
Q2 Coba renungkan secara pribadi dan
jawab pertanyaan ini dengan spontan dan
jujur: Sebetulnya untuk apa kamu belajar?

Answered: 338 Skipped: 10

# Responses Date

1 Menyenangkan orang tua 10/28/2016 2:33 AM

2 Untuk menjalankan kewajiban 10/28/2016 2:12 AM

3 Sebenernya cuma untuk mengejar masa depan, karena orang tua juga. pengen rasanya ngebanggain mereka 10/28/2016 2:08 AM

4 Masa depan 10/28/2016 1:52 AM

5 Unruk mengerti 10/28/2016 1:45 AM

6 Biar punya pola pikir yang ok dan biar ga tersesat menjalani hidup zeeen :D 10/28/2016 1:36 AM

7 Nambah wawasan aja 10/28/2016 1:33 AM

8 Untuk saat ini belajar buat tuntutan nilai. 10/28/2016 1:31 AM

9 Untuk mengatasi permasalahan di dalam hidup 10/28/2016 1:07 AM

10 Buat masuk univ favorit 10/28/2016 1:06 AM

11 Untuk memuaskan rasa tahuku. Untuk mengisi waktu di hidup yang singkat ini. Untuk mendapatkan sesuatu sebelum
aku akhirnya kembali jadi debu kosmik.

10/28/2016 1:03 AM

12 Untuk saat ini belajar agar bisa diterima PTN Di Depok 10/28/2016 1:02 AM

13 untuk menambah wawasan & jadi orang sukses & terampil 10/28/2016 1:02 AM

14 Untuk tahu bnyak hal 10/28/2016 1:01 AM

15 untuk, menjadi pintar 10/28/2016 12:49 AM

16 jujur sekilas langsung dalam benak gue.. masuk itb / ugm.. tapi setelah gue pikir.. toh kalo masuk juga masih belajar..
setelah gue renungin sebentar gue masih bingung.. setelah agak lama baru gue nyadar..belajar itu sejatinya semua
orang melakukan.. tapi hati ini memberitahu bahwa belajar itu sesuatu yang di gunakan untuk sesuatu yg passive
sebenarnya.. ketika orang sedang aktif belajar , dan mampu menguasai berbagai ilmu.. maka kita tidak menyadari
bahwa ilmu kitalah yg menuntun kita untuk jadi lebih baik.. l:lD.

10/28/2016 12:24 AM

17 Untuk memenuhi kewajiban kepada orang tua 10/28/2016 12:22 AM

18 Buat tau banyak ilmu yang bikin aku tertarik mempelajarinya. Kalau gak tertarik bakal males belajar 10/28/2016 12:20 AM

19 Untuk mendapatkan prestasi dan dihargai 10/28/2016 12:18 AM

20 Untuk masa depan yang cerah 10/28/2016 12:18 AM

21 Untuk mencari ilmu 10/28/2016 12:15 AM

22 Untuk mencari ilmu yang bermanfaat,mempelajari hal-hal baru, supaya menjadi orang yang bermanfaat untuk agama
dan bangsa.

10/28/2016 12:12 AM

23 Biar jadi orang yang berguna dan untuk kerja 10/28/2016 12:06 AM

24 menghadapi test test untuk masuk kedalam bidang edukasi walaupun dalam kehidupan sehari hari yang kita temui
tidaklah serumit apa yang dipelajari

10/28/2016 12:03 AM

25 Agar ilmu yg aku pelajari kelak dapat aku aplikasikan dalam masyarakat 10/27/2016 11:52 PM

26 untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan 10/27/2016 11:46 PM

27 Untuk menambah ilmu. Untuk meraih cita cita 10/27/2016 11:40 PM

28 Biar tau 10/27/2016 11:38 PM

29 untuk mengetahui hal yang tidak kita ketahui 10/27/2016 11:32 PM
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30 Belakangan ini setelah saya mulai berfikir tentang masa depan saya, saya yakin, kalau akhirnya tujuan saya belajar
adalah bukan untuk ranking disekolah,masuk perguruan tinggi,yang akhirnya bekerja di suatu institut bagus,hidup
mapan dan akhirnya menjalankan kehidupan mainstream. Tapi sejujurnya saya lebih mengutamakan belajar untuk
memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan untuk membuat diri saya mengerti kehidupan yang saya jalani sekarang
ini. Mulai dari topik seperti asal mula kehidupan dari mana dan sebagainya.. saya mulai tidak peduli dengan penilaian-
penilaian objektif lain. Saya hanya ingin sibuk dan fokus untuk membuat diri saya paham tentang bagaimana sih
mekanisme kehidupan Itu. To understanding mechanisms of live and everything on it, just make me feel more "happy"
and "proud" of myself. Mungkin terdengar klise.. tapi inilah yang saya rasakan sekarang, belajar untuk diri sendiri agar
mampu memahami segala hal yang ada dan terjadi di 'kehidupan' . I'm happy bcs of it :)

10/27/2016 11:21 PM

31 Belajar adalah cara kita untuk mendapatka masa yang lebih cerah dan cara untuk mempermudah kita mencari mata
pencaharian apa yang pas untuk kemampuan kita diaamping itu belajar jg mengasah skil kita agar lebih baik lagi dan
kita jg dapat memperoleh ilmu pengetuhuan yang luas sehingga kita tidak berkekurangan dalam berfikir

10/27/2016 11:19 PM

32 Untuk masuk PTN dan meraih cita-cita 10/27/2016 11:18 PM

33 Memudahkan Mencapai cita cita 10/27/2016 11:14 PM

34 Untuk dapat ilmu, terus karena Allah 10/27/2016 11:12 PM

35 Supaya aku bisa mengerti dan memahami hal-hal yang belum aku mengerti, entah itu hal-hal baru atau pun yang
sudah lampau. aku belajar untuk memahami arti sebuah kehidupan, menjadi pribadi yang pandai, sebagai generasi
penerus dan membangun generasi yang lebih baik.

10/27/2016 11:12 PM

36 Untuk mendalami ilmu-ilmu yang tentunya nanti bakal bermanfaat di kehidupan kita ini, berjihad di jalan Allah, dan
untuk meraih mimpi

10/27/2016 11:11 PM

37 Aku belajar untuk memuaskan rasa keingintahuanku terhadap sesuatu. Walaupun menurutku sekarang aku justru
ngerasa belajar buat dapetin nilai karena takut DO :(

10/27/2016 11:04 PM

38 Motivasi gue lumayan dinamis nih ??Flashback dikit ya zen. Dulu waktu masih sekolah, motivasi gw sih ya awalnya
cuma pengen ga kesusahan aja di saat ulangan, krn gw ga cukup berani utk nyontek terus2an kyk yg lain. Terus
lama2, motivasinya berubah. Gw belajar, supaya dapat nilai tinggi buat ngalahin temen2 yg suka nyontek. Gw gamau
aja peringkat gw di bawah mereka *selfish* ?? Di saat itu, gw bener2 yg kyk GAMAU BGT KALAH. Nilai gua harus
tinggi. Titik. ???? Nah, setelah lulus SMA. Gue jadi lebih merenung. Sampai akhirnya gue putuskan untuk nunda. Di
tahun pertama motivasi gw belajar supaya lolos sbm. But in a wrong way basically :( gue masih ga dapet feelnya. Mau
belajar itu rasanya beraaat banget. Dan gue pun gagal dgn belajar yg begitu. Gw akhirnya nunda lagi kan. Nah.. Baru
deh.. Entah kesambet apa, gue skrg kalo mau belajar ya belajar aja. Gada paksaan. Motivasinya berubah jadi "yes
gue bisa bab ini. Oke gue ga sabar buat nguasain bab selanjutnya" Hehe. Maap ya zen kalo panjang. But honestly,
emang itu yg gue rasain ??

