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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO  

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

(HR. Turmudzi). 

 

Kesakitan membuat anda berpikir. Pikiran membuat anda bijaksana. 

Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup. 

(John Pattrick) 

 

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

Ganjaran tertinggi untuk usaha seseorang bukanlah apa yang didapatkan 

dari usahanya, tetapi perubahan diri mereka akibat usaha itu. 

(John Rushkin) 

 

PERSEMBAHAN  

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk 

keluarga dan orang-orang terdekatku yang selalu 

memberikan harapan, semangat dan cinta dengan 

sepenuh hati. 
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dan maafkan Lina selalu merepotkan, Dek Sekar terima kasih ya dan jangan 

lupa makan yang banyak biar badannya berisi, Mbah buk terimakasih sudah 
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