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MOTTO

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S Al-Insyirah ayat 7)

“Di antara tanda kebaikan keIslaman seseorang: jika dia meninggalkan
hal-hal yang tidak bermanfaat baginya”

(Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 2318)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu:
“Berlapang-lapanglah dalam majelis” maka lapangkanlah, niscaya Allah

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila: “Berdirilah kamu,
maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S Al-Mujadilah ayat 58)
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Kupersembahkan karyaku ini kepada:
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sepenuh hati, mendukung serta menemani setiap langkah dan prosesku.
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