10/27/2016 11:02 PM

39 biar lulus sekolah 10/27/2016 10:59 PM

40 Untuk mendalami yang sudah dipelejari dan memperbaiki kesalahan. 10/27/2016 10:58 PM

41 Untuk mendapatkan ilmu 10/27/2016 10:55 PM

42 menambah wawasan, dan mengetahui dunia dari berbagai sudut pandang, membrikan saya pandangan yang lebih
luas terhadapa ilmu itu sendiri

10/27/2016 10:54 PM

43 Untuk mengetahui hal yangg sebelumnya tidak saya ketahui 10/27/2016 10:52 PM

44 Untuk menghadapi sekolah 10/27/2016 10:50 PM

45 Biar ga stres kno nilai jelek gegara ga belajar Takut rapot jelek 10/27/2016 10:47 PM

46 Untuk menjadi insan yg lebih baik dan dapat berguna bagi orang lain khusus nya ortu 10/27/2016 10:46 PM

47 Untuk menambah ilmu dan wawasan 10/27/2016 10:43 PM

48 Belajar adalah dimana Kita mengasah otak kita agar tidak berpikiran Mundur.Mengecek sejauh manakah kita dapat
mengingat atau mengasah Kemampuan dasar kita.padahal Dalam kehidupan nyatanya Ilmu pengetahuan Jarang
digunakan.

10/27/2016 10:42 PM

49 Menjadi sukses 10/27/2016 10:41 PM

50 Menurut gue belajar bukan sekedar menambah ilmu di bidang yang kita pelajari. Tapi belajar, in academic way,
melatih sistem berpikir kita. Contohnya aja belajar matematika, fisika, kimia dll (karena gue anak IPA) disitu kadang
kita bertanya-tanya "buat apa sih gue harus ngitung jarak pesawat dari titik terbang ke titik jatuh? Toh kalo beneran
ada pesawat jatuh kayanya jarang banget diitung". Sebenarnya yg dipelajari bukan itu aja, tp gimana kita dilatih bisa
berpikir secara lebih sistematis. Dari soal itu atau problem-problem yang ada, kita bisa solving dengan mengetahui
aspek-aspek dan mengobservasi suatu permasalahan dengan cara berpikir yang benar.

10/27/2016 10:41 PM

2 / 12

Survey Motivasi Belajar



51 berilmu 10/27/2016 10:39 PM

52 Of course, to become smart and have a lot of knowledge so i can do great things for human kind and share my
knowledge to other people

10/27/2016 10:39 PM

53 untuk menelisik lebih jauh kegunaan ilmu, bagaimana sesuatu bekerja, dan mencoba untuk menciptakan sesuatu,
minimalnya adalah berbagi ilmu ke sesama.

10/27/2016 10:34 PM

54 1. agar mendapat ilmu 2. dapat nilai yang bagus 10/27/2016 10:31 PM

55 Mencari pengetahuan dan wawasan 10/27/2016 10:28 PM

56 Karena keingintahuan,ingin tahu aja gimana dunia ini tapi tidak terjebak dengan pendapat masing2 orang 10/27/2016 10:26 PM

57 untuk mencari ilmu 10/27/2016 10:25 PM

58 agar dapat menambah kapasitas diri 10/27/2016 10:19 PM

59 Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik dari segi akademik dan juga personality. Dari belajar kita bisa
memperbaiki kesalahan. Dari belajar kita jadi tahu banyak hal baru. Intinya itu sih, kalo menurut saya pribadi. Terima
kasih. Semoga bermanfaat.

10/27/2016 10:17 PM

60 Ngga tau 10/27/2016 10:16 PM

61 menambah wawasan ilmu 10/27/2016 10:15 PM

62 Simpel, untuk bekal kita di masa depan agar tidak dibodohi 10/27/2016 10:15 PM

63 Untuk jadi topeng 10/27/2016 10:15 PM

64 Nilai 10/27/2016 10:13 PM

65 sebagai bekal untuk bertahan hidup 10/27/2016 10:13 PM

66 Terhindar dari kebodohan 10/27/2016 10:13 PM

67 Jujur bagi saya belajar hanya sebatas untuk mendapatkan prestasi di kelas begitu saja sampai jenjang yang lebih
tinggi dengan begitu akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan .

10/27/2016 10:12 PM

68 Untuk mendapatkan ilmu 10/27/2016 10:11 PM

69 Untuk melihat dunia 10/27/2016 10:09 PM

70 Untuk meraih cita-cita dan menjadi orang sukses di masa depan 10/27/2016 10:08 PM

71 Untuk diakui oleh orang lain dan menyenangkan orang lain 10/27/2016 10:07 PM

72 Kerja? Nyari duit? Kuliah PTN? Mempermainkan hati wanita? Duh ane belom tau kakak.. 10/27/2016 10:07 PM

73 Untuk mengembangkan diri dan belajar banyak hal supaya bisa melihat masalah dari berbagi sudut pandang dan
karena senang untuk terus belajar

10/27/2016 10:06 PM

74 Supaya keterima di FK UI 10/27/2016 10:04 PM

75 Untuk memenuhi rasa penasaran. Apalagi dengan ilmu pengetahuan memperbarui pandangan saya terhadap
kehidupan. Seperti berlogika, mencari akar suatu permasalahan, dll. Belajar juga seperti mengetahui bagaimana Alam
semesta, dengan kata lain menurut saya, I'm knowing how the god run this world

10/27/2016 10:02 PM

76 Untuk Mendapatkan Perkerjaan 10/27/2016 9:58 PM

77 Yaa gw rasa untuk penuhin otak gw sama hal hal yang ga pernah gw duga sebelumnya. Dan gw suka itu. Karena Tau
hal yang sebelumnya gw gatau itu nenangin hati menurut gw:)

10/27/2016 9:57 PM

78 untuk lulus SBMPTN 10/27/2016 9:56 PM

79 untuk tahu banyak hal dan juga untuk masa depan 10/27/2016 9:55 PM

80 Untuk pintar, karna jika saya bodoh saya tidak mendapatkan apa-apa, bahkan yang pintar pun terkadang tidak punya
banyak hal/ilmu, jadi saya mencoba untuk belajar. Yah, walau sekarang saya memang sangat bodoh tapi karna saya
sayang dengan Orang Tua, saya ingin belajar agar bisa menjembatani Kesuksesan untuk Orang tua saya juga

10/27/2016 9:54 PM

81 untuk dapat melanjutkan jejang pendidikan ke perkuliahan dan melanjutkan pekerjaan 10/27/2016 9:54 PM

82 Membahagiakan orang tua 10/27/2016 9:53 PM

83 untuk mendapatkan ilmu 10/27/2016 9:53 PM

84 Biar jadi pinter dan tahu banyak hal 10/27/2016 9:53 PM
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85 Untuk berilmu layaknya Ilmuwan. Displin dalam segala hal. Gak berilmu ga ada arah hidup. Seperti janji Tuhan yang
memuliakan hambanya jika berilmu.

10/27/2016 9:51 PM

86 Untuk mengetahui banyak hal, memiliki pola pikir yang lebih baik, bisa masuk perguruan tinggi yang berkualitas, orang
yang berilmu akan memiliki pola hidup yang cerdas, bisa membicarakan hal yang berkualitas dan berbobot saat
berdialog dengan orang yang lebih pintar. Jika mempelajarai pelajaran fisika, kimia, atau sejenisnya maka tujuan
utamanya adalah untuk lulus ujian dan untuk masuk perguruan tinggi.

