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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO : 

 

“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-

lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan 

bertawakkal-lah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang 

kamu kerjakan”. (QS. Huud : 123) 

 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan didalam mjelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu”, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Teliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah : 11) 

 

“Jika engkau tak belajar bersabar dalam pahitnya kegagalan, engkau tak akan 

sampai pada manisnya keberhasilan”. (Mario Teguh) 

 

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan itu Anda 

dapat mengubah dunia”. (Nelson Mandela)  
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang karena rahmat dan 
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Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam pembuatan tugas akhir ini 

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat 

membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga 

tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang 

membutuhkannya. 
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