgn keegoisan semata. 
 
61. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah Yang 

Terbaik untukmu ! Dan karena itulah, Qalbu seorang pecinta-Nya 
lebih besar daripada Singgasana-Nya.  

 
 
62. Ketepatan sikap adalah dasar semua ketepatan.Tidak ada 

penghalang keberhasilan bila sikap anda tepat, dan tidak ada 
yang bisa menolong bila sikap anda salah. 

 
63. Ketika anda tulus mencinta, tak akan pernah ada kata menyerah. 

Meski pikiran ingin berputus asa, namun hati tetap ingin mencoba. 
 
64. Ketika dia yang pergi memberimu 100 alasan tuk menangis, 

tunjukkan padanya bahwa kamu punya 1000 alasan tuk 
tersenyum. 
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65. Ketika hidup memberi kata TIDAK atas apa yang kamu inginkan, 

percayalah, Tuhan selalu memberi kata YA atas apa yang kamu 
butuhkan. 

 
66. Ketika kamu mencintai seseorang, berikan dia pilihan tuk 

meninggalkanmu, tapi jangan pernah memberikannya alasan tuk 
pergi. 

 
67. Ketika kamu merasa hatimu sangat terluka, ketahuilah bahwa 

saat itu kau tengah belajar tentang MEMAAFKAN. 
 
68. Ketika kamu merasa jatuh tanpa ada harapan, ketahuilah bahwa 

saat itu kamu sedang belajar tentang KEGIGIHAN dan 
KETABAHAN. 

 
69. Ketika kamu merasa ujian dalam hidupmu begitu berat, 

bersyukurlah karena Tuhan melihatmu lebih kuat dari yang kamu 
pikirkan. 

 
70. Ketika kamu sadar betapa berartinya dirimu, kamu tak akan 

pernah biarkan seorangpun masuk ke hidupmu hanya tuk buatmu 
terluka. 

 
71. Ketika kamu telah melakukan semua yang bisa kamu lakukan, 

Tuhan akan melakukan apa yang tak bisa kamu lakukan. Jangan 
putus asa! 

 
72. Ketika kamu telah mencoba segalanya, kamu telah lakukan 

semampumu, tapi tak juga bisa, serahkanlah pada Tuhan. 
 
73. Ketika kamu terluka karena kesalahanmu sendiri, tak ada yang 

mampu menyembuhkannya kecuali kamu memaafkan diri sendiri. 
 
74. Ketika kamu terluka, jangan biarkan dirimu menyerah. Tak perlu 

takut dengan sakit yang ada, karena itu semua demi cinta. 
 
75. Ketika kamu tulus mencinta, tak peduli betapa kamu membenci 

apa yang telah dia lakukan, hatimu selalu memaafkan. 
 
76. Ketika keadaan mengharuskan untuk menangis, tak usah 

berpura, menangislah. Tak semua air mata berarti lemah. 



 38 

 
77. Ketika keberhasilanmu tertunda, jangan putus asa, segera bangkit 

dan katakan: "Aku bisa dan tak akan pernah menyerah." 
 
78. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, berpikirlah, cari 

dan temukan penyebabnya, dan jangan pernah berhenti berharap. 
 
79. Ketika kita menjadi tua, waktu akan membuat kita dikelilingi oleh 

orang-orang yang mencintai kita, sebagai ganti dari orang-orang 
yang kita cintai. 

 
80. Ketika kamu berharap yang terbaik tapi kamu hanya mendapat 

yang biasa, bersyukurlah kamu bukan yang terburuk. 
 
81. Ketika mimpimu belum juga terwujud, jangan putus asa. Petik 

pelajaran dari setiap kegagalan, berusaha lebih keras, dan 
berdoa. 

 
82. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita 

melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga 
kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka. 

 
83. Ketika seseorang menunggumu, tak berarti dia tak ada hal lain tuk 

dilakukan, itu hanya berarti tak ada yang penting selain dirimu. 
 
84. Ketika seseorang yang sangat kamu percaya mendustaimu, 

ketahuilah bahwa kamu tengah belajar tuk lebih percaya pada 
dirimu sendiri. 

 
 
 
85. Ketika Tuhan memberimu masalah, Dia tahu bahwa kamu pasti 

bisa melaluinya. Mungkin akan ada luka, tapi itu semua buatmu 
dewasa. 

 
86. Ketika Tuhan tak menjawab doamu, itu karena Dia tahu bahwa 

yang kamu inginkan akan berakibat buruk tuk hidupmu nantinya. 
 
87. Ketika tulus mencinta, kamu tak akan menyerah. Kamu mungkin 

lelah, tapi kamu tetap berusaha, karena cinta selalu temukan 
cara. 
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88. Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau 
didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati. 

 
89. Keyakinan adalah percaya dengan apa yang tidak kita lihat, dan 

upah dari keyakinan adalah melihat apa yang kita yakini. 
 
90. Keyakinan adalah rahasia kecantikan. Tidak ada kecantikan yang 

menarik tanpa keyakinan. 
 
91. Kita ada di sini bukan untuk saling bersaing. Kita ada di sini untuk 

saling melengkapi.  
 
92. Kita bisa bukan hanya karena kita pandai, namun kita bisa karena 

kita biasa melakukannya. 
 
93. Kita di ciptakan TUHAN saling berpasangan jadi jgn risau jika kmu 

dikhianati oleh cinta.Cinta tak sekedar kata2 yang bisa lupa kapan 
saja. 

 
94. Kita lebih menghormati orang miskin yang berani daripada orang 

kaya yang penakut. Karena sebetulnya telah jelas perbedaan 
kualitas masa depan yang akan mereka capai. 

 
95. Kita memang tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, 

namun percayalah, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. 
 
96. Kita selalu bertemu kegagalan di jalan menuju kesuksesan. 

 
97. Kita tidak bisa memastikan apapapun dimasa depan karena 

besok adalah misteri, pun juga kita tidak bisa merubah apapun 
dimasa lalu karena yang tertinggal hanya memori dan akibat 
darinya. 

 
 
98. Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang 

lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang 
lain. 

99. Kamu akan lelah sendiri jika kamu terus mengikuti kata orang lain. 
Bagaimana pun, yang mereka katakan tidak selalu benar. 
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1. Laksanakan perintah, menjauhi larangan, berserah dgn ikhlas. 
Maka Tuhan akan menjaga, memelihara dan melindungi. 

 
2. Lakukanlah yang terbaik sekarang, karena sebenarnya waktu 

sangat cepat berlalu. Jangan sampai kita menyesali saat waktu 
sudah tak lagi bersahabat dengan kita. 