10/27/2016 9:50 PM

87 Untuk bekal dimasa depan 10/27/2016 9:49 PM

88 Gua tinggal di Negara yang kaya, tapi miskin, ngeliat tetangga bahkan keluarga sendiri menghadapi masalah
finansial, pingin bisa bikin semua orang di sekitar gua bahagia dengan hidupnya. So, gua belajar untuk bisa
menyelesaikan masalah yang ada disekitar gua.

10/27/2016 9:49 PM

89 Meraih cita-cita 10/27/2016 9:48 PM

90 Sebelum memberi jawaban terhadap pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan tentang diri saya dulu. Saya pribadi
adalah anak SMA yang masuk IPA karena terpaksa. Saya dipersulit sekolah untuk pindah ke IPS karena hasil
psikotest di sekolah menunjukkan saya cocok di IPA. Padahal, saya pribadi merasa lebih semangat mengkaji ilmu
non-eksakta. Dan sejujurnya, alasan saya belajar di sekolah hanya sekedar untuk syarat kelulusan saja. Saya tidak
segan-segan mengatakan saya muak terhadap ilmu eksakta yang menjejali pikiran saya. Saya sendiri bersekolah di
SMA favorit yang memaksakan murid untuk mendapat nilai tinggi dan mendongkrak KKM setinggi-tingginya, sehingga
rasa benci yang saya miliki terhadap pelajaran sekolah semakin mendalam. Saya belajar di sekolah supaya saya bisa
cepat-cepat beralih ke pelajaran IPS untuk persiapan SBMPTN. Saya menyesal tidak memaksakan kehendak saya
untuk pindah ke IPS dulu. Seandainya saya di IPS sekarang, pastilah tujuan saya belajar adalah untuk menambah
wawasan dan menuntut ilmu yang sebenar-benarnya. Bukan merasa tertekan dan menangis karena stres harus lulus
di SMA IPA seperti sekarang. Jadi kesimpulannya adalah, saat ini saya belajar hanya untuk mengejar standar yang
telah ditetapkan untuk sekolah. Namun seandainya saya berhasil mendapat jurusan kuliah non-eksakta yang saya
idamkan, saya yakin akan belajar karena memang tertarik pada bidang yang saya tekuni, bukan sekedar mengejar
IPK 4 maupun pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan.

10/27/2016 9:48 PM

91 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, meningkatkan derajat diri sendiri, jika kamu gk punya skill setidaknya
dengan belajar yang rajin kamu akan mempunyai ilmu yang sgt berharga yg dpat digunain dimasa depan

10/27/2016 9:48 PM

92 1. Kewajiban, karena di agama gua menuntut ilmu itu wajib 2. Basic skill of life menurut gua ya belajar, dan belajar
formal di sekolah itu buat gua sebagai sarana aja buat melatih pola pikir, latihan problem solving, etc. Walaupun bisa
aja belajar semua itu diluar sekolah, tapi sekolah membantu buat lakuin itu semua secara sistematis. Walaupun
sebenernya (di beberapa sekolah) ujung ujungnya malah kita kayak dipaksa jadi robot buat lakuin command-
command secara runut terus menerus, salah satu cara yang gua lakuin yaa ngebangkan dengan tujuan positif
(enchance creativity). Eh udah diluar context ya? hehe 3. Nambah wawasan, biar ga kuper dan kudet. 4. Biar keren.
Karena menurut gua, pinter ~ keren 5. Biar ortu gua seneng 6. Buat gua pake ilmunya di kehidupan sehari-hari

10/27/2016 9:47 PM

93 Saya belajar untuk mendewasakan pemikiran saya, memperluas wawasan dan agar saya dapat mengaplikasikan
hasil belajar saya utk kehidupan sehingga berguna utk masyarakat.

10/27/2016 9:46 PM

94 Untuk orang tua saya, untuk diri saya sendiri agar di hargai orang lain dn terpenting untuk masa depan saya kelak 10/27/2016 9:46 PM

95 Supaya punya banyak ilmu, bisa diterapin di kehidupan sehari hari, bisa nolong orang lain, nilai tes bagus, buat ortu
seneng.

10/27/2016 9:45 PM

96 Pebasaran 10/27/2016 9:41 PM

97 masa depan 10/27/2016 9:36 PM

98 mempertajam pikiran , memperbaiki budi pekerti, memperhalus perasaan 10/27/2016 9:35 PM

99 Untuk meningkatkan cara berpikir saya dan tentu untuk masa depan 10/27/2016 9:35 PM

100 saya belajar untuk cita-cita saya menjadi dokter tetapi alasan saya belajar tidak hanya sebatas itu tetapi saya kurang
bisa menjelaskan untuk apa saya belajar tetapi ketika saya menjalaninya saya merasa itu menyenangkan dan saya
ingin tahu banyak hal dengan belajar serta saya pikir dengan belajar maka kita akan menjadi orang yang berguna
dewasa nanti

10/27/2016 9:31 PM

101 Membuat hidup semakin lebih baik 10/27/2016 9:30 PM

102 Kemaslahatan umat 10/27/2016 9:30 PM

103 Untuk mendapatkan kesuksesan dunia maupun akhirat 10/27/2016 9:27 PM

104 Jadi orang sukses 10/27/2016 9:26 PM

105 Untuk membekali diri menuju masa depan yang penuh tantangan buka semata-mata hanya mencari nilai 10/27/2016 9:25 PM
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106 supaya menjadi cerdas menentukan yang baik dan yang buruk 10/27/2016 9:23 PM

107 Untuk tau banyak hal 10/27/2016 9:23 PM

108 Agar tidak mengalami kegagalan serta ketertinggalan 10/27/2016 9:21 PM

109 Independent infrence yg utama,bs tau*agar kt md cr nafkah&sedikit berbidang,itulah guna belajar.feredoom. 10/27/2016 9:19 PM

110 Gue belajar untuk ngebangun cara pikir gue di masa mendatang 10/27/2016 9:19 PM

111 buat skrg,aku fikir biar nilai ujian aku memuaskan, dan buat jangka panjang biar aku bisa masuk FK UI, tapi aku juga
ga semangat bgt belajar,aneh ya hehe.. dan aku fikir aku juga gapunya motivasi belajar :|

10/27/2016 9:19 PM

112 buat jadi orang sukses 10/27/2016 9:19 PM

113 untuk lulus sbmptn dan menjadi agen perubahan Indonesia 10/27/2016 9:18 PM

114 Mendapat ilmu 10/27/2016 9:18 PM

115 gatau sih, efek sampingnya sih nambah pinter, tapi ada semacam kepuasan gitu lah utk tau gimana sebenernya dunia
ini bekerja, dan bikin kita ngerasa lebih kecil dari sebelumnya

10/27/2016 9:17 PM

116 Untuk menambah pengetahuan . Yang paling penting adalah untuk menunjang kehidupan di masa depan . Hrs di
ingat bkn mencari nilai tapi skill . Kesuksesan bkn dilihat dari UN / US tapi dilihat dari skill .

10/27/2016 9:16 PM

117 Supaya dalam hidup ini kita punya jawaban atas segala keresahan yg muncul 10/27/2016 9:16 PM

118 Pengen keliatan keren di depan orang kalo gue lebih mampu. Singkatnya demi gengsi 10/27/2016 9:15 PM

119 Untuk masa depan yang lebih cerah, menjadi pribadi wanita yg cerdas, supaya mampu diterapkan dikehidupan yg
lebih baik dan untuk kelak anak2 saya kelak...

