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MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 

Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran 

manusia, sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang disebut 

dalam QS Al-Baqarah: 30  

 

Artinya : (“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

“Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”…). Arti khalifah di sini 

adalah: “seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola 

suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang 

hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, 

dan agama, akal dan budayanya terpelihara”.  

Motto: 

 “Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 

(HR.Turmudzi) 

 “Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya 

dengan baik”. (H.R Thabrani). 

 “Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa 

yang boleh kamu buat untuk negara”. - Abraham Lincoln. 

 “Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 

menjadi manusia yang berguna”. - Einstein. 

 “Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba”. - Jim 

Goodwin. 

Persembahan: 

Bismillahirohmanirohim, Karya ini kupersembahkan kepada: 

 Orang  tua terkasih yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan 

semangat. 

 Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan. 

 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

Assallammu’allaikum Wr. Wb. 
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Akhir yang berjudul “Karakteristik Obyek Wisata Danau 

Napabale Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna”. 
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