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Kata Kata Mutiara Untuk Sahbat
"Gunakan senyuman untuk mengubah dunia, tetapi
jangan biarkan dunia mengubah senyummu."
Musibah adalah salah satu karunia Tuhan,
meskipun kata musibah terdengar sakit, dengan
adanya musibah kita akan lebih merasa bersyukur.
Bahkan, mungkin kita harus merasakan kegagalan,
supaya memahami makna keberhasilan. Ketika,
semua usaha dan doa sudah kita lakukan, namun
tiada hasil, maka serahkan semuanya kepada
Tuhan. Buku ini mewakili nasihat-nasihat yang
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diperlukan untuk memotivasi diri dalam
menghadapi ujian. Kisah-kisah inspiratif yang
disajikan dalam konten buku ini merupakan refleksi
diri bagi pembaca untuk menghadapi lika-liku
hidup.
KONTRADIKSI DALAM NEGERI BAYANGAN PENULIS:
Mohamad Ardin Suwandi Ukuran : 14 x 21 cm Tebal
: 148 halaman ISBN : 978-623-91118-5-4 Terbit :
Juli 2019 www.guepedia.com Sinopsis: SINOPSIS
“sebab aku melihat, maka kerja otak berjalan. Dan
sepenuhnya aku telah berfikir” Kehidupan di suatu
tempat selalu memiliki warna dan wataknya
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masing-masing. Dalam buku ini penulis berangkat
dari cerita kehidupan Mbok Minkem dan para
mahasiswa, dengan peran Toni, Doni, Chik, dan
Dwi. Dari kehidupan yang berbeda-beda dan
merupakan gambaran suatu kehiduan kontradiksi
yang di mulai dari kehidupan terkecil yaitu dalam
keluarga, masyarakat, Desa dan Ber-Negara.
Hingga ada suatu kenyataan yang perlu di sadari
bahwa kehidupan yang penuh kontradiksi, dalam
kehidupan di bawah Negeri bayangan diharapkan
dapat menumbuhkan watak manusia yang Tolongmenolong antar sesama manusia sebagai bentuk
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lain dari tujuan menghilangkan, menghapus, dan
menolak kontradiksi penindasan dalam jaminan
Negara melalui kebijakan dan program kerjanya.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com
WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
Siapa yang tidak ingin sukses dunia dan sukses
akhirat? Semua orang pasti ingin sukses dunia
akhirat. The Golden Character (Karakter Emas)
akan mengantarkan semua orang menjadi sukses
dunia akherat. Tulisan ini pada intinya sebagai
motivasi dalam menjalankan agama Islam, dengan
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gaya penulisan yang diharapkan banyak diminati
kaum milenial. Apabila para remaja, pelajar,
mahasiswa sudah tumbuh motivasi yang kuat
maka karakter emas akan terwujud, nilai-nilai
integritas akan tercapai, hingga pada akhirnya
akan terciptalah pribadi-pribadi yang mulia, kuat
dan sukses dunia dan akhirat.
Penulis : Peter Garlans Sina HAL : 164 ISBN :
978-602-443-048-1 SINOPSIS : Kalau anda sudah
membaca buku seri pertama Financial
Contemplation maka anda lebih banyak
disuguhkan berbagai perilaku-perilaku keuangan
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keseharian anda maka dalam buku Financial
Contemplation seri dua ini anda akan lebih
disuguhkan pada instrumen keuangan yang lebih
kompleks. Dengan tujuan menjadi anda orang yang
tangguh mengelola keuangan dan mampu
beradaptasi dalam dunia digital termasuk dalam
bidang keuangan anda. Semoga sukses.
Tips Cantik dan Sehat Alami
Lembar Kerja Siswa Tuhan Sahabat Sejati 2
The Real Management
Akhlak Muslim Moderat
Mengenal Hakikat Iman, Islam dan Ihsan bersama
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M Quraish Shihab
Nayari jati diri penting, menguasai Iptek penting,
memompa motivasi penting, bersungguh-sungguh
dalam meraih cita-cita juga penting, mana yang nggak
pentingnya? [DAR! Mizan, Cerita, Anak, Penuntun,
Indonesia]
Buku kecil ini berisi kumpulan hikmah yang
dibawakan oleh M. Quraish Shihab dan ditayangkan
oleh sebuah stasiun televisi swasta dalam sebuah
program acara Ramadan bernama sama, â€œMutiara
Hatiâ€•. Kalimat-kalimat yang singkat namun penuh
makna yang ditayangkan pada Ramadan 1433-1435
Page 7/55

Read PDF Kata Kata Mutiara Untuk Sahbat
Hijriah ini, kemudian dikelompokkan menjadi enam
bagian: Hakikat Iman, Hakikat Islam, Hidangan Ilahi,
Ramadhan dan â€˜Idul Fithriâ€™, Kepemimpinan,
dan Sifat-sifat Terpuji. Simak salah satu kutipan
hikmah tersebut mengenai hakikat Islam: â€œIslam
adalah penyerahan diri dengan seluruh totalitas
kepada Allah. Jasmani, akal, dan rasa, kesemuanya
harus tunduk kepada-Nya. Jangan meniru Iblis yang
percaya hanya dengan akalnya, tapi hatinya enggan
tunduk. Jangan hanya lidah yang mengaku Islam,
sedang anggota tubuh lainnya masih membangkang.