10/27/2016 9:14 PM

120 Belajar adalah sebuah keharusan, namun tidak dipungkiri belajar dimotivasi oleh keinginan mendapat nilai yang bagus
tapi semua itu harus dipahami tiap yg dipelajari. Saya senang belajar apa yg saya sukai :)

10/27/2016 9:13 PM

121 Buat menjadi orang sukses. 10/27/2016 9:11 PM

122 Ingin bisa dan penasaran 10/27/2016 9:10 PM

123 Saya belajar niatnya untuk mencari ilmu dan ilmu itu akan saya gunakan untuk kehidupan saya kelak. Untuk saya
ajarkan ke anak keturunan, ke masyarakat hingga memberikan sumbangsih kepada negeri ini. Tapi saat ini, apa yg
saya impikan belum bisa saya lakukan sepenuhnya.

10/27/2016 9:08 PM

124 untuk menjadi manusia yang berguna bagi semua orang 10/27/2016 9:07 PM

125 Entah, mungkin untuk persiapan masa depan, mungkin? 10/27/2016 9:07 PM

126 agar mendapatkan nilai yang bagus 10/27/2016 9:06 PM

127 Pengen bisa banggain ortu,liat anaknya masuk universitas favorit, jadi terpaksa harus belajar 10/27/2016 9:04 PM

128 Untuk menambah ilmu. Insya allah dengan ilmu yang bermanfaat memudahkan saya kelak buat tembus PTN :) 10/27/2016 9:03 PM

129 Untuk awal menuju masa depan dan bekal ilmu pengetahuan 10/27/2016 9:03 PM

130 Belajar biar dapat pengalaman dan ilmu, trus buat nyari kerja, trus dapat duit. Jadi, belajar buat tujuannya buat dapat
duit. Mungkin......

10/27/2016 9:02 PM

131 Untuk meningkatkan pengetahuan dan ibadah. 10/27/2016 9:02 PM

132 Mengejar nilai mungkin? Ga tau zen, temen-temen dikelas pada 'buta' akan nilai. Hal apa aja yang akan dilakuin buat
nilai bagus pasti akan dilakuin zen. kadang juga bingung. Biasanya akan minderzen denga temen kalo nilainya lebih
bagus. Solusi dong zen?

10/27/2016 9:01 PM

133 Gue belajar karena gue tahu gue tidak mau dibodohkan sama semua hal yang gue enggak tahu. 10/27/2016 8:59 PM

134 Untuk meraih cita cita 10/27/2016 8:59 PM

135 Meraih cita-cita dan menyalurkan minat dan bakat 10/27/2016 8:59 PM

136 untuk mendapat nilai bagus 10/27/2016 8:58 PM

137 I don't know. I just like doing it 10/27/2016 8:56 PM

138 Nambah pengetahuan agar pola pikir senakin berkembang seiring menuju dewasa 10/27/2016 8:55 PM
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139 Saya belajar untuk bisa membantu orang disekitar saya ketika mereka membutuhkan bantuan. Ketika saya bisa
membantu mereka dengan ilmu dan pengetahuan yg saya dapat dari proses belajar tersebut, hal itu memberikan
kepuasan tersendiri bagi saya.

10/27/2016 8:54 PM

140 Untuk menambah ilmu,krn memang pd dasarnya setiap hari hrs belajar. Belajar di sini bkn akasemik saja tetapi inter
personal dan bidang lainnya pun harus dipelajarin tiap hari. Kita semua pasti ingin berkembang menjadi lebih baik,
tetapi tidak ada yg namanya instan dalam kehidupan nyata. Untuk itu, kita harus belajar dan belajar.

10/27/2016 8:54 PM

141 Mencari Ilmu tentang Ciptaan Alloh SWT, :) lagi pula dalam agama Islam menuntut ilmu itu hukumnya wajib, so kita
harus belajar.. belajar dan terus belajar terutama Ilmu yang membuat kita lebih mendekatkan kepada Allah SWT.

10/27/2016 8:54 PM

142 ya biar gw ngerti pembicaraan dengan orang2 yg berpendidikan tinggi bisa ngebales omongan2 mereka dan buat
perbekalan kuliah walopun di indo sistem pendidikannya begitu hahaha gw si buat ngejar ilmu bukan nilai walaupun
gw rank 29 diantara 35 tapi gw bangga itu ilmu gw sendiri

10/27/2016 8:53 PM

143 Agar dapat melanjutkan ke jenjang/sekolah yang lebih tinggi 10/27/2016 8:51 PM

144 Untuk mencari tahu apa yang belum di ketahui dan untuk masa depan, mencari pekerjaan 10/27/2016 8:50 PM

145 Jadi ilmuwan 10/27/2016 8:50 PM

146 Supaya punya kehidupan yang bahagia di masa depan 10/27/2016 8:48 PM

147 Untuk mendapat pekerjaan dan sukses kelak 10/27/2016 8:47 PM

148 Ada hal yang menarik untuk dipelajari dan memperlajarinya memberi kepuasan. Alasan lain karena ingin memiliki
keahlian dan pengetahuan sehingga layak dibayar dan mampu mandiri secara finansial.

10/27/2016 8:46 PM

149 Menuntut ilmu, untuk kuliah, bisa pergi ke luar negeri, meningkatkan kualitas intelektual, dan berbagi ilmu. 10/27/2016 8:46 PM

150 Sejujurnya saya masih belum paham sedetailnya kenapa saya belajar. Namun motivasi saya saat ini karena untuk
mencari jati diri saya dan apa yang bisa saya sumbangkan untuk membangun dan memperbaiki negeri ini melalui apa
yang saya cinta dan fokus saya kelak kuliah dan kerja. Karena masa SMA ke kuliah itu masih bingung nya memilih
jurusan ya kak hehe. intinya untuk bisa berkontribusi yg terbaik untuk negara Indonesia ini.

10/27/2016 8:40 PM

151 Supaya tidak di bodoh bodohi oleh orang 10/27/2016 8:39 PM

152 Agar dapat nilai yang bagus 10/27/2016 8:36 PM

153 Lebih ke enjoy my life aja sih. Buat memenuhi rasa ingin tahu. Gue orangnya pengen tau segala hal. Gua benci untuk
jadi org yg gatau apa2 dan belajar itu juga sekarang udah kaya kenikmatan tersendiri. Berasa dapet reward gt. Tp yg
paling males bgt sih belajar di sekolah. Why? Bukan gua gasuka pelajarannya loh. Gua gasuka sm kurikulum. Mata
pelajaran yg ngacak abis. Guru yg ngajar nya gaenak dan kadang suka buat ngedown. Trs banyak tugas juga. Btw
gua orangnya mageran bgt asli deh. Jadi yaudah gua kadang ga semangat gt sekolah. Tp untuk belajar. No! Gua slalu
nyempetin waktu buat belajar. Bahkan gue sering bolos juga buat belajar. Bagi gua materi SMA di sekolah itu rada
gamenarik. Sumpah deh. Bukanya gua songong atau imba. Nggak nggak. Gua cupu bgt malah. Gua slalu ngerasa
ilmu gua kurang. Dan gua slalu beranggapan bahwa sekolah tuh cuman buang2 waktu. Sekolah mengurangi waktu
gua buat belajar banyak hal. Mungkin gua aja sih yg rada aneh. Tp seriously gua beruntung. Bgt nemu blog zenius
dan tahu kakak2 yg dabezz kaya bang sabda bang wisnu bang pras bang,dkk.. Apalagi tiap postingan artikelnya
bagus2 dan yang pasti zen ngebantu gua buat ketinggalan pelajaran klo gua bolos hehehhe. Dan gua mau protes.
Bukan buat ke kakak2 jd abaikan aja hehhehe :v Knp buku pelajaran indo jarang yg bagus ya? Campbell edisi 10 aja
gaditerbitin di indo, buku irodov jarang, trs buku2 kaya surely you are joking mr feynman jarang,dsb. Sedih :"( Aduh
maap jd curhat :v

10/27/2016 8:36 PM

154 Dapat nilai bagus, lebih dihargai, dapet uni lwt snmptn, dapet kerjaan yang mapan dan hidup bahagia selamanya ?? 10/27/2016 8:35 PM

155 belajar dalam artian lingkup pemahaman materi sih menurut gue ya buat ngelatih cara berfikir, ngelatih kecepatan
tanggap gue dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari juga. waktu gue masih sekolah bahkan sampe jenjang
sma gue mikir gue belajar ya supaya nilai gue bagus, supaya bisa ngebanggain orang tua segala macem. tapi makin
kesini gue mulai ngerti kalau belajar itu bukan sekedar untuk pencapaian standar nilai yang ada. gue belajar karena
gue mau mengerti akan suatu fenomena atau hal yang gue pelajarin. gue mau tau gimana sih prosesnya, kenapa bisa
kaya gitu, dan bisa ngerti dengan pengandaian "what if..." dengan materi yang bersangkutan.

