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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

نإَسانُ  أَيَُّها يَا ِ ََلقِيهُِ َكدإًحا َرب ِكَُ إِلَىُ  َكاِدحُ  إِنَّكَُ اْلإ  فَم 

Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju 

Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. 

(QS. Al-Insyiqaq [84]:6) 

 

ِمنِينَُ ؤإ ُم  ُك نإت مإ َنُإِنإ لَوإ َعإ َزن واَُوأَنإت م ُاْلإ  َوََلُتَِهن واَُوََلُتَحإ

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”. 

(QS Al Imran : 139) 

 

إك لَُ أَنُإ ِمنُإ َخيإًرا قَطُُّ َطعَاًما أََحد ُ أََكلَُ َما نََُّوإُِ يَِدهُِ َعَملُِ ِمنُإ يَأ دَُ للاُِ نَبِيَُّ  أإك لُ يَُ َكانَُ السَََّلمُ  َعلَيإهُِ دَاو   يَِدهُِ َعَملُِ ِمنُإ 

“Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari 

makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah 

Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.” 

(HR. Bukhari) 
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