Jangan juga hanya akidah yang dicamkan, tetapi
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syariahnya pun harus ditegakkan dan akhlaknya
harus menghiasi semua lahir dan batin. Itulah Islam
yang sebenarnya.â€• Lebih dari seratus kutipan yang
tidak kalah indahnya dari M. Quraish Shihab
mengenai agama dan spiritualitas sebagai seorang
muslim, mencakup hakikat iman, Islam, dan ihsan,
bisa ditemukan dalam buku ini. Membacanya akan
memberi gambaran umum tentang pokok dan prinsip
ajaran Islam, berbagai hal tentang ibadah dan
muamalah, akhlak dan pengenalan yang lebih baik
akan Allah juga diri sendiri. Pendeknya tiap kutipan
mempermudah dalam membaca dan mencernanya.
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Walau dikelompokkan, masing-masing kutipan juga
bisa dibaca secara terpisah tanpa berurutan. Kapan
saja kita membutuhkan nasihat, perlu diingatkan,
atau hendak menambah pemahaman, buku ini praktis
untuk dibawa dalam perjalanan dan dibaca berulangulang.
Penulis : Peter garlans sina Hal : 180 ISBN :
978-602-74621-1-3 Sinopsis : Tantangan akibat adanya
perubahan demi perubahan memaksa setiap manusia
untuk melakukan pembenahan. Tak terkecuali juga
dalam bidang keuangan, saat ini di era informasi
semakin banyak tantangan-tantangan keuangan yang
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membuat manusia untuk cerdas dan akurat dalam
membuat keputusan keuangan. Hanya saja
kebanyakan orang sering mengabaikannya sehingga
mimpi keuangan mencapai kebebasan keuangan pun
tersendat- sendat dicapai, atau bahkan hilang tak
berbekas. Oleh sebab itu, bagaimana memposisikan
kesadaran sepenuhnya berinvestasi dalam pendidikan
keuangan merupakan fondasi awal memperbaiki
mindset keuangan anda. Mengapa? Karena anda
harus mengalahkan begitu banyak mitos tentang
keuangan yang mungkin saja anda sadari atau pun
tanpa anda sadari. Selamat berjuang sobat!
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Buku ini merupakan hasil karya dari mahasiswa
penerima KIP-Kuliah di UM Surabaya. Buku ini
bercerita tentang pengalaman hidup dalam
memperjuangkan mimpi dan citanya untuk dapat
terus melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang
Perguruan Tinggi. Membaca buku ini akan
mengajarkan dan mengingatkan kita untuk lebih
banyak mensyukuri nikmat yang selama ini sudah
Allah SWT berikan. Karena nyatanya di luar sana
banyak orang yang masih hidup serba sulit dan serba
kekurangan.
Cinta Shaum, Zaakat, dan Haji
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Bebaskan Diri Anda
Selfie: Potret 2 Sahabat & Cerita-cerita Ngawur
Lainnya
Seni Mengukir Nasib
#Remedijiwa

Muhasabah adalah menilai diri sendiri, mengevaluasi, atau
introspeksi diri dengan mengacu kepada Alquran dan hadis Nabi
sebagai dasar penilaian, tetapi bukan berdasarkan keinginan diri
sendiri. Muhasabah merupakan salah satu cara untuk memperbaiki
hati, melatih, menyucikan, membersihkannya dan merenung kan
segala perbuatan yang telah dilakukan. Jika kehidupan kita ingin
tetap damai dan tenang tentu muhasabah adalah salah satu cara yang
baik untuk mencapai tujuan, karena dengan muhasabah kita akan
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mengetahui segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh diri kita
sendiri buruk atau baik kita akan mengetahui nya. Manfaatnya
dengan mengintropeksi diri atau Muhasabah, kita dapat
memperbaiki kesalahan, menenangkan jiwa dan hati, meluaskan
pikiran, dan kita akan semakin dekat dengan allah Subhanahu wa
ta'ala. Tentu dengan mengintropeksi dan bermuhasabah diri kita
akan menjadi pribadi yang baik dan kuat, yang memiliki akhlak
yang baik dan semakin di cintai oleh setiap manusia. Muhasabah
atau atau introspeksi diri merupakan salah satu cara diri untuk
membersihkan dari setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin telah
diperbuat. Muhasabah adalah Merenungkan dan mempertahankan
hal-hal baik dan buruk yang telah dilakukan. Seperti
memperhatikan niat serta tujuan dan perbuatan yang telah
dilakukan, serta menghitung untung dan rugi suatu perbuatan. Suatu
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perbuatan pasti akan ada akibatnya. baik atau buruk pasti akan ada
akibatnya, kalau menanamkan cabe pasti bakalan jadi cabe tidak
akan menjadi mangga,
Dalam masa promo diGRATISkan dimulai dari tanggal 13 Januari
2018 sampai 31 Januari 2018, maka tanggal 1 Februari 2018 akan
dikenakan biaya untuk mendownload yaitu dengan cara
membelinya. Jadi pergunakan waktu yang baik ini untuk menikmati
isi buku secara keseluruhan secara GRATIS selama masih dalam
masa promo tentunya. SEMOGA BERUNTUNG.
Blurb: Mita adalah gadis yang rela melakukan apa saja demi uang,
termasuk jadi tempat curhat semua tamunya kemudian
menyelesaikan masalah mereka sampai tuntas. Meski kadang penuh
resiko, Mita tetap melakukannya dengan tenang dan penuh
kelucuan. Hingga suatu ketika, kekasih yang sudah terpisah selama
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beberapa tahun kembali datang dengan wajah yang berbeda.