10/27/2016 8:35 PM

156 Untuk memperkaya ilmu yang nantinya menjadi bekal untuk bersaing di dunia kerja. 10/27/2016 8:33 PM

157 agar saya suksea dunia dan akhirat 10/27/2016 8:33 PM

158 buat bekal cari pekerjaan nanti 10/27/2016 8:31 PM
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159 Jujur secara pribadi dari palung hati gue yang paling dalem. Gue tuh belajar karena menurut gue semua ilmu di dunia
ini pasti berguna baik langsung atau ga langsung. Dengan belajarnya gue, gue pengen banget jadi orang yang open
minded, terbuka akan ilmu pengetahuan, rasional, dan based on knowledge di kehidupan gue ke depan (gue pake
'dan' tuh). Gue nulis gini karena miris banget liat kebanyakan orang di Indonesia gampang keprovokasi ini itu sampe
keliatan tolol. Banyak orang di Indonesia gampang percaya ama suatu hal, padahal belum tentu bener nggaknya
kayak flat earth-lah, NASA konspirasilah, pokoknya hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Memang sih
kesannya ga ada hubungannya antara belajarnya gue dengan orang lain, tapi setidaknya dengan gue belajar hari ini,
secara ga langsung gue lagi ngebangun kehidupan yang oke. Gue ga mau nanti keturunan gue ikut-ikutan tolol karena
kepengaruh ama orang kebanyakan. Gue harus didik keturunan gue supaya bisa ngerti pentingnya open minded,
haus ilmu pengetahuan, rasional, dan based on knowledge. (maaf bahasaya kasar min, uneg-uneg dari kapan tau.
maaf juga ga jelas esensi tulisannya)

10/27/2016 8:30 PM

160 untuk mendapat nilai 10/27/2016 8:29 PM

161 Untuk pintar dan dapat nilai 10/27/2016 8:29 PM

162 Memahami setiap hal baru 10/27/2016 8:28 PM

163 agar cerdas dan sukses dihari kemudian 10/27/2016 8:28 PM

164 Belajar untuk dapet IP cumlaude. Belajar karena bener2 ngerasa masih banyak yg gw gatau 10/27/2016 8:28 PM

165 entahlah.aku rasa aku belajar karena aku memang membutuhkannya, walaupun terkadang aku membencinya 10/27/2016 8:27 PM

166 Jadi orang sukses 10/27/2016 8:27 PM

167 Entahlah, bingung juga 10/27/2016 8:27 PM

168 Untuk bisa mengetahui apa yang tidak diketahui. Meskipun prosesnya terkadang membosankan tapi hasil dari
pembelajaran akan menyenangkan.

10/27/2016 8:26 PM

169 Untuk memberi manfaat kpd orang dg ilmu yg sudah saya pelajari semampu saya 10/27/2016 8:26 PM

170 Untuk akhirat, untuk membanggakan orang tua, untuk kesuksesan, untuk hidup layak, untuk menjadi yang lebih baik. 10/27/2016 8:26 PM

171 Untuk melanjutkan oendidikan dan membuat lebih pintar menambah wawasan 10/27/2016 8:26 PM

172 Mewujudkan cita-cita, tahu segala hal, sehingga bisa mencari solusi dalam setiap problematika kehidupan pribadi
maupun masyarakat.

10/27/2016 8:24 PM

173 Supaya dapat mengetahui apa yang belum di ketahui 10/27/2016 8:23 PM

174 Kebanggaan? 10/27/2016 8:22 PM

175 Saya belajar untuk menjalankan jalan yg telah saya ambil, saat ini saya telah mengambil jalan untuk menuntut ilmu
(kuliah) karna itu saya belajar. Walaupun menuntut ilmu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak harus dalam
bangku kuliah, tapi dengan adanya perkuliahan ini membuat saya memilki tanggungjawab dalam belajar yg harus
dilakukan agar selain mendapat ilmu tentunya, untuk memenuhi tugas saya dan mendapat nilai atau pengakuan
dalam bentuk selembar kertas sehingga saya dapat mengaplikasikan ilmu yg telah saya pelajari. Walau dalam
prakteknya tidak semulus paha girlband korea;; huft. Seringkali mood, lingkungan dan keadaan mempengaruhi
kualitas dalam belajar

10/27/2016 8:22 PM

176 Pertama gue masang target untuk ngeraih impian dan bahagiain orang tua gue. Tapi selama belajar,gua kadang
ngerasa kalo belajar itu sebagai kebutuhan. Gua ngerasa seru aja kalo udah bisa nguasain suatu materi dan kadang
pula situasi itu ilang karena gua males haha

10/27/2016 8:20 PM

177 Untuk survival dalam kehidupan. Karna manusia memang mau gak mau akan belajara 10/27/2016 8:20 PM

178 Untuk masuk perguruan tinggi negeri 10/27/2016 8:20 PM

179 Belajar bisa untuk membuat pola pikir yg bener dan bisa nerapin apa yg kita pelajari. Juga untuk dunia akhirat. 10/27/2016 8:18 PM

180 Saya tertarik untuk mempelajari sesuatu karena saya betul-betul penasaran dan tertarik untuk mengetahui lebih
banyak tentang suatu hal

10/27/2016 8:15 PM

181 agar bisa mengerti suatu hal 10/27/2016 8:15 PM

182 belajar dalam hal apapun membuat saya lebih dewasa 10/27/2016 8:14 PM

183 Untuk masa depan yang baik 10/27/2016 8:14 PM

184 Ibadah 10/27/2016 8:14 PM

185 Untuk mencapi masa depan yang menjanjikan 10/27/2016 8:12 PM
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186 Untuk bekal dimasa depan 10/27/2016 8:12 PM

187 Untuk mencari ilmu 10/27/2016 8:12 PM

188 ya jelas untuk mendapatkan ilmu. untuk berbicara saja kita butuh ilmu, seperti hobi, musik dll. jadi jelas jika ilmu dalam
pelajaran (sekolah) pasti tujuannya untuk pekerjaan, tapi yang lebih penting adalah mendapatkan ilmu untuk lebih
berpikir terbuka terhadap hal apapun adalah hal yang lebih penting dari semuanya. jadi tidak ada yang sia-sia dari
yang namanya belajar

10/27/2016 8:10 PM

189 biar pinter dan nggak nyusahin orang gara-gara bisanya cuma minta bantuan doang. 10/27/2016 8:09 PM

190 Untuk Mendapatkan Ilmu karena ilmu adalah kunci keunggulan 10/27/2016 8:09 PM

191 keingintahuan dan ijazah 10/27/2016 8:08 PM

192 untuk menggapai cita cita 10/27/2016 8:08 PM

193 biar cita cita buat clay cafe di jakarta kesampean 10/27/2016 8:08 PM

194 belajar agar bisa mendapat nilai bagus 10/27/2016 8:07 PM

195 Oke, gue belajar buat dapet ilmu baru dan hal hal baru. Buat diri gue, dan dari diri gue ke orang lain. 10/27/2016 8:06 PM