 
3. Lebih baik kita dihargai dari pada kita dipuji. 
 
4. Lebih mudah menambahkan sesuatu pada reputasi yang besar 

daripada untuk memperoleh reputasi itu sendiri.  
 
5. Lihatnya setiap hal kecil yang anda miliki dengan cara yang besar 

maka suatu ketika anda akan menemukan kenyataan bahwa hal-hal 
kecil yang anda miliki memiliki dampak besar terhadap hidup anda. 

 
6. Luangkan waktu bersama orang tua. Walaupun sejenak, itu akan 

menghasilkan pemahaman yang lebih baik satu sama lain. 
 
7. Lupakan dia yang pernah meninggalkanmu demi orang yang lain. 

Meski cinta, jangan biarkan dirimu kembali terluka tuk alasan yang 
sama. 

 
8. Lupakan mereka yang telah meninggalkanmu, tapi jangan pernah 

lupa untuk mengingat mereka yang menyayangimu, mereka 
sahabatmu. 

 

1. Maafkan diri sendiri. Jangan menyesali kesalahan. Maaf itu 
mengobati hati dan mendamaikan diri. 
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2. Maafkanlah kesalahan orang lain. Hidup terlalu singkat hanya untuk 

mendendam. Sabar, Maafkan, dan Lupakan. 
 
3. Mahkotai hati dengan keikhlasan. Karena hal itu akan menjadikan 

kita tetap bertahan dalam menghadapi rumitnya kehidupan. 
 
4. Manusia Paling baik adalah orang yang dermawan dan bersyukur 

dalam kelapangan, yang mendahulukan orang lain, bersabar dalam 
kesulitan 

 
5. Manusia seperti puluhan kolam, masing-masing memantulkan 

cahaya dari bulan yang sama 
 
6. Masa depan itu tidak selalu lebih baik dari pada masa lalu, tapi 

persiapkanlah diri anda untuk hadapi masa depan, agar masa 
depan anda menjadi lebih baik dari pada masa lalu. 

 
7. Masa lalu adalah pembelajaran tuk lebih dewasa dalam menyikapi 

masalah yang mungkin sama dengan yang kita alami dimasa lalu. 
 
8. Masalah akan membantumu memahami hidup ini lebih baik. Semua 

itu adalah proses pembelajaran tuk jadi pribadi yang BIJAKSANA. 
 
 
9. Masalah mudah diselesaikan jika kamu lebih memilih tuk saling 

berbicara, daripada berbicara tentang satu sama lain. 
 
10. Masalah terbesar wanita adl mengingat terlalu banyak, sdgkn 

masalah terbesar pria adl melupakan terlalu cepat. 
 
 
11. Masa-masa terbaik dalam hidup adalah saat kita mampu 

menyelesaikan masalah sendiri, Masa-masa suram kehidupan 
adalah saat kita menyalahkan orang lain atas masalah yang kita 
hadapi. 

 
12. Melepaskan dia yang kamu cinta adalah hal yang sulit, tapi jauh 

lebih sulit tuk tetap bertahan jika dia tak merasakan hal yang sama. 
 
13. Melepaskan orang yang di cintai jauh lebih sulit dibanding menerima 

cinta yang baru bagi hatimu 
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14. Melihat kebelakang akan membawa kejelasan di depan. Belajar dari 
kesulitan dulu akan membawa berkah sekarang dan nanti. 

 
15. Memaafkan adalah ciri dari kerendahan hati. Dalam kerendahan 

hati, terdapat kebesaran jiwa dan keberserahan. 
 
16. Memaafkan adalah jalan tercepat untuk sampai pada ke-Maha 

Pengasih-an Tuhan. 
 
 
17. Memaafkan adalah kebaikan. Segala yang bersumber dari kebaikan 

dan bertujuan untuk kebaikan, akan berujung kebahagiaan. 
 
18. Memaafkan merupakan hal yang sulit dilakukan, tetapi dengan 

perasaan sayang kita bisa memaafkan seseorang dengan mudah. 
 
19. Memandang tinggi ke atas agar tetap bersemangat menjadi lebih 

baik, dan memandang ke bawah agar tidak lupa bersyukur karena 
masih ada yang mengalami kesusahan dan kesulitan hidup 
daripada kita. 

 
20. Memang benar orang lain akan berpengaruh terhadap kesuksesan 

maupun kegagalan anda. Tapi tetap saja 90% itu tergantung diri 
kamu sendiri. 

 
21. Menangislah jika hatimu sedang berduka, tapi biarkan tangismu 

lepas hari ini supaya dadamu menjadi lega sehingga kamu bisa 
memikirkan kembali apa-apa yang terbaik untuk menyelesaikan 
kesedihanmu dan meringankan langkah hidupmu yang masih 
panjang. 

 
 
22. MENCINTAI bukan bagaimana kamu MELIHAT tapi bagaimana 

MERASAKAN. Bukan bagaimana kamu MENDENGAR tapi 
bagaimana MENGERTI. 

 
23. Mencintamu adalah alasan terbaik bagiku untuk terus memperbaiki 

diri, menyayangimu adalah sesuatu yang membuatku memenuhi 
takdirku sabagai manusia, menikahimu adalah harapan terbesar 
yang aku gantungkan jauh diatas langit dimana aku memanjatkan 
do'a kepada Tuhanku. 
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24. Menghormati orang yang lebih "tinggi" darimu, itu biasa. 
Menghormati orang yang lebih "rendah" darimu, itu luar biasa. 

 
25. Mengucapkan Maaf hanya mampu dilakukan oleh orang-orang 

pemberani. 
 
26. Menjadi "sesuatu" itu tidak pernah ditentukan dari apa yang anda 

sandang saat ini tetapi diputuskan dari apa yang bisa anda lakukan 
untuk orang lain dengan apa yang anda sandang. 

 
27. Menjaga kata-katamu tidak semudah mengucapkannya. 

Membuktikannya? Itu cerita lain. 
 
28. Menjauhlah dari orang-orang yang salah, karena mereka pasti 

membawamu ke tempat yang salah. Bijaklah dalam memilih teman. 
 
29. Menyakitkan ketika bertemu seseorang yang kamu yakin org yang 

tepat untukmu, hanya tuk menyadari kamu bukan org yang tepat 
untuknya. 

 
30. Menyakitkan ketika kamu mendengar sesuatu yang buatmu terluka, 

tapi yang harus kamu lakukan adalah pura-pura tak peduli. 
 
31. Menyanyi dapat meningkatkan dan melancarkan sirkulasi oksigen di 

dalam darah, dan juga dapat membakar lemak. 
 