Apakah Mita dapat mengenalinya?! Atau sebaliknya Mita
menolaknya karna kekasihnya sudah berganti wajah?! Nikmati
kisahnya.
Kak, aku suka banget nge-game kadang sampai lupa waktu.
Jangankan waktu salat dan makan, mandi saja kadang kelupaan.
Kita akan cepat bosan jika hanya melakukan kegiatan yang itu-itu
saja setiap harinya. Kebanyakan orang akan mencari selingan dari
setiap rutinitasnya tersebut, salah satunya ngegame. Game penting
untuk menghibur diri, tapi ingat game bukanlah prioritas pertama,
melainkan nomor sekian. Salat, belajar, bergurau dengan anggota
keluarga, baru game. Intinya kita harus pandai-pandai membagi
waktu dan mengatur skala prioritas kita. Bagaimana caranya?
Jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas itu salah satu caranya.
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Obat malas memang susah, harus dimulai dari diri sendiri. Yuk,
sama-sama belajar untuk mengatasi rasa malas dan mengatur skala
prioritas kita.
Cermin Hati kumpulan kata kata mutiara dan kisah
Mutiara Sahabat Rasulullah Saw.
700++ Kata Mutiara Islami
Sejarah Sosial Pendidikan Islam
Kata Kata Mutiara Tentang Muhasabah Diri

Dik, apakah kamu pernah mendengar anak yang hobinya
nyontek menjadi orang sukses? Jika kebiasaan buruk ini
berlangsung hingga kuliah bisa berbahaya, Dik. Bukankah niat
kita sekolah itu mencari ilmu? Tapi, Kak aku itu malas untuk
belajar. Apalagi ngerjain tugas seabreg-abreg. Yuk, Dik
Page 17/55

Read PDF Kata Kata Mutiara Untuk Sahbat
belajar lagi di dalam buku ini akan ada pemaparan seputar tiptip agar kita kembali semangat dalam belajar. Berkawan
dengan teman yang semangat dalam belajar, membuat target
ke depan, menunda kesenangan sementara, dan lain-lain.
Dibaca dan praktikkan ya, Dik.
Buku ini menjelaskan tentang Gambaran dan pola pendidikan
Islam di periode Rasulullah SAW, fase Mekkah dan Madinah
merupakan sejarah masa lalu yang perlu diungkapkan kembali.
Cerdik & Tulus Saat Mengelola Uang PENULIS: Peter
Garlans Sina ISBN: 978-602-443-968-2 Penerbit : Guepedia
Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 172 halaman Sinopsis:
Uang merupakan suatu benda yang menjadi daya tarik semua
manusia, dan karean itulah memicu berbagai cara untuk
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mendapatkanya dan menggunakannya. Dalam hal itulah maka
untuk memastikan penggunaan cara bijaksana dan
menggunakannya dengan benar maka kebutuhan untuk
memahami nilai-nilai kebijaksanaan dibutuhkan dan dalam
buku ini dijabarkan secara mendetail tentang manusia cerdik
dan tulus yang mana perilaku keuangannya menunjukkan
suatu kebijaksanaan. Menjadi manusia cerdik dan tulus
dibutuhkan untuk mengerem dan mereduksi berbagai cara
keliru dalam memperoleh kekayaan dan menggunakannya
dengan bijaksana. Email : guepedia@gmail•com WA di
081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day,
guys
Kumpulan kata mutiara Islami yang berasal dari sumberPage 19/55
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sumber Islam seperti Rasul, Sahabat, Ulama, dan Tokoh Islam
lainnya. Kata Mutiara ini bisa menjadi sumber motivasi,
inspirasi, refleksi, dan bahkan pengingat kita sebagai umat
manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kata Mutiara ini
terkait dengan beragam bidang kehidupan, mulai dari akhlak,
ibadah, cinta kasih, ilmu pengetahuan, sampai seluruh sendiri
kehidupan manusia di dunia sebagai bekal menuju akhirat.
Menemukan Makna dalam Kisah untuk Memahami Hidup
Hidup Enjoy Tanpa Malas
Tentang Akhlak, Ibadah, Keluarga, Cinta Kasih, Ilmu
Pengetahuan, dan Kehidupan Dunia Akhirat
Tips kecantikan dan kesehatan alami
Kata kata mutiara
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Penulis : Peter Garlans Sina HAL : 224 ISBN :
9786024430573 SINOPSIS : Hidup adalah
perjuaangan. Apakah anda setuju? Kalau setuju
maka anda dapat membaca buku ini hingga tuntas.
Mengapa? Karena dalam buku ini anda diajak berdiri
di depan cermin diri anda untuk memahami
bagaimana perilaku anda selama ini dalam
mengelola salah satu sumber daya anda yang sering
diabaikan yaitu uang anda. Sampai disini tentu anda
saja anda bertanya-tanya bagaimana
melakukannya? Jawabannya adalah dimulai dari
merenungkan dengan seksama bagaimana anda
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selama ini mengelola keuangan anda dan memang
itulah tujuan dari buku ini yaitu sebagai salah satu
alat contemplation keuangan dan mendorong anda
menjadi semaki baik dan semakin baik lagi dalam
mengelola keuangan anda. Selamat berkontemplasi!