196 Jika sma sekarang ini,menurut saya belajar hanya untuk sekedar nilai karena pelajaran sma saat ini belum tentu
semua digunakan pada jenjang yang lebih tinggi,saya lebih menekuni pelajaran yang saya sukai ketimbang harus
mempelajari pelajaran yang membuat pusing dan malah menjadikan kita kehilangan banyak ilmu dari pelajaran yang
disukai

10/27/2016 8:06 PM

197 Untuk mencari ilmu dan mendapatkan nilai yang bagus *jujur* 10/27/2016 8:06 PM

198 Untuk Allah 10/27/2016 8:05 PM

199 Untuk bisa mendapat nilai bagus dan masuk ptn terkenal dan mudah mencari pekerjaab 10/27/2016 8:05 PM

200 Biar pintar. 10/27/2016 8:05 PM

201 Belajar,tapi kadang kadang 10/27/2016 8:04 PM

202 Untuk masa depan, tpi bagai mana dengan mapel yang gak kepakai dalam pekerjaan yang diinginkan 10/27/2016 8:04 PM

203 no more bullshit , for getting jobs that's it ! my parent told me like that , that's why i hate school , and i never feel free
when i learning :'( , can you give to me a suggestion anyone who read this messeage for me , how to enjoy learning or
something like that ?

10/27/2016 8:02 PM

204 Untuk mengetahui yang saya ingin ketahui 10/27/2016 8:02 PM

205 kenapa belajar? karena dengan belajar kita bisa tahu dan paham cara mengerjakan, melakukan sesuatu. dengan
belajar membuatmu merubah cara berpikir, cara menyelesaikan sesuatu atau problem.

10/27/2016 8:02 PM

206 Buat memberikan pelajaran yg di dapat ke orang di sekitar dan membutuhkan 10/27/2016 8:01 PM

207 Agar menambah ilmu 10/27/2016 8:00 PM

208 Untuk masadepan yg lebih baik,tapi terkadang ada sensasi tersendiri jika beljar hal hal baru itu terasa menyenangkan 10/27/2016 7:59 PM

209 Biar pinter di kelas, ranking 10 besar otomatis perusahaan bakal menadahkan tangan. Karena saya SMK Kimia. Dan
yang terpenting ortu bangga

10/27/2016 7:58 PM

210 Untuk menggapai impian 10/27/2016 7:55 PM

211 Sejujurnya saya sendiri juga bingung kenapa harus belajar terutama teori-teori. dan itu belum tentu kepakai juga toh.
Lebih baik saya langsung ke belajar praktek sehingga didalam dunia kerja bisa langsung beradaptasi.

10/27/2016 7:55 PM

212 Agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain kelak. 10/27/2016 7:54 PM

213 Menyelesaikan masalah pribadi maupun orang lain 10/27/2016 7:54 PM

214 Untuk menambah wawasan 10/27/2016 7:54 PM

215 BELAJAR UNTUK MENJADI CERDAS. TAPI SULIT untuk menerapkannya DENGAN SISTEM PEMBELAJARAN
YANG SEKARANG fokusnya jadi mencari nilai terbaik agar bisa diterima di PTN terbaik.

10/27/2016 7:54 PM

216 Sebenarnya saya tidak tahu untuk apa saya belajar karena semakin saya belajar semakin saya tahu dan setelah saya
tahu itu akan membuat saya sedih. Karena nyatanya banyak yang melakukan manipulasi nilai dengan membuat
contekan sehingga memperoleh nilai yang bagus meski tidak belajar. Tapi, semoga apa yang saya pelajari meski tidak
bagus dalam hal nilai mungkin dalam hal lain.

10/27/2016 7:53 PM
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217 Entahlah. Banyak orang mengartikannya sebagai improvisasi kehidupan tetapi Saya mencoba berkata lain, tidak tahu
apakah ini akan menambahkan atau mengurangi esensi maupun tujuannya. Sudah menjadi wajib ketika manusia itu
diajak untuk mengetahui sesuatu daripada mengabaikannya. Socrates berkata demikian. Pengetahuan itu kebaikan,
Pengabaian adalah kejahatan. Tidak tahu apakah benar atau salah bagi penalaran tiap manusia tetapi Saya lebih
baik mencoba untuk menerima keduanya dengan alasan-alasannya. Karena sudah lelah akan choice bias yang
dimana orang lain menuntut untuk mempercayai salah satu dari keduanya. Saya ingin belajar karena saya bingung
untuk menentukan tujuan hidup walaupun saya sudah merencanakan hingga sedemikian rinci. Saya ingin belajar
karena merasa jiwa Saya harus diperbaiki karena dikikis oleh dinamika pergaulan di lingkungan sosial pada masa
kecil. Saya ingin belajar karena saya merasa hidup dengan lapisan buku, alat perkakas, hingga halaman web di
internet. Tidak dengan kemewahan yang berlebih. Hidup minimalis. Demikian, Saya ingin belajar untuk tetap hidup.

10/27/2016 7:53 PM

218 Mengetahui rahasia cara kerja/mekanisme alam semesta(natural science) dan manusia(social science). 10/27/2016 7:52 PM

219 agar memiliki probabilitas bermanfaat yang lebih tinggi dan manfaat yang diberikan dapat seluas-luasnya 10/27/2016 7:52 PM

220 untuk mengetahui wawasan ilmu dunia 10/27/2016 7:51 PM

221 Untuk mengulas kembali pelajaran yang telah di sampaikan 10/27/2016 7:51 PM

222 Untuk menjadi lebih baik dan pinter, kalau sudah pinter hidup dengan kekayaan... 10/27/2016 7:50 PM

223 Untuk mengembangkan diri sendiri 10/27/2016 7:50 PM

224 Gak tau 10/27/2016 7:49 PM

225 Belajar pelajaran untuk lulus tes Belajar hal menyenangkan untuk berbahagia 10/27/2016 7:48 PM

226 Untuk masa depan yg cerah dan menambah banyak pengetahuan serta menjadikan diri kita disiplin 10/27/2016 7:46 PM

227 Supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan inovasi terbaru, penemuan terbaru yang berguna untuk
masyarakat, Bukan HANYA NILAI, karena NILAI tidak mengukur KECERDASAN, dan usia tidak mendefinisikan
KEDEWASAAN

10/27/2016 7:45 PM

228 MEMAHAMI ILMU 10/27/2016 7:44 PM

229 Untuk meningkatkan kualitas diri 10/27/2016 7:44 PM

230 Gue ingin bermanfaat buat orang lain. Untuk mencapai cita2 itu gue harus cari ilmu sebanyak-banyaknya 10/27/2016 7:43 PM

231 Untuk membuka jalan selebar lebarnya mencapai cita cita yg diinginkan 10/27/2016 7:43 PM

232 belajar buatku itu ibadah... dengan belajar tentunya aku juga bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta, belajar adalah
kewajiban untuk setiap makhluk-Nya yang berakal.