32. Menyebalkan punya teman yang bersikap seperti tak mengenalmu, 

hingga mereka membutuhkan sesuatu darimu. 
 
33. Mereka tak peduli dari mana kamu memulainya. Mereka melihat 

dari bagaimana caramu mengakhirinya. 
 
 
34. Mereka yang dapat memberi tanpa mengingat, dan menerima tanpa 

melupakan akan diberkati. 
 
35. Mereka yang disaat muda sibuk membeli barang yang tidak 

diperlukannya, maka disaat tua akan sibuk menjual barang yang 
diperlukannya. 

 
36. Mereka yang terus hidup penuh dengan kekerasan hati akan 

membawa kedalam kehidupan yang tidak mensejahterakan. 
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37. Meski jalan yang kamu hadapi sulit, itu bukanlah alasan untuk 
menyerah. Kemudahan akan selalu datang setelah kesulitan, 
percayalah. 

 
38. Meski Tuhan mengambil sesuatu yang baik dari hidupmu, 

bersyukurlah. Karena Tuhan telah mempersiapkan yang lebih baik 
lagi untukmu. 

 
39. Meskipun melakukan kesalahan dalam tindakan, namun jika 

didasari dgn niat baik, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang 
terbaik. 

 
40. Miliki hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah 

menyakiti dan kasih sayang yang tak pernah berakhir. 
 
41. Miliki iman utk mengucap "selamat tinggal", karena di saat itu Tuhan 

akan memberikan "selamat datang" yang lebih pantas bagi kita. 
 
42. Miliki iman yang kokoh untuk dapat percaya yang mustahil, asa 

yang kuat untuk tetap berharap ketika segalanya tampak sia-sia. 
 
43. Mulailah kebaikan dari diri sendiri. "Cintai diri sendiri, perbaiki diri 

sendiri, dan maafkan diri sendiri. 
 
44. Mungkin aku terlahir pada masa yang tidak tepat dimana cinta tidak 

lebih dari sebuah dongeng indah pengantar tidur Dan ketika aku 
terbangun esok hari cerita pilu tentang cinta kembali terulang 
Betapa cinta yang “katanya” indah tak bisa aku temukan. 

 

45. Musik berfungsi sebagai stimulus pembangkit ingatan ke masa lalu. 
 

1. Nama yang baik tak dapat dibeli, senantiasa bernilai tinggi, dan 
lebih berharga dari kekayaan, barang permata yang mahal 
harganya adalah nama yang baik, kejujuran adalah modal yang 
berharga, sedang nama yang busuk seperti separuh digantung 
sekali lancung keujian selama umur orang tidak percaya. 
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2. Nilai keimanan itu tercermin pada akhlaknya, orang mukmin yang 

paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. 
 
 
3. Nikmat itu dimiliki selama kita masih dapat memeliharanya. 

 

1. Orang – orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang – orang 
yang berhasil mengatasi kesulitan hidup, yang kembali bangkit 
setelah menghadapi kesulitan yang meruntuhkan semangat. 

 
2. Orang hadir di hidupmu karena sebuah alasan. Mereka berimu 

bahagia dan kecewa. Ada yang sesaat, tapi ada yang selamanya, 
 
3. Orang lanjut usia yang berorientasi pada kesempatan adalah orang 

muda yang tidak pernah menua ; tetapi pemuda yang berorientasi 
pada keamanan, telah menua sejak muda 

 
4. Orang pesimis melihat masalah dibalik setiap peluang. Orang 

optimis melihat peluang dibalik setiap masalah. 
 
5. Orang pintar bukanlah orang yang menuntut ilmu setinggi langit 

untuk mendapatkan ijasah, namun orang yang berusaha sekuat 
tenaga hingga mampu mempekerjakan dan menggaji orang yang 
menuntut ilmu setinggi langit untuk mendapatkan ijasah. 

 
6. Orang selalu bilang kamu perlu melakukan ini dan itu, tapi kamu 

tahu yang terbaik tentang dirimu dan apa yang perlu kamu lakukan. 
 
7. Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya. Orang yang suka 

menghina orang lain, dia juga akan dihina. Orang yang mencintai 
akhirat, dunia pasti menyertainya. 

 
8. Orang yang paling tangguh adalah orang yang percaya kepada 

dirinya sendiri dan mengandalkan Tuhan. 
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9. Orang yang tidak bisa memaafkan orang lain sama saja dengan 
orang yang memutuskan jembatan yang harus dilaluinya, karena 
semua orang perlu di maafkan.  

 
10. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. 

Orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa 
depan. 

 
11. Org bisa berkata apapun tentang kamu. Tapi siapa dirimu 

sebenarnya, hanya kamu yang tahu dan hanya kamu yang 
menentukan. 

12. Orang yang pantas kamu tangisi tidak akan membuatmu menangis,  
dan orang yang membuatmu menangis tidak pantas kamu tangisi. 

 
 

1. Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke 
pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang 
sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. 

 
2. Pakaian dalam bisa memberi bentukan dasar tubuh yang akan 

semakin disempurnakan oleh pakaian luar. 
 
3. Panggilan jiwa atas perasaan cinta akan berujung akan kecintaan 

semua makhluk kepada Tuhannya. 
 
 
4. Patah hati adalah salah satu cara tuk menemukan cinta sejati. 
 
5. Pemenang bukannya tak pernah gagal, tetapi tidak pernah 

menyerah. 
 
6. Pengalaman Bukanlah Apa yang Terjadi pada diri Kita, tetapi adalah 

Apa yang Kita Lakukan atas apa yang Terjadi. 
 
7. Pengalamanlah yang kita dapatkan jika kita tidak mendapatkan apa 

yang kita inginkan 
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8. Pengetahuan ada dua macam : yang telah kita ketahui dengan 

sendirinya atau yang hanya kita ketahui dimana ia bisa didapatkan.  
 
9. Perasaan cinta adalah sebuah pencapaian, yang akan selalu hadir 

di dalam hati seseorang sampai akhir hayatnya. 
 
10. Perasaan cinta membuat setiap pasangan mampu bertahan dalam 

segala bentuk kondisi, sulit dan mudah akan dihadapi bersama 
selamanya. 

 
11. Perbedaan antara mereka yang berhasil dengan yang tidak bukan 

hanya dari ilmunya, tetapi dari kesungguhan dan keinginannnya. 
 
12. Percaya atau tidak, faktanya orang yang berkulit gelap tidak mudah 

keriput dibanding dengan orang yang berkulit terang. 
 
13. Percayalah semua masalah dan rintangan yang kita hadapi 

bukanlah untuk melemahkan kita. Justru ini akan menjadikan kita 
lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih sabar dan lebih 
beriman. 