Nabi Saw. bersabda, "Kalian mesti mengikuti
Sunnah-ku dan jalan para khalifah setelahku, yang
terbimbing dan mendapat petunjuk sesudahku.
Maka peganglah kuat-kuat dengan gerahammu"(HR
Bukhari). Begitulah perintah Nabi Saw. sebagai
pegangan umat yang datang setelah wafat beliau.
Maka, ucapan dan perbuatan para khalifah setelah
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Nabi Saw., yang dikenal dengan Khulafa AlRasyidin, juga dapat dijadikan contoh bagi umat
Islam. Tak heran bila, misalnya, nasihat-nasihat
Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a. kemudian
dikumpulkan dalam kitab Nahjul Balaghah. Buku ini
berisi kumpulan kata bijak 3 khalifah pertama
Rasulullah Saw., Abu Bakar r.a., Umar r.a., dan
Utsman r.a. Kutipan di atas adalah sekelumit untaian
kata hikmah indah yang memancar dari jiwa 3
pemimpin utama kader Rasulullah Saw. Kata
mutiara yang menginspirasi kemenangan kekal demi
kebahagiaan abadi. [Mizan, Noura Books, Islam,
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Agama, Kisah Rasullah, Indonesia]
Penulis : Peter Garlans Sina Hal : 148 ISBN :
978-602-443-047-4 Sinopsis : Manajemen bukanlah
hal yang mudah. Mengapa? Karena membutuhkan
keberanian diri mengubah perilaku anda. Hal ini
yang ditawarkan buku ini yakni membantu anda
melakukan pembenahan bagaimana memanajemen
semua sumber daya yang ada dalam diri anda.
Semoga saja buku mampu memberikan warna-warni
bagaimana memanajemen hidup anda mencapai
tujuan hidup anda dan yang tak terlupakan yaitu
perusahaan anda dan organisasi lai dimana anda
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berkecimpung atau bereksistensi didalamnya.
Selamat berlayar kedalam buku ini.
Jika kamu terus-menerus merasa bosan, lamalama
kamu akan terperangkap dalam kemalasan. Siapa
lagi yang bisa mengubah nasib jika bukan dirimu
sendiri? Gak usah menunggu musibah datang dulu
baru berubah! Sekaranglah saat yang tepat untuk
berubah, Dik. Mintalah kesuksesan dunia dan
akhirat kepada Allah dengan diimbangi berusaha
maksimal. Berdoa saja tanpa berusaha, tidak akan
membuahkan hasil. Namun, berusaha saja tanpa
berdoa rasanya kurang pas ya, Dik. Karena Allahlah
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yang Mahakuasa atas segala hal yang ada di dunia
ini. Kepada siapa lagi kita akan meminta?
Metamorfosis Rasa
Gla 3S.1M (SD,SMP,SMA,& Mahasiswa)
Membuang Paku-paku Kemalasan
40 kisah pengantar anak tidur

Karin dan Cutri, dua sahabat kategori jojoba (jomblo-jomblo
bahagia), sejak belasan tahun yang lalu sudah senang berselfie-ria. Yup, beda tipis dengan Steve Jobs, agaknya
mereka mampu meramalkan teknologi masa depan. Sejak
jaman dulu mereka tahu suatu saat selfie akan menjadi
kegiatan wajib bagi kaum narsis di seluruh dunia. Ada-ada
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saja cerita mereka sejak SD hingga kini dewasa (baca: masa
jompo). Jika Karin senang, Cutri ikut bahagia, jika Cutri
susah, mana mau Karin ikutan sengsara. Mereka tak pernah
saling menghakimi. Paling-paling hanya menjaksai. Mereka
memegang prinsip: best friends don’t judge each other. They
judge other people... together! Kata Karin, friends are like
mirrors. You can see yourself just by looking at them.
Begitupun persahabatan. Dengan banyaknya persamaan
Karin dan Cutri, mereka kadang-kadang merasa seperti
“saudara kembar”- meskipun beda bapak, beda ibu, dan
beda saldo ATM. Dengan banyaknya persamaan di antara
mereka, tak berlebihan jika Karin bilang Cutri bukan hanya
seorang sahabat. Dia adalah semacam selfie: sebuah “potret
diri” Karin dalam sosok orang lain.
Page 27/55

Read PDF Kata Kata Mutiara Untuk Sahbat
Kata kata mutiaraKmpublisher.my.idKATA KATA MUTIARA
ISLAMI, PUISI, CINTA ROMANTIS, KATA
MOTIVASIWORDS OF WISDOM ISLAMI, POETRY, LOVE
ROMANTIC, WORD MOTIVATIONKmpublisher.my.id
Info obat alami dan terapi herbal atau apotek hidup dari
tanaman, info tips kecantikan kulit dan wajah terbukti ampuh
serta obat tradisional, berita, kesehatan, kata mutiara, kata
bijak
Tahukah Anda kedalaman cinta Dana Reeve kepada
Suaminya, Christopher Reeve, yang menderita lumpuh?