10/27/2016 7:42 PM

233 Hidup 10/27/2016 7:41 PM

234 Secara pribadi untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Meraih cita-cita, juga. 10/27/2016 7:41 PM

235 ya gue sih dulu mikirnya cuma buat dapet nilai dan banggain orang tua, tapi makin kesini, belajar itu lebih dari sekedar
nilai doang wkwkwk dan belajar itu nggak cuma dari sisi akademis doang, masih banyak yang lainnya

10/27/2016 7:40 PM

236 Saya belajar untuk masa depan saya,membahagiakan orang tua, dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan
bangsa juga menjadi orang yang berwasasan dan sukses amiinn:))))

10/27/2016 7:40 PM

237 Untuk lebih paham lagi dengan ilmu yang luas ini, saya suka belajar ya karena sudah dibiasakan oleh ortu dari kecil
kalo belajar untuk cari nilai tapi semenjak saya sudah alumni dan kenal zenius belajar untuk saya buat hidup lebih
lengkap baik belajar untuk segi kognitif maupun segi kehidupan yg sedang dijalankan

10/27/2016 7:38 PM

238 Menjalankan kewajiban 10/27/2016 7:37 PM

239 Untuk nyari ilmu kewajiban buat gue. Buat masa depan 10/27/2016 7:37 PM

240 Untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, informasi, pengalaman. Yah semua itu untuk mempersiapkan kehidupan
mendatang. Untuk bertahan hidup kita butuh banget ilmu2 yang harusnya kita pelajari. Yah contoh dokter deh,
mereka ga akan jadi dokter kalo ga belajar. Ya kali langsung praktek aja gitu, nyawa orang teh mau coba coba. Intinya
sih, belajar itu bukan hanya berupa pendidikan formal yg ada di sekolahan aja, tapi luas lebih dari itu.

10/27/2016 7:35 PM

241 jadi jembatan buat ngeraih cita2 apa yang aku mau 10/27/2016 7:35 PM

242 Belajar agar bisa dimanfaatkan dimasa depan, jika ilmu sy bsa dimanfaatkan dgn baik, insyaAllah bisa mnjadi ladang
amal dan bisa utk menghidupi keluarga sy

10/27/2016 7:34 PM

243 Menambah wawasan 10/27/2016 7:33 PM

244 Agar lebih terpelajar untuk menjadi orang yang lebih baik,, meskipun sering banget jadi males belajar :( 10/27/2016 7:32 PM
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245 Supaya jago dan tidak menyesal kemudian 10/27/2016 7:31 PM

246 Untuk Melihat masalah dengan sudut padang yang barbeda dan lebih luas 10/27/2016 7:30 PM

247 DAPER CEWEK 10/27/2016 7:29 PM

248 untuk menggapai cita-cita 10/27/2016 7:28 PM

249 Untuk Indonesia agar lebih maju dan mengejar ketertinggalan 10/27/2016 7:27 PM

250 awalnya sih pengen jadi progammer and mulai rajin baca2, eh lama2 enak juga ... ternyata otak juga butuh di isi juga 10/27/2016 7:27 PM

251 Saya belajar untuk masa depan yang cerah 10/27/2016 7:26 PM

252 Belajar itu bekal buat kehidupan di masa mendatang. Dengan belajar, dunia, baik dunia dari sudut pandang kita
maupun keseluruhan, akan terus berkembang dan maju. Contoh, seandainya manusia nggak pernah belajar berjalan,
apa yang terjadi? Kalian pasti repot minta ampun, mau kemana-mana nggak bisa. Apalagi kalo sampai dewasa masih
kekeuh nggak mau belajar, nggak kebayang deh.

10/27/2016 7:25 PM

253 Untuk nemuin hal baru yang belum pernah aku temuin sebelumnya 10/27/2016 7:24 PM

254 Untuk lulus sbmptn 10/27/2016 7:23 PM

255 Untuk mendapatkan ridho Allah swt dan bermanfaat bagi negara ini 10/27/2016 7:21 PM

256 saya belajar untuk menjadi tahu agar saya bisa mendapat bekal di masa depan 10/27/2016 7:20 PM

257 perkembangan diri 10/27/2016 7:20 PM

258 Untuk meraih juara 10/27/2016 7:20 PM

259 Saya belajar untuk mendapatkan ilmu, tapi terkadang hal yang saya inginkan tsb selalu menjauh. Bahkan, jujur saja
saya ini sangat suka berbuat curang dalam ujian. Diri saya yang sekarang, mungkin lebih memacu kedalam nilai
semata. Namun dalam diri, saya sangat ingin mengubah hal tsb walaupun nilai jelek, saya bertekad tidak akan curang
lagi.

10/27/2016 7:19 PM

260 Untuk menjadi orang yang berguna, dapat membanggakan orang tua, membantu orang lain dan mengubah dunia 10/27/2016 7:19 PM

261 untuk masa depan saya. saya ingin menjadi salah satu orang yang dapat mengubah dunia ini dengan pikiran saya 10/27/2016 7:19 PM

262 Menggapai cita cita 10/27/2016 7:19 PM

263 saya belajar keras keras karna malu sama teman teman klo saya gk bisa jawab 10/27/2016 7:19 PM

264 Untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui 10/27/2016 7:18 PM

265 Biar bisa tau ilmu-ilmu baru. Biar bisa lebih maju dari orang lain. Biar bisa jadi ahli dari suatu ilmu 10/27/2016 7:18 PM

266 Agar mendapatkan ilmu, yang ilmu bisa saya gunakan untuk semua 10/27/2016 7:16 PM

267 untuk ilmu pengetahuan dan nilai akademis juga sih 10/27/2016 7:14 PM

268 Kalau kita mengetahui suatu ilmu yg tidak diketahui orang lain, itu sangat keren, terutama di depan doi. "anggap aja
pacar/doi itu sainganmu dan lampaui dia biar terlihat keren dimatanya"

10/27/2016 7:14 PM

269 kalo gue, gue barusadar tujuan gue belajar itu untuk pengetahuannya. Selama ini gue sering nyangka belajar untuk
ulangan dan nilai doang. Gue baru sadar akhir2 ini sih

10/27/2016 7:14 PM

270 Ingin bisa lulus sbmptn atau usm, ingin belajar lagi seperti jaman sekolah 10/27/2016 7:13 PM

271 Saya belajar buat apa ya... Buat merubah cara berpikir kita, melatih kita untuk berpikir kritis akan suatu hal 10/27/2016 7:13 PM

272 UNTUK JADI YANG LEBIH BAIK 10/27/2016 7:13 PM

273 Untuk apa kita belajar? Tanpa belajar, dalam hal apapun kita bkln ketinggalan. Belajar bisa buat kita lbh tau bnyk hal.
Dengan belajar itu sendiri, yah kita jg bisa ngajarin orang dgn ilmu yg udh kita pelajarin. Jd spy kt gk bawa orang
salah2, kita harus bljr bener2

10/27/2016 7:13 PM

274 bagi saya pribadi, selain untuk memenuhi kuriositas, belajar juga dapat merubah atau mengembangkan setiap potensi
yang ada, baik itu dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Sederhananya tujuan belajar bagi saya adalah
untuk menjadi manusia yang utuh seutuh-utuhnya.

10/27/2016 7:09 PM

275 Agar kita menjadi orang sukes 10/27/2016 7:08 PM

276 ilmu yang saya peroleh akan berdampak bagi masa depan saya yang lebih baik. dan ilmu yang baik akan saya
turunkan ke anak saya dan itu akan jadi amal ibadah yang tidak akn terputus

10/27/2016 7:08 PM
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277 Untuk menjadi sukses dan tidak menyengsarakan orang tua kedepannya dengan mendapatkan pekerjaan yang layak 10/27/2016 7:08 PM

278 Untuk mencapai cita2 dan menambah ilmu 10/27/2016 7:07 PM

279 Biar dapat kerja 10/27/2016 7:06 PM

280 bersosialisasi, memperbaiki sikap / melatih kesopanan 10/27/2016 7:06 PM

281 untuk hidup 10/27/2016 7:06 PM

282 Untuk masa depan, tanpa belajar maka tidak punya kemampuan 10/27/2016 7:06 PM

283 Untuk mendapatkan nilai bagus 10/27/2016 7:05 PM

284 Agar disegani orang lain 10/27/2016 7:04 PM

285 Nilai, dan dari nilai supaya dapet peringkat. Dari dapet peringkat supaya nyenengin orangtua 10/27/2016 7:04 PM

286 Kalo disekolah belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus untuk kelulusan. tapi menurut saya belajar itu untuk
memahami sesuatu