 
14. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita 

mengawalinya dengan doa dan senyuman. 
 
15. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita 

mengawalinya dengan doa dan senyuman. 
 
16. Persahabatan bukan untuk mengumpulkan batu sebanyak-

banyaknya, melainkan untuk menemukan satu emas yang 
berharga. 

 
17. Persahabatan tak terjalin dengan orang yang istimewa. Kita jadi 

istimewa karena bersahabat. Sahabatlah yang mengistimewakan 
kita. 

 
18. Pikiran kita ibarat parasut, hanya berfungsi ketika terbuka. 

 
19. Pilihlah siapa-siapa saja yang pantas menjadi sahabatmu karena 

setiap orang yang ada didekatmu akan berpengaruh besar terhadap 
hidupmu. 
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1. Rajin membawa sukses, malas menimbulkan penyesalan dan siapa 
melangkah ke depan niscaya bertambah dekat dengan tujuan. 

 
2. Rasa sakit itu kadang indah. Mereka mengajarkan kita bagaimana 

cara untuk bertahan. 
 
3. Rasa sakit membuatmu lebih kuat. Rasa takut membuatmu lebih 

berani. Patah hati membuatmu lebih bijaksana. Ambil hikmahnya! 
 
4. Rintangan apapun yang menghadang, tetaplah bersabar dan ikhlas. 

Hadapi dengan penuh tanggung jawab, pertolongan Tuhan pasti 
datang. 

 
5. Ruh yang kotor, bathin yang tidak disinari cahaya Ketuhanan adalah 

sarang dan sumbernya segala kejahatan, karena kekotoran rohani, 
ruh akan merusak akhlak dan meruntuhkan karakter. 

 

1. Saat aku berhenti berdoa utk keinginanku adl saat aku menyadari 
bhw keinginan Tuhan jauh lbh besar dr doa-doaku. 

 
2. Saat anda mendapatkan yang biasa ketika mendambakan yang 

terbaik, bersyukurlah, karena anda tidak mendapatkan yang 
terburuk. 

 
3. Saat kau berpikir tentang orang yang cantik dan tampan, 

pikirkanlah bahwa kau adalah bagian dari mereka. 
 
4. Saat kau membalas kebencian dgn amarah & caci maki, saat 

itulah musuhmu menang. 
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5. Saat membicarakan org lain Anda boleh saja menambahkan 

bumbu, tapi pastikan bumbu yang baik. 
 
6. Saat menghadapi kesulitan, beberapa orang tumbuh sayap, 

sedang yang lain mencari tongkat penyangga.  
 
7. Saat suatu hubungan berakhir, bkn berarti 2 org berhenti saling 

mencintai. Mereka hny berhenti saling menyakiti. 
 
8. Sahabat adalah dia yang tahu apa yang dia miliki ketika 

bersamamu, bukan dia yang menyadari siapa dirimu setelah dia 
kehilanganmu. 

 
9. Sahabat adalah dia yang tahu kekuranganmu, tapi menunjukkan 

kelebihanmu. Dia yang tahu ketakutanmu, tapi menunjukkan 
keberanianmu. 

 
10. Sahabat adalah mereka yang mampu mengeluarkan kemampuan 

terbaik yang ada dalam diri kamu. Mereka yang selalu berimu 
semangat. 

 
11. Sahabat adalah mereka yang menggenggam tanganmu ketika 

kamu susah, tapi tahu kapan melepasmu berjuang sendiri tuk 
belajar dewasa. 

 
12. Sahabat adalah mereka yang menjadikan masalahmu masalah 

mereka, hanya karena tak ingin kamu sendirian menghadapinya 
 
13. Sahabat adalah mereka yang tahu bahwa ada sedih di matamu 

ketika seluruh dunia percaya dengan senyum di wajahmu. 
 
14. Sahabat adalah mereka yang tahu semua kekuranganmu, namun 

tetap memilih bersamamu ketika orang lain meninggalkanmu. 
 
15. Sahabat adalah seseorang yang mampu mendengarkan lagu 

dalam hatimu. Ia pun mampu mendendangkannya kembali saat 
engkau lupa bait-baitnya 

 
16. Sahabat bukan mereka yang menghampirimu ketika butuh, 

namun mereka yang tetap bersamamu ketika seluruh dunia 
menjauh. 
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17. Sahabat bukan tentang siapa yang telah lama kamu kenal, tapi 

tentang siapa yang menghampiri hidupmu dan tak pernah 
meninggalkanmu. 

 
18. Sahabat itu seperti BINTANG, dia memang tak selalu terlihat, tapi 

kamu tahu dia selalu ada di sana. 
 
19. Sahabat sejati akan membawa kita menuju jalan kemuliaan-Nya. 

Ia ibarat matahari yang mencerahkan bumi dan rembulan yang 
menerangi kegelapan. Kehadirannya selalu dinanti laksana bunga 
yang  mekar dan selalu dinantikan oleh kumbang. Maka, sahabat 
sejati akan senantiasa harum mewangi dan menebarkan kebaikan 
bagi sesama. 

 
20. Sahabat sejati lebih mudah ditemui ketika kamu mendapat 

masalah, daripada ketika mereka mendapat masalah. 
 
21. Sahabat sejati memberikan waktu disaat tawa hadir, ataupun 

dikala air mata mengalir. 
 
22. Sahabat slalu ada untukmu, ketika kamu punya masalah. Bahkan 

terkadang memberi saran yang bodoh hanya tuk lihat kamu 
tertawa. 

 
 
23. Sahabat tak akan menghilang saat masalah datang, tapi 

menggandeng tanganmu dan menghadapinya bersama-sama. 
 
24. Salah satu alasan kenapa sebuah hubungan berakhir adalah 

karena berhenti melakukan hal yang dilakukan ketika pertama kali 
bertemu. 

 
25. Salah satu alasan mengapa donat berlubang di tengah adalah 

agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat 
cepat matang. 

 
26. Salah satu fungsi diplomasi adalah untuk menutupi kenyataan 

dalam bentuk moralitas.  
 
27. Salah satu hal paling bahagia di dunia ini adalah melihat ibumu 

tersenyum, dan lebih bahagia lagi ketika tahu kamulah alasannya. 
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28. Salah satu hal terpenting dalam hidup adalah belajar bagaimana 

cara memberikan cinta yang tulus kepada orang lain. 
 
29. Salah satu hal tersulit dalam hidup adalah berusaha berhenti 

mencintai seseorang, hanya karena dia telah berhenti 
mencintaimu. 

 
30. Salah satu hal tersulit dalam hidup ini adalah berhenti mencintai 

seseorang hanya karena dia telah berhenti mencintaimu. 
 
31. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah 

membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh 
yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. 

 
32. Sangat sulit tuk mempercayai seseorang, ketika setiap kali kamu 

percaya, dia akhirnya memberimu alasan tuk tak percaya 
siapapun. 

 
33. Sapalah setiap temanmu dengan sebaris kalimat "hai" maka suatu 

saat dia akan menyapamu dengan kalimat "hai apa kabar dimana 
sekarang......" 

 
34. Satu dari sekian banyak hal yang menyumbang kebahagiaan 

seseorang adalah silaturahmi yang menghasilkan ilmu dan 
semangat baru. 

35. Satu hal penting dalam cinta, jangan berikan ruang di hatimu pada 
seseorang yang bahkan tak berusaha tuk tinggal di dalamnya. 

 
36. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan besar adalah 

dengan mencintai apa yang Anda lakukan, walaupun sebenarnya 
anda membencinya. 

 
37. Satu-satunya doa dalam hidup kita yang akan membuat kita 

selalu merasa cukup dlm segala hal adalah: "Terimakasih 
TUHAN". 

 
38. Sebenarnya Anda lebih berani dari yang anda duga, lebih kuat 

dari yang anda tahu, dan lebih pintar yang anda kira, namun itu 
semua tersembunyi dibalik diding tipis bernama keragu-raguan. 
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39. Sebenarnya sangatlah mudah menjadi Bahagia. Kebahagiaan 
akan datang saat kita memaafkan diri kita sendiri, memaafkan 
orang lain, dan hidup dengan penuh rasa syukur. Tidak pernah 
ada orang egois dan tidak tahu berterima kasih mampu 
merasakan bahagia, apalagi membuat orang lain bahagia. Hidup 
ini memberi, bukan meminta. 

 
40. Sebenarnya tidak ada kata kegagalan di dunia ini, yang ada 

adalah kita yang kurang keras dalam bekerja. 
 
41. Sebenarnya Tuhan menurunkan Keajaiban dan mukjizat setiap 

waktu bagi kita yang mau berpikir dan berusaha, yaitu 
"Kesempatan". 

 
42. Seberapa dalam seseorang dapat melukaimu tergantung dari 

seberapa berartinya orang tersebut untukmu. 
 
43. Seberapa kuatnya dirimu, jangan pernah menanggung semuanya 

sendirian. Karena niscaya kau akan gagal. 
 
44. Seberapa jauh pejalanan anda dalam hidup ini bergantung pada 

apakah anda bersikap kasih kepada yang lebih tua.bersimpati 
kepada yang harus berjuang lebih keras.dan bertenggang rasa 
kepada yang lemah dan kuat. Suatu hari dalam hidup ini.anda 
akan menjadi salah satu di antaranya.Kita tidak akan sanggup 
mengekang amarah dan hawa nafsu secara keseluruhan hingga 
tidak meninggalkan bekas apapun dalam diri kita. Namun jika 
mencoba untuk mengendalikan keduanyadengan cara latihan dan 
kesungguhan yang kuat, tentu kita akan bisa. 

 
45. Sebuah senyuman dapat terjadi secepat kilat, namun 

kenangannya mampu bertahan seumur hidup. Senyumlah. 
 
46. Sedikit pengetahuan disertai tindakan adalah lebih berharga 

daripada banyak pengetahuan namun tak ada tindakan apapun. 
 
47. Sejatinya, dalam cacian dan makian terbersit sebuah pujian yang 

merupakan kebalikan dari cacian dan makian tersebut. 
 
48. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tak kan pernah sia-

sia. Kebaikan akan berbalas kebaikan. 
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49. Selalu ada jalan keluar dari setiap masalah, selama kita berjuang 
dengan penuh keikhlasan. 

 
50. Selalu ada perbedaan dalam sebuah hubungan, yang kadang 

menyebabkan masalah, tetapi juga menguatkan. 
 
51. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini bukan hanya tentang 

kamu bisa tetap BERDIRI, namun tentang BANGUN disaat kamu 
jatuh. 

 
52. Selalu jujur dengan diri sendiri akan membuat hidupmu jauh lebih 

baik karena itu membuatmu bebas dlm mengatakan segala 
sesuatu. 

 
53. Selalu lakukan hal yang benar, dan yang benar pasti berbuah 

baik, karena kebenaran bersumber dari TUHAN. 
 
54. Selama kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, kegagalan 

adalah sebuah motivasi untuk jadi lebih dewasa. Jangan 
menyerah! 

 
55. Selama kamu yakin, tak ada yang tak mungkin. Percaya diri! 

Kamu lebih hebat dari yang kamu pikirkan. 
 
56. Semua cobaan yang terjadi, terjadi atas kehendak Tuhan. Dan 

setiap kehendak Tuhan adalah untuk memuliakan. 
 
57. Semua kata-kata kita adalah serpihan yang jatuh dari pemikiran 

kita. 
 
58. Semua orang pernah melakukan salah. Tapi ketika kamu bertemu 

dia yang tetap ingin bersamamu setelah tahu kesalahanmu, 
sayangi dia. 

 
59. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu 

yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan 
sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda. 

 
60. Senyum mampu menyelesaikan banyak masalah, dan diam 

mampu membuat kita terhindar dari banyak masalah. 
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61. Senyumlah, tinggalkan sedihmu. Bahagialah, lupakan takutmu. 
Sakit yang kamu rasa, tak setara dengan bahagia yang akan 
kamu dapat. 

 
62. Seorang konsultan psikologi paling jenius sekalipun tidak lebih 

mengerti tentang pikiran dan keinginan kita lebih daripada diri kita 
sendiri. 

 
63. Seorang pria yang tak tahu bagaimana menghargai seorang 

wanita adalah pria yang tak tahu bagaimana menghargai ibunya. 
 
64. Seorang sahabat sejati akan tetap setia mendampingi kita 

meskipun seisi dunia telah pergi meninggalkan kita. 
 
65. Seorang teman hanya akan mendengar apa yang engkau katakan 

saja. Namun seorang sahabat sejati mampu mendengar sesuatu 
yang tidak pernah engkau katakan. 

 
66. Seorang teman hanya menerima segala kelebihan kita. Tapi 

sahabat sejati menerima kita apa adanya 
 
67. Seorang teman sanggup merenggut orang-orang yang kita cintai. 

Namun sahabat sejati justru akan selalu menjaga orang-orang 
yang kita cintai 

 
68. Seorang yang bijaksana selalu mampu mengakui kesalahannya, 

mengambil hikmahnya dan berusaha keras memperbaikinya. 
 