Sikap dan nilai apa yang bisa Anda petik dari seekor burung
Sterna? Apakah makna sebuah Benih Keunggulan impian
bagi seorang Francesco Totti? Pesan apa yang tersirat pada
bait lagu 'Imagine' karya The Beatles? Kehidupan manusia
Page 28/55

Read PDF Kata Kata Mutiara Untuk Sahbat
sungguh kaya akan inspirasi. Alam menyediakan segudang
inspirasi untuk digali dan diambil manfaatnya. Kisah-kisah
hidup di sekitar kita, yang ditorehkan oleh sejarah di masa
lampau atau masa kini, sungguh aplikatif dengan firman
Tuhan. Allah menghendaki supaya kita diperkaya dalam
hikmat sehingga kelak kita akan menuai buah-buahnya
Ketika Anda kehabisan ide atau "kosong, bacalah buku ini.
Paling tidak, Kisah Inspirasional 3 ini menghangatkan hati
dan mengisi pikiran Anda dengan ide-ide cemerlang yang
membangkitkan semangat hidup. Ada beberapa topik yang
disuguhkan dalam buku ini, antara Iain: Cinta Sikap Pribadi
Atlet dan Sport Lagu Pop dan masih banyak lagi Buku yang
kaya akan pengetahuan dan pemikiran refleksional akan
relasi dan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ini akan
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menjadikan Anda insan yang berhikmat dan bijaksana.
Selamat membaca! Baca juga kisah-kisah lain yang
menumbuhkan benih keunggulan Anda: Kisah Inspirasional
untuk Menumbuhkan Benih Keunggulan 1 Kisah Inspirasional
untk Menumbuhkan Benih Keunggulan 2
Improve Your Financial Mindset Now
Menguak Identitas Barumu
KATA KATA MUTIARA ISLAMI, PUISI, CINTA ROMANTIS,
KATA MOTIVASI
Mutiara Hati
SPECIAL MOMENT OF AL-FATAH ~ edisi 14 Majalah elHujjah Temboro

Metamorfosis Rasa PENULIS: Laela Nuryanti ISBN:
978-623-90480-7-5 Penerbit
: Guepedia Publisher
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Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 60 halaman Sinopsis:
Luka, cemburu, jarak, cinta dan rindu adalah sebuah
Rumusan masalah yang pasti ada dalam cinta yang
bermetamorfosis menjadi sebuah konspirasi
semesta yang melelahkan. Buku ini hadir untuk
semua rasa itu, rasa yang pernah hadir dan kini
hanya tinggal kenangan. Suatu cara mencintai
aksara yang di tuangkan dalam sebuah kata-kata ini,
dari hati seorang gadis pecinta Sastra yang ingin
berbagai sebuah pengalaman cinta, yang penuh
pengorbanan dan tantangan sebuah cinta untuk
keluarga dan orang yang di cintai. “Jangan pernah
berprasangka buruk pada takdir, mungkinsaja takdir
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sedang menguji kita agar dapat bertahan ditengah
badai kehidupan yang keras.” Buku ini berisi
kumpulan kata-kata seorang gadis pecinta sastra
untuk orang yang sedang merasakan kegalauan
dalam hidup ataupun cinta. Email :
guepedia@gmail•com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Sukses Ghea, sang Mak Comblang menjodohkan
orang lain ternyata tidak berlaku bagi dirinya sendiri.
Ghea tetap menjomblo. Padahal, Ghea adalah gadis
yang energik, hangat, dan ramah. Terlebih lagi dia
cukup smart dan jago banget nulis. Ghea hanya
kurang pede dengan tubuhnya yang subur. Saking
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cuburnya, tiap kali dia naik kendaraan umum, sang
sopir meminta bayaran untuk dua orang!!!
-GagasMediakata mutiara islami. Disaat sedang sedih, galau,
bingung, mencoba membaca kata-kata mutiara
islami, untuk dijadikan sebagai penambah rasasyukur atas nikmat tuhan yang telah diberikan
kepada kita. Nah Untuk penambah semangat dalam
bernapaskan islami ada beberapa kata mutiara islam
yang bagus untuk dijadikan renungan atau inspirasi
dalam kehidupan didunia ini. Berikut ini adalah
uraian kata mutiara islami.
Dalam Islam, dikenal tiga konsep dasar, yaitu akidah,
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syari‘ah dan akhlak. Ketiganya saling terkait dan
terjalin, sehingga tidak bisa dipisahkan. Jika
diibaratkan pohon, akidah adalah akar, syari‘ah
adalah batang dan dahan, dan akhlak adalah
buahnya. Jika akidah dan syari‘ah baik maka akhlak
pun akan menjadi baik, dan begitupun sebaliknya.
Dalam Al-Quran, umat Islam disebut ummatan
wasathan atau ummah wasath—Qs al-Baqarah: 143.
Wasath antara lain berarti ‘yang terbaik’, sehingga
ummah wasath berarti umat yang terbaik. Dan salah
satu sisi terbaik umat Islam adalah—mestinya—dalam
akhlak dan perilaku. Wasath juga bisa berarti
pertengahan atau moderat, sehingga umat Islam
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adalah umat yang moderat, yang tidak lalai atau
bersikap masabodoh dan tidak pula bersikap
keterlaluan, ekstrem atau radikal. Salah satu ciri
umat moderat adalah selalu mengedepankan
kesantunan dan akhlak mulia. Buku ini bertema
seputar akhlak dengan pembahasan yang sederhana
dan bersahaja, dengan harapan agar mudah
dipahami oleh siapa pun dan—semoga—mudah juga
dipraktikkan.
