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MOTO

Manusia tiada yang sempurna, penuh dengan kekurangan dan ke khilafan,

terus berusaha dan berjuang menajadi yang lebih baik lagi.

Jangan sia-siakan waktu untuk menyenangkan orang-orang yang membenci kita,

Tapi habiskanlah waktu kita untuk membahagiakan orang yang menyayangi kita.

Jangan takut menghadapi masa depan,

yakin dengan kemampuan yang dimiliki, bersungguh-sungguh, kelak apa yang

kau tanam pasti kan kau tuai. Seseorang yang optimis akan melihat adanya

kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis

melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.

terus berusahan dan berdoa agar bisa tercapai yang di cita-citakan. Tolong sesama

jika ada yang membutuhkan pertolongan, baik melalui fikiran dan juga tenaga.

Barang siapa yang ingin do’anya terkabul dan terlepas dari kesulitannya, maka

hendaklah ia mengatasi (meringankan) kesulitan/kesusahan orang lain.

(HR.Ahmad)
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PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini:

Teruntuk bak dan mak yang telah merawat dan membesarkan ku,

Dari mereka ku mengenal dunia, arti kehidupan dan cinta yang tak pernah sisrna.

Mereka tak kenal lelah membanting tulang, bermandikan keringat di terik

matahari hanya untuk melihat anak-anaknya tersenyum. Dari kalianlah kupahami

agar menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, semua kata-kata nasehatmu akan ku

kenang selalu, ku terapkan dalam kehidupanku.

Teruntuk nenek dan semua sodara tercinta yang selalu memberi dukungan

abang dan ayuk yang selalu menyemangati ku, yang selalu memberi masukan

yang selalu membuat ku bersemangat dalam menyelesaikan studi ini, dan

dukungan baik materi maupun moral

Terunruk yang terkasi yang selalu memberi dukungan semagat untuk terus

belajar menjadi lebih baik lagi, dan teruntuk adik ku tersayang teruslah belajar

dengan sungguh-sungguh agar tercapai apa yang di cita-citakan, dan berbagilah

ilmu yang di dapat kepada orang disekitarmu dengan cara lembut dan bijak serta

dengak keiklasan.
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