69. Seorang wanita yang cerdas tahu bagaimana cara mencintai. 

Namun wanita yang lebih cerdas tahu siapa yang pantas ia cintai. 
 
70. Seseorang harus segera bangkit ketika jatuh dan melanjutkan 

melangkah”, karena masih ada hidup yang harus dijalani, karena 
masih ada masa depan yang harus dijemput. 

 
71. Seseorang kerap kali mampu melihat orang lain yang begitu 

mengagumkan, mempesona, luar biasa, tetapi kerap kali lupa 
untuk melihat potensi dalam diri mereka yang justru orang lain 
temukan. Lebih parah lagi mereka justru sering mencaci diri 
mereka atas ketidakpuasan dan ketidakbisaan mereka atas 
sesuatu. 
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72. Seseorang tak akan pernah bisa mencintai Anda dengan tulus 
dan apa adanya, jika Anda selalu menyembunyikan kekurangan 
Anda darinya. 

 
73. Seseorang tidak akan bisa membuatmu terluka kecuali dia adalah 

seorang yang berharga bagimu. 
 
74. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang 

tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus 
memeras jerami untuk mendapatkan santan. 

 
75. Seseorang yang tidak cukup berani mengambil resiko tidak akan 

meraih apa-apa dalam hidupnya. 
 
76. Sesuatu yang berarti, tak akan mudah kamu miliki. Semakin lama 

kamu menunggu, semakin kamu menghargai ketika dia jadi 
milikmu. 

 
77. Sesuatu yang sulit tuk mengatakan pada pikiranmu tuk berhenti 

mencintai seseorang, ketika hatimu masih menginginkannya. 
 
78. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, ia harus diselesaikan, 

bukan dihindari. 
 

79. Sesungguhnya seseorang bisa disebut mandiri bukan lantaran ia 
sudah tidak lagi meminta, tapi lebih karena ia sudah bisa memberi 
harapan akan kembali diberi. 

 

80. Setiap kejadian-kejadian kecil hidup kita adalah bagian dari 
harmoni total alam semesta, semuanya sudah ada yang mengatur 
dengan sempurna. Jalanilah hidup apa adanya. 

 
81. Setiap kita pasti pernah melakukan salah. Berhenti terus 

menyesalinya, karena yang penting kita belajar dari setiap 
kesalahan. 

 
82. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, namun selama kamu 

mau melepaskan masa lalu, kamu akan punya masa depan yang 
cerah. 

 
83. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Kamu mungkin tak 

melihatnya, namun Tuhan tahu jalan keluarnya. Yakin dan 
percayalah padaNya. 
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84. Setiap masalah pasti bisa dibicarakan. Beda itu wajar asal jangan 

saling menyakiti. Mari bersama rasakan DAMAI. 
 
85. Setiap orang berbeda, unik dengan caranya. Kamu harus 

menghargainya, tapi tak berarti kamu harus menyukai semuanya. 
 
86. Setiap orang berhak untuk berencana tetapi tidak pernah 

mempunyai kekuatan untuk menentukan hasil dari sebuah 
rencana. 

 
87. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Fokuslah 

pada kelebihan kalian, jangan fokus pada kekurangan kalian. 
 
88. Setiap orang pasti pernah melakukan salah, tapi ketika kamu 

terus melakukannya, kamu hanya mempermainkan dirimu sendiri. 
 
89. Setiap pria dan wanita sukses adalah pemimpi-pemimpi besar. 

Mereka berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik 
mungkin dalam berbagai hal positif, dan bekerja setiap hari 
menuju visi jauh ke depan yang menjadi tujuan mereka. 

 
90. Sesorang yang benar-benar mencintaimu takkan berusaha 

membuatmu cemburu, karena ia menghargai kepercayaan lebih 
daripada kecemburuan. 

 
91. Suatu hubungan berakhir, karena salah satu hati terlalu sedikit 

mencintai, dan atau terlalu banyak. 
 
92. Suatu keberhasilan sangat tergantung pada prinsip hidup, 

motivasi dan seseorang yang menginspirasi. 
 
93. Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga 

namun juga lebih berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan 
apapun.  

 
94. Sukacita dan dukacita adalah dua hal yang tak terpisahkan, 

bersamaan mereka datang dan ketika satu di antaranya duduk 
bersamamu…ingatlah bahwa yang lainnya sedang tidur di atas 
tempat tidurmu. 
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95. Sukses tak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tak 
berbuat apa-apa, tapi bagi mereka yang selalu berusaha 
wujudkan mimpinya. 

 
96. Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam 

genggaman tangan beberapa orang, namun informasi di tangan 
orang banyak.  

 
97. Syukuri setiap kesulitan. Karena terkadang kesulitan mengantar 

kita pada hasil yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. 
 

1. Tak ada satupun yang dapat memusnahkan cinta karena TUHAN 
menciptakan alam semesta karena cinta – NYA kepada kita. 

 
2. Tak ada orang yang terlalu miskin sehingga tidak bisa 

memberikan pujian. 
 
3. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada mendengar seseorang 

hanya ingin "Just A Friend" ketika kamu ingin "More Than Friend" 
 
4. Tak ada yang salah dalam memberi kesempatan kedua, tapi 

kadang kamu harus mendengarkan logika agar hatimu tak terluka. 
 
5. Tak ada yang salah jika kamu tak menyukai seseorang, yang 

salah adalah mengusik hidupnya hanya karena kamu tak 
menyukainya. 

 
6. Tak ada yang sempurna, begitu juga sahabat. Mereka pasti 

lakukan salah, tapi kamu selalu temukan sebuah alasan tuk 
maafkan mereka. 

 
7. Tak ada yang sempurna, semua pernah melakukan salah. Tapi 

jangan pernah nyatakan cinta, jika memang kamu tak ada rasa. 
 
8. Tak peduli apa yang terjadi dalam hidupmu, baik pun buruk, 

percayalah itu semua dari Tuhan tuk kebaikan dirimu. 
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9. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah 

bisa menyangkal apa yang kamu rasa. 
 
10. Tak peduli siapa yang buatmu patah hati atau berapa lama yang 

dibutuhkan tuk sembuh, kamu tak akan bisa melewatinya tanpa 
sahabat! 

 
11. Tak perlu menangisi sebuah perpisahan. karena itu hanya berarti 

kamu bisa memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih baik! 
 
12. Tak perlu menghindar dari kesulitan, tetapi hadapi dengan hati 

lapang dan ikhlas, karena itu yang akan menjadikanmu kuat. 
 
13. Tegas akan diri sendiri, buang pikiran negatif dan lakukan yang 

baik. Kegelisahan hanya milik mereka yang putus asa. 
 