WORDS OF WISDOM ISLAMI, POETRY, LOVE
ROMANTIC, WORD MOTIVATION
Mak Comblang
Kisah Inspirasional Untuk Menumbuhkan Benih
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Keunggulan 3
You`re Dicision Maker: Pengambil Keputusan
Cinta kepada Allah
Berisikan wawancara eksklusif dari pembesar Al-Fatah
tentang program akhir tahun yang terjadi di Al-Fatah
Temboro
Kumpulan dongeng menghibur dari negara-negara di Asia
Tenggara ini akan mengajak kita memahami rupa-rupa
cerita kehidupan. Di tiap ceritanya terdapat nilai-nilai moral
yang bisa kita petik. Terdapat lebih dari 15 dongeng
sederhana, namun mengena yang bisa membawa kita
bertualang ke negeri tetangga.
Kamu adalah pengambil keputusan untuk dirimu sendiri.
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Suatu saat nanti kamu akan menjadi pemimpin dan pasti
harus menyelesaikan ribuan masalah hidup. Lalu
bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan masalahmasalah itu? Kamu harus punya banyak ilmu. Dari mana?
Belajar, membaca dan mendengarkan nasihat. Berbicara
adalah output, sedangkan mendengarkan adalah input.
Hikmah Allah menciptakan dua telinga dan satu mulut
adalah supaya manusia lebih banyak mendengarkan
daripada bicara. Karena kamu seorang pemimpin, maka
kamu harus memiliki sifat-sifat seorang pemimpin, Dik. Apa
saja itu? Selain jujur dan menjaga amanah, kamu juga
haruslah dapat dipercaya. Dalam buku ini akan mengupas
apa saja sifa-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin itu,
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Dik. Jika kamu belum bisa memimpin orang lain, jadilah
pemimpin untuk dirimu sendiri menuju pandai dan taat.
Penulis: Rafika Trisha Ananda ISBN: 987-623-7917-89-2
Editor: Angga dan Hati Layout: Angga, S.Pd. Desain Cover:
Hati Nurahayu Penerbit: Tata Akbar Redaksi: Komp. Bumi
Parahyangan Kencana Blok E 12/21 RT. 02 RW. 13 Ds.
Ciluncat Kec. Cangkuang Kabupaten Bandung Telp.
081282180370 Email: nasrullahhati@gmail.com Cetakan
Pertama, September 2020 Ukuran: 13 X 19 cm Tebal: 100
Halaman Percetakan: POLAR Anggota IKAPI: No.
351/JBA/2020 Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit. Kata
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Pengantar S egala puji bagi Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini
dapat terlaksana sesuai harapan. Buku yang berjudul
“Cermin Hati” ini adalah sebuah hasil pencapaian dari
buah pemikiran penulis yang dituangkan dalam bentuk
barisan kata yang inspiratif. Buku ini disusun di samping
sebagai dokumentasi, bagian dari membumikan literasi dan
referensi bagi pembaca yang membutuhkan bahan bacaan
dengan tulisan yang menyejukkan. Pro dan kontra selama
proses pembuatan buku ini memberikan pelajaran berharga
bahwa untuk menghasilkan sebuah karya kita harus belajar
untuk jujur dalam bertutur, tulus dalam berbuat, dan bijak
dalam menerima saran serta kritikan. Pujian dan cacian
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adalah sebuah pintu masuk untuk keberhasilan, melatih
kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Besar
harapan dengan diterbitkannya buku Cermin Hati ini dapat
memberikan inspirasi tersendiri untuk pembaca agar
memberanikan diri berkarya meskipun kadang kita
dipandang sebelah mata. Saran dan masukan pembaca
diharapkan untuk perbaikan dalam penerbitan selanjutnya.
Akhir kata, terima kasih kepada keluarga, rekan sejawat,
dan para sahabat yang telah membantu dalam proses
pembuatan buku ini dan berkenan memberikan testimoni
kepada penulis. Semoga waktu, tenaga dan pikiran yang
disisihkan menjadi ladang amal dan ibadah. Salam literasi.
Bandar Lampung, 2 Mei 2020 Penulis Testimoni Samsudin
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Siregar, SH. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca
Marga (PP PPM) “Banyak perempuan di Indonesia yang
berkiprah di banyak ranah, sukses dalam karir dan
keluarga. Salah satunya adalah Rafika Trisha Ananda,
Srikandi Pemuda Panca Marga dari Lampung. Sosoknya
yang ramah dan berkarakter adalah gambaran “Kartini
Milenial” yang meneladani perjuangan Raden Ajeng
Kartini. Besar harapan, semoga melalui karya buku Cermin
Hati yang berisi tulisan inspiratif ini akan dapat memuaskan
pembaca yang membutuhkan referensi tulisan yang
inspiratif. Selamat berkarya. I Made Gede Putra Wijaya
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga (PD PPM)
Provinsi Bali. Dosen PNS Kopertis Wilayah VIII saat ini
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lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Bali. “Saya
sangat mengapresiasi apa yang bisa dilakukan oleh
perempuan-perempuan Indonesia masa kini. Apa yang dulu
dirintis oleh Ibu kita Kartini saat ini sudah cukup banyak
yang bisa meneladaninya. Tidak saja bergerak di bidang
pendidikan sebagai seorang guru, tetapi juga berkiprah
dalam bidang seni dan pegiat sosial, sosok Rafika Trisha
Ananda adalah salah satu perempuan masa kini yang
meneladani dan langsung mengimplementasikan cita-cita
dari Ibu Kartini dalam kehidupan nyata. Di tengah
kesibukannya sebagai ibu rumah tangga, guru, juga
mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Daerah
Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Lampung, sebuah
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organisasi wadah berhimpun putra/putri cucu dan
keturunan Veteran/Pejuang Kemerdekaan Republik
Indonesia. Organisasi Pemuda Panca Marga tempat kami
berjuang bersama, memiliki cita-cita luhur yaitu ingin
melestarikan jiwa semangat nilai-nilai ‘45 seperti semangat
cinta tanah air, patriotisme, rela berkorban, pantang
menyerah, tepo saliro, dan bertanggung jawab. Di organisasi
inilah seorang Rafika Trisha Ananda, menempa diri dan
ditempa oleh keadaan. Bagaimana ilmu pengetahuan yang
dimiliki akan dapat diterapkan dan dikembangkan pada
organisasi ini dan mengembangkan segenap potensi diri
untuk meraih prestasi-prestasi selanjutnya. Tidak salah jika
Fika, begitu saya memanggilnya mampu mewujudkan citaPage 43/55

Read PDF Kata Kata Mutiara Untuk Sahbat
cita luhur R.A. Kartini dan harapan bagi keluarga besarnya.
