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1. Motivasi       I. Judul



Karya Ini Kupersembahkan Untuk Anakku Tercinta:

Si Kembar
Razka Nadhief El-Samadani

& 
Aqila Nadhief El-Samadani

“Da’maa Yariibuka ilaa Maa Yariibuka” – al-hadits -
(Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan Anda menuju 

sebuah keyakinan yang kuat)





KATA PENGANTAR

Ide untuk menulis buku ini datang ketika Penulis mengajar di salah satu Perguruan Tinggi di 
Jakarta, dan Penulis mengamati perkembangan mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti 

perkuliahan, ternyata brand image yang berkembang di kalangan mahasiswa hanya kecerdasan 
intelektual, tertanam bahwa sukses adalah pinter, kritis dalam berbicara, memiliki IPK tinggi, tanpa 
memperhatikan sesuatu yang paling penting, yaitu good character (karakter yang mulya) dan itu yang 
sangat diharapkan di dalam dunia pendidikan, tujuan pendidikan bukan hanya memiliki otak yang 
cerdas (smart brain) tapi juga memiliki pribadi yang mulya, pribadi yang excellent, sehingga out put 
nya memiliki tanggungjawab yang tinggi, integritas yang luar biasa, jiwa yang mandiri, pribadi yang 
inovatif serta siap bersaing secara fair.

 Kenapa buku ini terbit? Pertanyaan sederhana tapi perlu jawaban yang panjang, coba kita analisa 
dewasa-dewasa ini, yaitu tingkat kriminalitas (kerusuahan antar suku, antar agama, pembunuhan, 
pemerkosaan, pelecehan seksual, perampokan, penculikan anak, pembobolan ATM, pencurian, 
tawuran antar siswa bahkan antar mahasiswa, demo anarkisme) semakin menggila, geng motor 
berandalan semakin meresahkan mayarakat, orang yang stress semakin meningkat, terorisme 
semakain nyata dalam kehidupan kita, intoleransi antar agama, antar paham keagamaan semakin 
nyata, narkoba sudah menjadi “konsumsi masyarakat”, perjudian sudah menjadi kebiasaan, bahkan 
kemalasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan serta pengangguran yang menjadi musuh 
besar kita semakin meningkat, padahal lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA atau Perguruan Tinggi) 
merajalela di mana-mana, mengapa semua ini bisa terjadi? apa yang salah? Dan siapa yang salah? 
Yang pasti ada sesuatu yang kosong dalam pembangunan karakter bangsa ini, semuanya pasti ada 
penyebabnya. 
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Kita juga konsensus kesalahan besar ini tidak bisa sepenuhnya dialamatkan kepada pemerintah an 
sich, tetapi juga kita semua, baik itu para penyelenggara pendidikan, para penyelenggara media, 
baik elektronik maupun cetak, guru, dosen bahkan kita sebagai masyarakat Indonesia, memiliki 
tanggungjawab besar untuk bahu membahu demi tegaknya karakter bangsa yang berwibawa, 
bermoral serta bertanggungjawab. 

 The power of belief atau quwwatul iman mengantarkan kita ke gerbang kesuksesan, membuka 
cakrawala kita untuk selalu optimis, terus maju, visionir serta memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan 
yang kuat menghadirkan semua kekuatan yang diperlukan untuk meraih sebuah keberhasilan besar, 
termasuk uang, waktu, karir, bisnis dan lain sebagainya, kita butuh semua keyakinan besar untuk 
meraih sebuah tujuan. Seberapa besar keyakinan Anda terhadap sebuah kesuksesan maka itulah 
ukuran kesuksesan Anda, oleh karena itu milikilah keyakinan yang luar biasa untuk meraih sebuah 
kesuksesan besar. Maka benar “If you want to change your life—right now—there’s nothing more 
powerful than changing what you believe”. (Jika Anda ingin mengubah hidup anda –sekarang juga- 
tidak ada pilihan lain yang lebih kuat dari pada mengubah apa yang anda yakini).

 The power of belief atau quwwatul iman mengantarkan kita untuk tetap berada di jalur yang lurus 
meraih sebuah kesuksesan, orang yang memiliki keyakinan yang luar biasa terhadap kesuksesan maka 
tidak mungkin terjerumus pada pengangguran, kemiskinan, kebodohan bahkan untuk melakukan 
tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, milikilah tiga belas rahasia sukses 
menuju the power of belief. Ketiga belas rahasia ini Penulis harapkan dapat membantu Anda untuk 
meraih sebuah big success. 

 Semoga buku ini mampu menjawab ‘kekosongan’ dalam pembangunan karakter (character 
building) bangsa kita, mampu memberikan kontribusi positif bagi semua kalangan, terutama bagi 
kaum intelektual, guru, dosen, direktur pendidikan, instruktur, supervisor, trainer, motivator, pimpinan 
lembaga pendidikan, dan masyarakat umum yang ingin maju dan sukses. 

 Penulis juga berharap semoga buku ini dapat membantu meyakinkan masyarakat mengenai 
pentingnya character buliding sejak dini, membangun karakter bangsa menuju masyarakat madani, 
masyarakat yang memiliki pribadi yang cerdas, memiliki integritas yang tinggi, masyarakat yang penuh 
dengan nuansa perdamaian, persahabatan, tanggunggjawab, serta budaya toleransi yang tinggi.

 Selanjutnya, dalam penulisan buku ini ada beberapa pihak yang sangat memberikan dukungan 
penuh serta doa yang ikhlas bagi Penulis, yaitu Ibuku tersayang, Umi Hj. Siti Maryam, Teteh Hj. 
Nining Nurjanah, Ibu Hj. O. Rohayati, S.Ag., Bapak H. Eme A. Supandi, Penulis haturkan terimakasih 
yang banyak, jazaakumullah ahsanal jazaa, pun doa Penulis selalu menyertai mereka, terutama untuk 
almarhum bapaku tersayang, H. Adnan Muhyiddin, allahummaghfirlahu. Amien.

 Demikian juga penulis haturkan terimakasih yang tulus bagi Istriku tercinta, Femi Oktaviani, 
S.Ikom yang telah memberikan dukungan penuh bagi Penulis di saat hamil dengan ikhlas selalu 
memberikan motivasi, doa serta harapan yang luar biasa. Untuk saudara-saudaraku tersayang Penulis 
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haturkan terimaksih kepada Ayai dan Teteh hajahnya, A. Haji Ude, S.Th.I beserta teteh hajahnya, Ida 
F., S.Pd.I, M. Mustofa, S.Pd.I, Imas Adidah, S.Pd.I, D. Leni Latifah, S.Pd.I, Sofyan Nurdin, S. Si. Neli 
Awalia, S.Si, Apt., Eli Srilasteni, S.Pt., dan Ahmad KWR, S.Pt. 

 Ucapan terimakasih Penulis haturkan kepada teman-teman dosen di UIN Jakarta, Universitas 
Mercubuana Jakarta, Universitas BSI Bandung, dan juga para trainer dan motivator Excellent 
Learning Center (ELC) Bandung. Tak lupa juga, Penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan 
terimakasih yang tulus kepada penerbit yang telah mempublikasikan sehingga dapat tersebar luas 
kepada masyarakat umum. 

 Akhir kata, tiada gading yang tak retak, buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik 
dan saran konstruktif Penulis harapkan dari berbagai pihak. 

 

                                                                                                               Selamat Membaca,
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H. U. Adil Samadani, SHI., SS., MH.

Kata Pengantar



 