14. Teguran dan Kritikan itu ibarat obat. Terasa pahit awalnya, tetapi 

akan terasa khasiatnya ketika sudah diminum. 
 
15. Tempat untuk berbahagia itu di sini. Waktu untuk berbahagia itu 

kini. Cara untuk berbahagia ialah dengan membuat orang lain 
berbahagia. 

 
16. Terkadang air mata lebih berharga dari senyuman. Karena air 

mata menetes ketika hati tersentuh, sedang senyuman tak selalu 
dari hati. 

 
17. Terkadang bukan rasa sakit yang buatmu menderita, tapi pikiran 

negatif dirimu sendiri yang membuat segalanya terlihat buruk. 
 
18. Terkadang kamu harus berpura-pura bahwa kamu tak peduli, 

karena kamu tak berarti apa-apa pada seseorang yang berarti 
segalanya. 

 
19. Terkadang kamu harus menjauh dari seseorang, hanya tuk 

melihat siapa yang cukup peduli tuk mendekati dan 
membutuhkanmu. 

 
20. Terkadang kamu harus menyadari, ada beberapa orang yang tak 

bisa masuk ke kehidupanmu, tak peduli betapa kamu 
menginginkan mereka. 
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21. Terkadang kamu harus menyerah, bukan karena berhenti 

mencinta, tapi karena terlalu berharap hanya membuat dirimu kian 
terluka. 

 
22. Terkadang kamu memaafkan seseorang, bukan karena kamu 

lemah, tapi karena kamu menyadari semua orang bisa melakukan 
salah. 

 
23. Terkadang kamu mencintai orang yang salah, kamu menderita 

karenanya. Namun karena kesalahan itu, kamu menemukan 
orang yang tepat. 

 
24. Terkadang, kamu harus memaafkan, bukan karena kamu lemah, 

namun karena kamu menyadari semua orang melakukan salah. 
 
25. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum 

kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. 
 
26. Terkadang, lebih baik mengalah, bukan karena kamu salah, tapi 

karena dengan mengalah, kamu tak kehilangan dia yang kamu 
cinta. 

 
27. Terkadang, menangis hanya membuat matamu setingkat lebih 

jernih sebelum melihat kebahagiaan. 
 
28. Terkadang, meski mampu meyakinkan dirimu bahwa dia bukan 

satu-satunya yang bisa buatmu bahagia, kamu tetap tak bisa 
melupakannya. 

 
29. Terkadang, senyum tak hanya cara tuk sembunyikan luka, karena 

itu juga cara tuk bertahan pada bahagia yang tersisa. 
 
30. Terkadang, yang buruk menurut kita adalah yang terbaik menurut 

Tuhan. Dan hanya kebesaran hati yang dapat menyikapi hal itu. 
 
31. Terkadang, yang diinginkan sebenarnya tak dibutuhkan, 

sedangkan yang dibutuhkan tak bisa dimiliki. Tapi Tuhan, tahu 
apa yang terbaik. 

 
32. Terlalu berharap akan menyakitimu, namun itu bukan alasan tuk 

menyesali diri. Ingat, sahabat selalu ada untukmu. 
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33. Tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak meraih sukses dalam 

hidup ini. 
 
34. Tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini jika kita meyakini 

dan memperjuangkannya. Letak dari kesuksesan bukan dari harta 
atau ilmu yang kita miliki tetapi dari keinginan kita yang besar 
untuk memanfaatkan harta dan ilmu kita untuk mewujudkan 
keinginan kita. 

 
35. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memilik 

waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya 
dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. 

 
36. Tidak ada manusia yang lebih baik selain manusia yang berguna 

bagi umatnya. 
 
37. Tidak ada satu hukumpun yang memberikan legalisasi atas 

hubungan yang disebut pacaran, karenanya apapun yang timbul 
atas hubungan tersebut tidak akan mempunyai konsekwensi 
hukum termasuk janji manis yang ingkar. 

 
38. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya adalah sebab 

dan akibat. Seperti kesuksesan datang akibat dari ketekunan dan 
kegigihan dan Kemiskinan datang akibat kemalasan dan 
kebodohan. 

 
39. Tidak perlu memfokuskan memikirkan orang yang membenci kita, 

karena masih banyak org yang menyayangi kita. 
 
40. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Begitu juga 

untuk mengakhiri. 
 
41. Tidak semua orang kaya layak untuk menjadi kaya dan tidak 

semua orang miskin layak untuk menjadi miskin. Hanya dengan 
kerja keras, keinginan yang tegas, pengabdian yang sempurna, 
kejujuran, dan keyakinan yang kuat maka si miskin bisa menjadi 
kaya dan tanpa kerja keras, keinginan yang tegas, pengabdian 
yang sempurna, kejujuran, dan keyakinan yang kuat maka si kaya 
bisa menjadi miskin. 
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42. Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu 
hal sempurna, tapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk 
melakukan hal yang benar. 

 
43. Tidakkah engkau lihat betapa setiap jalan yang engkau lalui tidak 

pernah sama dengan orang lain karenanya untuk sampai tujuan 
anda harus mempercayai setiap langkah yang anda buat. 

 
44. Tiga Hal yang tidak  bisa dibeli dengan uang: Kejujuran, 

Kedewasaan, dan Keluarga. 
 
45. Tiga manusia tidak akan dilawan kecuali oleh orang yang hina : 

orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, orang cerdas 
cendikia dan imam yang adil 

 
46. Tiga sifat manusia yang merusak adalah : kikir yang dituruti, hawa 

nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang 
berlebihan. 

 
47. Tiga tanda kesempurnaan iman : Kalau marah, marahnya tidak 

keluar dari kebenaran. Kalau senang, senangnya tidak 
membawanya pada kebatilan. Ketika mampu membalas, ia 
memaafkan. 

 
48. Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian 

kecemerlangan hidup yang di idamkan. Dan berhati-hatilah, 
karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju 
kegagalan. 

 
49. Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian 

kecemerlangan hidup yang diidamkan. Dan berhati-hatilah, 
karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju 
kegagalan. 

 
50. Tolonglah orang lain, maka orang lain pasti menolong anda! 

 

51. Terkadang mereka yang tersenyum paling lebar adalah mereka 
yang telah melalui masa tersulit dan meneteskan air mata 
terpahit. 

 

52. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan 
belajar membangun kesempatan untuk berhasil 
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53. Tuhan bersama orang-orang yang rasa sayangnya disia-siakan. 

 
54. Tuhan memang janjikan yang terbaik untukmu, tp tak berarti 

segalanya akan mudah. yang penting jangan menyerah dan 
teruslah berusaha. 