Akhirnya, saya ucapkan dengan tulus rasa salut saya akan
semangat juang dan dukungan untuk melanjutkan
perjuangan dengan doa dan harapan agar karya buku ini
akan dapat diterima dengan baik oleh publik. Sukses selalu.
Dr. Ir. Ishak Tan, M.Si. Dosen Universitas Wiyana Mukti
Jawa Barat dan Mantan Rektor Universitas Iqra Buru
Maluku Mengenal Fika, sapaan akrab Rafika Trisha
Ananda sangat menyenangkan. Berawal dari kegiatan
Pemuda Panca Marga (PPM) di Lampung Tahun 2012
hingga saat ini. Fika adalah pribadi yang mengagumkan.
Memiliki biografi yang sangat berwarna menjadikan Fika
seorang pribadi yang tangguh, sekaligus feminim. Guru
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Bimbingan Konseling di SMP Negeri 12 Bandar Lampung
ini berlatar belakang pendidikan formal yang komplit.
Variasi pendidikan yang cukup memadai bahkan telah
menyelesaikan pendidikan magister, mendukung cakupan
wawasan dan kualitas intelektual Fika yang mumpuni.
Dibalut cita rasa seni dan kepekaannya yang tinggi, tanpa
dinyana Fika berkembang menjadi seorang pribadi yang
memiliki multitalenta. Multitalenta yang dimiliki telah
menghantarkan Fika melahirkan karya-karya seni maupun
sastra yang unik. Seperti halnya buku hasil karya Fika
dengan judul “Cermin Hati” ini. Pesan-pesan yang tersurat
maupun yang masih tersirat disampaikannya secara lugas
dan gamblang. Karya-karya yang telah dibidani
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kelahirannya oleh Fika mencerminkan karakter yang unik
dan sangat menonjolkan kekuatan pribadinya. Kekuatan
pribadi yang juga menyiratkan bahwa di dalam dirinya
mengalir deras darah Pejuang Kemerdekaan Republik
Indonesia dari sang kakek. Karena semua yang dimilikinya,
saya lebih suka memanggil dengan sebutan Srikandi PPM.
Kumpulan karya sastra dan seni yang dibukukan Fika kali
ini merupakan suara hati seorang perempuan tangguh
dengan kualitas intelektual yang mumpuni. Saya berharap
Fika akan terus menulis dan berkarya tanpa henti. Jangan
cepat berpuas diri dan tetap selalu belajar untuk menjadi
yang terbaik. Maju terus, berkarya terus dan terus berusaha
untuk meraih mimpimu. Cimahi, 18 Mei 2020 Isbedy
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Stiawan ZS Sastrawan Menjadi perempuan sekaligus ibu
rumah tangga adalah ketetapan Tuhan. Tetapi untuk
menjadi perempuan berkarir, perempuan yang juga turut
berada di garda terdepan pembangunan bangsa, adalah
rintisan dan pilihan. Tidak semua perempuan bisa
merengkuh keduanya, jadi pengurus rumah tangga pun
sukses berkarir dan berprestasi di luar rumah. Dari itulah,
Fika Ananda maju bersama-sama. Menjadi istri, ibu bagi
anaknya dan semua anak-anak asuhnya, relawan sosial dan
kemanusiaan, guru dan karir di kesenian. Bahkan
merambah di kesenian dan literasi. Multitalenta memang
ada, Fika Ananda mencoba jadikan satu kemampuan yang
ada. Fika juga ketua salah satu organisasi masyarakat yaitu
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Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Lampung. Kesukaan
pada literasi, tampak dari catatan-catatan “ringan” tetapi
“dalam renungan” di laman media sosialnya, Facebook
(FB) dan Whatsapp (WA) menjadi semacam diari. Rafika
Trisha Ananda bersama siswa-siswinya berkolaborasi dalam
komunitas seni yang didirikannya SPART (SMPN 12 Art)
Bandar Lampung, juga bergiat sebagai relawan di Lamban
Sastra Isbedy Stiawan ZS secara rutin menuangkan
serpihan renungan dalam catatan-catatannya tersebut.
