


Halo, Squad! Selamat Datang di Area:
“Temukan Arah Suksesmu”

Ayo jemput kesuksesanmu dan raihlah 
kebahagiaan hidupmu di masa depan!

Tahukah kamu, bahwa tiap siswa berhak untuk sukses? Tapi, 
kebanyakan siswa justru bingung menentukan arah kesuksesan. 
Apakah kamu juga mengalami kebingungan itu

Karena itu, di sinilah tempat yang tepat untuk menemukan arah 
kesuksesanmu untuk menyelamatkan hidupmu!



Bagaimana Gambar 
Kesuksesan?

Dari kedua gambar di atas, manakah keluarga yang menurut 
kalian lebih sukses?

Pasti banyak diantara kita yang memilih gambar pertama 
sebagai gambaran orang yang sukses. Hanya sebagian kecil dari 
kita yang memilih gambar kedua, kalaupun memilih yang kedua, 
pasti juga ragu-ragu. 

Reflek kita cenderung menganggap gambar pertama adalah 
orang yang lebih sukses dari gambar kedua.

Sadar atau tidak, sering kali orang-orang di sekitar kita atau 
bahkan diri kita sendiri menganggap sukses adalah ketika punya 
harta yang sangat banyak. Kebanyakan dari kita menilai ukuran 
kesuksesan adalah kekayaan harta yang kita miliki.

Tapi, apakah benar seperti itu? Kalau iya, berarti koruptor yang 
kaya raya, punya rumah mewah dan banyak mobil dapat dikatakan 
sukses dong? Orang yang merampok dan mencuri hingga punya 
banyak uang juga bisa dibilang sukses dong?



Kemudian ada orang yang mengatakan, “sukses itu tidak harus kaya, 
yang penting bisa menolong orang lain”. 

Bukannya kalau tidak kaya, kita malah tidak mampu menolong orang 
lain secara maksimal karena keterbatasan harta? Yang ada malah kita 
dipandang rendah oleh orang lain. Lalu, mana yang bakal kita pilih?

Ternyata menemukan ukuran kesuksesan sukses cukup rumit, ya! 
Banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan cermat agar memiliki 
standar kesuksesan yang benar.

Misalkan orang yang standar kesuksesannya hanyalah harta, maka dia 
akan melakukan segalanya untuk mendapatkan harta, termasuk 
melakukan tindakan kriminal seperti korupsi, menipu, dan mencuri.

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menemukan standar 
kesuksesan yang benar! 

Dengan berpetualang di zona “Temukan Arah Suksesmu” ini, kita akan 
mencari: apa sih ukuran sukses yang sebaiknya kita gunakan dalam 
kehidupan sehari-hari?

Sehingga, ketika kita menemukan ukuran sukses hidup kita yang benar, 
hidup kita dapat terarah dengan baik, mampu meraih kesuksesan dan 
kebahagiaan di masa depan!

Apabila kita tidak memiliki standar kesuksesan yang benar, maka 
kita akan menghabiskan hidup kita untuk mengejar hal yang salah.



Setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Untuk 
meraih kesuksesan, kita perlu mengetahui arah kesuksesan yang 
akan menjadi tujuan hidup.

Tujuan yang baik akan menghasilkan keberhasilan yang 
gemilang. Sebaliknya, tujuan yang buruk akan menghasilkan 
kegagalan dan penderitaan.

Oleh karena itu, di zona ini kita bersama sama akan berpetualang 
untuk menemukan arah kesuksesan dengan cara:

Menemukan status dan tanggung 

jawab yang kita milikiI
Menemukan keutamaan harta 

dalam kehidupan kitaII

Membuat sebuah visi yang mulia 

untuk arah kesuksesan kita.IV
Merencanakan karir yang sesuai 

dengan ukuran kesuksesan yang 

telah kita temukan dan visi yang 

mulia di masa depan
V

Mencari tahu bagaimana keadaan 

masyarakat kita saat ini dan per-

masalahan yang terjadi
III

Solusi yang akan kamu dapatkan di 

zona “Temukan Arah Suksesmu”



Oleh karena itu ikutin terus serangkaian materi di 
zona “Temukan Arah Suksesmu”, dan temukan 
kejutan demi kejutan di dalamnya!

Inilah saatnya kita mencari tujuan dalam ke-
hidupan kita, menemukan arah yang benar 
untuk mengantarkan kita kepada kesuksesan 
dan kebahagiaan di masa depan!



Tiada Suatu Masa 
Depan yang berarti 

bila tak memiliki 
kesuksesan yang 

berarti



Materi Selanjutnya...



Super Student Project adalah komunitas pelajar 
Indonesia yang dibentuk oleh Supersquad Academy 
untuk melejitkan seluruh potensi pelajar Indonesia, 

menerapkan cara belajar yang benar, mampu berpikir 
kritis, kreatif, dan bersemangat mengasah keterampilan 

yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di masa 
depan, dan menjadi pribadi pembelajar 

terbaik sepanjang hidup! 

Student Project hadir dengan memberikan 'vaksin' 
berupa konten spesial untuk melawan Virus 
Pembodohan Generasi yang menghambat 

proses belajar siswa selama bertahun-tahun.
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