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segala macam cara hanya untuk mendapatka sesuatu tersebut sama halnya seperti seorang mahasiswa yang hanya be
komulati yang tinggi maka untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu dia mahasiswa lakukan dengan berbagai hal seperti

mendapat nilai yang bagus ketika tidak masukpun dia menitipkan absen sama temennya tanpa berfikir proses yang ia ja
hanya dia pikirkan adalah bagaimana ipk saya besar dan nilai saya paling tinggi peduli amat mau ikut kuliah atau tidak

yang menginginkan sebuah proses dia akan jalani semua proses perkuliahan dengan baik bahkan ia tak puas berproses

berproses di dunia lain misalkan di organisasi maka diapun akan mengikuti organisasi tersebut dengan baik tanpa berfik

tersebut karena dia berfikir proseslah yang paling penting bukan tujuan akhir dan dari situpun kita dapat membandingk
berorientasi dengan tujuan akhir dengan orang yang berorientasi dengan proses
1000 mil diawali dengan satu langkah
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Dan mungkin sebagai analogi dari kata itu ialah ketika kita ingin menjadi seorang sarjana tentu kita haru berproses menjadi mahasiswa dulu dan kitapun harus
mencapai kepada satu titik yaitu semester satu ataupun dua tetapi proses kita untuk mencapai gelar sarjan tersebut tidak hanya berhenti pada satu titi di semester
dua saja tetapi kita haru berproses menuju titik selanjutnya yaitu semester tiga empat lima dan selanjutnya sampai akhirnya kitapun melakukan sidang skripsi dan
akhirnya kita di wisuda dan dari proses itulah kita dinobatkan menjadi seorang sarjana
Dan mungkin analogi tersebut menggambarkan kepada kita betapa pentingnya sebuah proses kalau kata penyanyi iwan fals proses itu lebih penting dari pada tujuan
akhir karena kalau kita hanya berorientasi kepada tujuan akhir maka kita akan melakukan sesuatu bagaimanapun caranya hanya untuk mencapai tujuan tersebut
tanpa berpikir proses yang ia jalani akan tetapi jikalau kita berorientasi pada proses dan menikmati proses sebagai sarana mendapat pengalaman dan pengetahuan
walaupun ujungnya adalah mencapai apa yang kita inginkan tetapi akan jauh berbeda dengan orang yang berorientasi pada tujuan akhir tersebut baik kualitanya
ataupun hal lainnya
Mungkin kita juga sering melihat ataupun merasakan kalau kita hanya menginginkan sesuatu tanpa berfikir prosesnya dan apa yang kita lakukan pasti kita melakukan
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