10/27/2016 7:02 PM

287 Supaya bisa pintar 10/27/2016 7:02 PM

288 Untuk merubah keadaan 10/27/2016 7:01 PM

289 Biar sukses 10/27/2016 7:00 PM

290 Untuk masa depan diri, bangsa, serta peradaban manusia yang lebih baik. 10/27/2016 7:00 PM

291 Untuk mengerti pelajaran => nilai bagus => bisa masuk PTN sesuai minat => nanti dapet kerjaan => Dapet gaji
lumayan => bisa bantu orang lain . udah :)

10/27/2016 7:00 PM

292 Untuk dapet nilai bagus 10/27/2016 6:59 PM

293 Supaya bisq mengikuti perkembangan zaman 10/27/2016 6:58 PM

294 memperdalami sesuatu yang ingin kita ketahui 10/27/2016 6:58 PM

295 Jadi Cerdas Beneran. Ga cuma untuk tes PTN, tapi lebih berguna terhadap problem solving, dan memperluas
wawasan yang ada dengan cara belajar. 1.Cerdas Beneran, 2.PTN Jurusan, 3.Uang Belakangan

10/27/2016 6:57 PM

296 Nilai Dan ilmu 10/27/2016 6:57 PM

297 Bekal masa depan 10/27/2016 6:57 PM

298 supaya dapat memahami materi pelajaran. 10/27/2016 6:57 PM

299 Biar bisa lulus sbmptn upi???????? 10/27/2016 6:56 PM

300 Gue dulu waktu sekolah nggak tau apa untuk apa gue belajar. Makannya dulu nggak suka belajar. Waktu sekarang
gue kerja gue baru nyesel .ternyata belajar penting banget. Menurut gue manfaat belajar buat ngejar mimpi mimpi loe
supaya terwujud, karena yg bisa bikin itu cuma ilmu.

10/27/2016 6:55 PM

301 Untuk nambah ilmu 10/27/2016 6:53 PM

302 Test 10/27/2016 6:53 PM

303 Untuk menambah pengetahuan, sukses di dunia dan akhirat 10/27/2016 6:52 PM

304 Islam mengajarkan kita untuk itu, tujuan belajar juga untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan. 10/27/2016 6:52 PM

305 Untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk menjadi produktif. 10/27/2016 6:51 PM

306 kalo aku lebih karena pengen tau aja. awalnya emang belajar tu udah jadi tuntutan hidup banget walaupun aku gatau
itu untuk apa. yang aku tau cuma biar nilai bagus dan ortu seneng than biar punya pengetahuan yang banyak kalo lagi
ngumpul sama orang. tapi lama-lama aku nemuin ada beberapa pelajaran yang bener-bener waw, trus aku mikir kalo
suatu saat aku pengen jadi orang yang nemuin sesuatu yang terkait dengan apa yang aku pelajari itu.

10/27/2016 6:50 PM

307 untuk dapat meraih cita-cita yang berguna dunia dan akhirat 10/27/2016 6:50 PM

308 Untuk mencapai cita2 yang diinginkan 10/27/2016 6:49 PM

309 Untuk mendapatkan kompetensi yang dapat membuat kita lebih baik 10/27/2016 6:49 PM

310 Awalnya sih untuk mengisi waktu luang aja tp lama kelamaan gue berpikir kalau belajar itu bisa memuaskan rasa
penasaran gue tentang suatu hal.

10/27/2016 6:49 PM

311 Utk dapat kerja 10/27/2016 6:49 PM
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312 Untuk menghilangkan kebodohan. 10/27/2016 6:47 PM

313 Untuk menjadi orang yang lebih baik dan mengetahui segala hal apa pun itu. 10/27/2016 6:47 PM

314 untuk mengetahui cara menjalani kehidupan ini secara tepat. 10/27/2016 6:46 PM

315 Untuk mendapat nilai baguus dan masuk univ dan jurusan yg diinginkan 10/27/2016 6:46 PM

316 nambah ilmu, ngelatih otak 10/27/2016 6:46 PM

317 Cuman buat lulus SMA aja 10/27/2016 6:46 PM

318 Buat nilai rapot bagus biar bisa masuk universitas. 10/27/2016 6:46 PM

319 Kesenangan pribadi, karena saat mendapat ilmu lebih ada rasa bangga terhadap diri sendiri. dan merasa unggul
dibandingkan teman sebaya itu merupakan kesenangan sendiri

10/27/2016 6:44 PM

320 Untuk mencari ilmu dan menambah pengetahuan 10/27/2016 6:43 PM

321 Nyenengin orang tua 10/27/2016 6:42 PM

322 untuk menambah ilmu 10/27/2016 6:42 PM

323 Ane belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena sejujurnya ane muak dengan orang-orang masa kini yang
gampang di provokasi oleh pihak lain dan ane tidak ingin menjadi salah dari mereka. Tapi itu hanya salah satu alasan
mengapa ane belajar.

10/27/2016 6:40 PM

324 Men8ngkatkan taraf hidup dan status sosial 10/27/2016 6:40 PM

325 Supaya tau dan mengerti materi yang dipelajari 10/27/2016 6:40 PM

326 Agar memiliki pengetahuan yang luas dan menjadi lebih cerdas, dan kecerdasan&pengetahuan tsb dpt berguna dalam
proses menuju kesuksesan nantinya

10/27/2016 6:40 PM

327 Untuk hidup, karena hidup butuh biaya, uang dihasilkan dari bekerja dan bekerja membutuhkan ilmu jadi saya harus
belajat

10/27/2016 6:39 PM

328 supaya bisa mengetahui banyak ilmu, karna dengan belajar jadi mendapatkan banyak hal baru, pengetahuan luas dan
bisa bikin cerdas tidak mudah ditipu orang lain.. dan menurut saya dengan belajar bisa membantu mewujudkan impian

10/27/2016 6:39 PM

329 Untuk nambah ilmu 10/27/2016 6:38 PM

330 menurut saya belajar itu untuk melatih otak kita dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, mencari ide
yang kreatif, cerdas dalam berkomunikasi dan bersosial, dan lebih berpikir cermat, logis dan tidak berpikir dangkal.
pokonya sangat berguna dalam kehidupan

10/27/2016 6:37 PM

331 awalnya belajar cuma buat lulus sbm, tapi persepsi itu berubah setelah kenal zenius 10/27/2016 6:37 PM

332 Agar mampu mencapai apa yg dicita citakan. Dan menjalani hidup yang berkualitas. Sebab orang orang beruntung
hanya untuk orang yang mau belajar. Disisi lain, sebagai calon penghuni masa depan yg akan menciptakan generasi
yg cerdas.

10/27/2016 6:36 PM

333 Untuk bisa masuk perguruan tinggi yang bagus dan setelah lulus bisa kerja yang enak 10/27/2016 6:36 PM

334 Belajar karena saya percaya ini akan berguna bagi diri saya sendiri di masa yang akan datang 10/27/2016 6:34 PM

335 Supaya jadi banyak tau, ga gampang dibodohi sama orang, bisa ngebanggain orang banyak, bisa banyak bantu orang
juga karena semakin kita bisa dan tahu segala sesuatunya semakin mudah kita bantu orang. Tentunya supaya nilai
bagus dan banggain orang tua wkwkkwkw

10/27/2016 6:34 PM

336 Karena memang tertarik dan penasaran. 10/27/2016 6:33 PM

337 Untuk memenuhi kebutuhan keilmuwan yang tak pernah berkecukupan 10/27/2016 6:33 PM

338 Untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga dunia. 10/27/2016 6:32 PM
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