 
55. Tuhan memberimu hidup agar kamu dapat menikmati segala hal, 

namun juga diberi cobaan agar selalu ingat padaNya. 
Bersyukurlah. 

 
56. Tuhan mencintaimu apa adanya, namun tak berarti kita tetap 

seperti adanya. Hidup ini anugerahNya. Jadilah pribadi yang lebih 
baik. 

 
57. Tuhan mengirim seseorang dalam hidupmu tuk sebuah alasan, 

baik tuk belajar darinya atau tuk menjalani hidup ini bersamanya. 
 

58. Tuhan tak akan pernah membiarkan rasa sakitmu lebih besar dari 
kebahagiaanmu. Percaya padaNya. 

 

59. Tuk setiap kebaikan, akan selalu ada mata yang melihatnya. Tuk 
setiap cinta, akan selalu ada hati yang tulus mencintainya. 

 
60. Tulus dalam menggali potensi diri. Meniru hanya membuatmu 

menjadi orang lain, tak ada yang bisa dibanggakan. Jadi dirimu 
sendiri. 

 
 

1. Uang itu memang bukan segala-galanya, tapi anda tidak bisa hidup 
tanpanya 

 
2. Uang merupakan hamba yang sangat baik, tetapi tuan yang sangat 

buruk. 
 
3. Uang dan harta boleh datang dan pergi dari kita asal saja harga diri 

dan kemanusiaan tidak meninggalkan kita. 
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4. Untuk memperlancarkan pekerjaan ambil empat macam orang yaitu 

orang yang berpengaruh, orang kaya, orang yang berrpengetahuan, 
orang yang bertenaga. 

 
5. Ujian kehidupan itu tidak lebih sulit daripada ujian anak Sekolah 

Dasar, karena kita tidak dilarang untuk bertanya kepada teman, 
menyontek atau meniru, ataupun minta bantuan orang. Jadi, kenapa 
harus takut menghadapi ujian dalam kehidupan 

 
 

1. Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua 
dengan berjalanannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kita-lah 
yang harus mengubah diri kita sendiri. 

 
2. Waktu akan terasa lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu 

panjang bagi yang gelisah, dan terlalu pendek bagi yang bahagia. 
Namun Waktu adalah keabadian bagi yang mereka mampu 
bersyukur. 

 
3. Waktu itu sebenarnya tidak bisa diukur, anggaplah seperti itu maka 

anda akan menemukan betapa hidup mengayun seperti angin. 
 
4. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah tuk masa 

depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. 
 
5. Wanita dewasa bukanlah dia yang ingin terlihat sempurna untuk 

semua pria, tapi dia yang ingin terlihat cantik untuk satu pria yang 
dicintainya. 

 
6. Wanita menangis bukan karena mereka lemah, namun karena 

mereka tak temukan kata tuk ungkapkan perasaan mereka. 
 
7. Wanita yang tulus mencintaimu tak akan memandang materimu. 

Karena apa yang mereka inginkan hanya orang yang dapat 
memperlakukannya dengan baik. 



 64 

 
8. Wanita yang paling cantik adalah wanita yang merasa bangga dan 

nyaman menjadi dirinya sendiri. 
 
9. Wasiat hidup : 

a. Selalu takut kepada Tuhan waktu sendirian ataupun 
dimuka umum. 

b. Berlaku adil waktu sedang marah ataupun dalam 
keadaan tenang 

c. Cermat dalam keadaan miskin maupun kaya 
d. Menghubungi yang memutuskan persaudaraan 
e. Memberi kepada orang yang tidak suka memberi 
f. Memberi maaf kepada orang yang telah menganiaya 

kita 
g. Waktu diam hendaklah dipergunakan untuk berpikir 
h. Bila berbicara hendaklah berisi berupa nasehat 
i. Apa yang dilihat hendaklah dijadikan contoh dan 

pelajaran 
j. Mengenangkan kebaikan orang dan melupakan 

kesalahan orang lain. 
 

 
 

1. Yakinlah bahwa keputusan anda hari ini akan berpengaruh terhadap 
apa yang akan anda alami dimasa datang. 

 
2. Yang anda butuhkan untuk meraih cita-cita adalah keinginan kuat 

yang akan membawa anda menjadi pekerja keras 
 
3. Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan 

hawa nafsu yang jika gagal di kendalikan maka kita akan menjadi 
pennghuni neraka. 

 
4. Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan namun 

bagaimana bertanding dengan baik.  
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5. Yang istimewa bukanlah memiliki segalanya di dunia, tapi memiliki 
seseorang yang menilaimu lebih dari segalanya di dunia. 

 
6. Yang istimewa bukanlah menjadi yang tercantik di dunia, tapii 

memiliki seseorang yang membuatmu merasa seperti yang tercantik 
di dunia 

7. Yang terpenting bukanlah di mana kamu sekarang, tapi ke mana 
kamu akan pergi dari tempatmu sekarang. 

 
8. Yang terpenting bukan berapa lama anda hidup, tetapi apakah jasa 

dari kehidupan anda. 
 
 
 

Zaman keemasan hanya akan dinikmati oleh siapa yang tidak silau 
melihat emas. 

 

 



 66 

 

Daftar Pustaka 

 
http://www.poztmo.com/2011/09/kata-kata-mutiara-terbaik-
sepanjang.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2012 

 

http://www.katakatabijakmotivasi.com/, diakses pada tanggal 17 Februari 

2012 

 
http://blogbintang.com/kata-mutiara-dan-bijak-islami, diakses pada tanggal 

17 Februari 2012 

 
http://tourworldinfo.blogspot.com/2011/11/kata-kata-motivasi-kata-
mutiara.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2012 

 
http://katamotivasi.net/, diakses pada tanggal 17 Februari 2012 

 
http://www.jadilah.com/2011/09/kata-kata-bijak-kehidupan.html, diakses 

pada tanggal 17 Februari 2012 

 
http://www.kata-kata-bijak.com/, diakses pada tanggal 17 Februari 2012 

 

http://www.poztmo.com/2011/09/kata-kata-mutiara-terbaik-sepanjang.html
http://www.poztmo.com/2011/09/kata-kata-mutiara-terbaik-sepanjang.html
http://blogbintang.com/kata-mutiara-dan-bijak-islami
http://tourworldinfo.blogspot.com/2011/11/kata-kata-motivasi-kata-mutiara.html
http://tourworldinfo.blogspot.com/2011/11/kata-kata-motivasi-kata-mutiara.html
http://katamotivasi.net/
http://www.jadilah.com/2011/09/kata-kata-bijak-kehidupan.html
http://www.kata-kata-bijak.com/