Sebuah karya buku berjudul Cermin Hati. Sentuhan hati
seorang perempuan “Kartini Masa Kini” itu layak dikoleksi,
setidaknya untuk bahan renungan bersama. Duwi Meilina,
M.Pd. Dosen STAI Al Ma’arif Baradatu - Way Kanan Page 48/55
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Provinsi Lampung Rafika Trisha Ananda, sosok perempuan
muda yang energik, kreatif, ramah, murah senyum, berhati
baik, dan multitalenta. Saat awal mengenalnya sesaat aku
ingat dia begitu berkesan. Sifatnya yang luwes dapat
berteman dengan siapa saja membuatku memberanikan diri
untuk lebih mengenalnya. Ternyata semua begitu indah saat
kami disatukan dengan keadaan di mana kami berjuang
bersama untuk lulus kuliah magister dan akhirnya rasa
dekat dan nyaman bersahabat hingga kini masih terasa
walaupun kami sudah terpisah jarak, waktu, dan keadaan.
Terima kasih telah banyak memberikan inspirasi atas sifatsifat baikmu, terima kasih atas persahabatan yang indah ini.
Meskipun kita masing-masing memiliki kekurangan namun
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kita saling mengisi, saling berbagi dan menguatkan yang
menjadi satu bagian cerita terindah dalam hidupku.
Kebersamaan bersamanya adalah suatu anugerah terindah.
Karena sahabat yang baik layaknya rejeki yang Allah SWT
berikan kepada kita. Bahagia saat mengenalmu dari dulu,
sekarang, sampai selamanya. Saling mengingatkan dalam
kebaikan dan saling mendukung dalam kesusahan inilah
kesanku terhadapmu. Dalam doa yang baik, aku bahagia
mengenalmu, Fika. Sebagai sahabat pasti sangat
mendukung semua karya-karya sahabatnya. Dengan segala
doa dan harapan baik, semoga karya buku berjudul “Cermin
Hati” ini mempunyai pesan dan kesan yang baik bagi
pembacanya. Memberikan inspirasi, motivasi dan kontribusi
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bagi Bangsa Indonesia. Tetap semangat dan berkarya
sahabatku, jadikan tulisanmu sebagai kepanjangan tangan
dari dunia pendidikan untuk dapat memberi manfaat bagi
pembaca termasuk kaum milenial yang membutuhkan
bacaan yang bermutu dan berkualitas serta mempunyai nilainilai yang baik. Terus berkarya. Daftar Isi Cover Judul - 1
Kata Pengantar - 3 Testimoni - 5 Daftar Isi - 13 1. Misteri
Kehidupan - 16 2. Buah dari Kebaikan - 17 3. Nilai
Ketulusan di Mata Tuhan - 18 4. Kartini Masa Kini - 19 5.
Mengurai Tabir - 20 6. SPART Band (Judul lagu kita di
rumah saja, Suara seni di tengah pandemi) - 21 7. Cikal
Bakal - 22 8. Sahabat Rasa Kerabat - 23 9. Merendahkan
Hati - 24 10. Kebaikan Menuntun Jalan ke Surga - 25 11.
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Menanam Bibit Kebaikan - 26 12. Virus Corona - 27 13.
Bahagia Bermula - 28 14. Buatlah DIA Tersenyum - 29 15.
Doa - 30 16. Sudut Pandang - 31 17. Air Tenang
Menghanyutkan - 32 18. Bunga Terbaik - 33 19. Jalan
Tuhan Mendewasakan - 34 20. Buah dari Kesabaran - 35 21.
Selamat Datang ke Dunia Cucuku, Rania - 36 22.
Mengingatmu Selalu, Abangku Fernando - 37 23.
Berkompromi dengan Luka - 38 24. Metamorfosa Hidup - 39
25. Sederhana Namun Indah - 40 26. Belajar Bijak - 41 27.
Jamuan Makan Malam - 42 28. Lintas Pulau dan Negara 43 29. Senyum Jendela Hati - 44 30. Pionir Kebaikan - 45
31. Jadilah Pohon - 46 32. Makna Hebat - 47 33. Ibu dan
Anak Monyet - 48 34. Senyum - 49 35. Tersenyumlah, Buat
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Harimu Indah - 50 36. Lukisan Wajahmu di Awan - 51 37.
Prediksi - 52 38. Belajar Hakikat Hidup - 53 39. Kapal Hati 54 40. Rindu - 55 41. Selamat Hari Ibu - 56 42. Memaknai
Ikatan - 57 43. Kegigihan Membuahkan Hasil - 58 44.
Selamat Ulang Tahun Fika Ananda - 60 45. Pesona Mawar 61 46. Aku Sekuntum Bunga - 62 47. Hijrah - 63 48. Sulit
Move On dari SPART - 64 49. Munajat dan Doa - 65 50.
Seikhlas Hati Ibrahim dan Ismail - 66 51. Anak Didik
Inspirasi Karya - 67 52. Hidup Adalah Rahasia Tuhan - 68
53. Aku Masangin Dua Beringin, Jogja - 70 54. Berkreasi
untuk Prestasi - 71 55. Bersama Merajut Asa - 72 56. Ruang
Hati - 73 57. Menikmati Kesunyian Malam - 74 58. Mencari
Sahabat Terbaik - 75 59. Tim Juang - 76 60. Berbuat
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Kebaikan - 77 61. Hati Terindah dari Tuhan - 78 62.
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