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MOTTO 

 

الَ تَُزوُل قََدَما َعْبٍد يَْوَم اْلِقيَاَمِة َحتَّى يُْسأََل َعْن عُْمِرِه فِيَما أَْفنَاهُ َوَعْن ِعْلِمِه فِيَما »
 «أَْنفَقَهُ َوَعْن ِجْسِمِه فِيَما أَْبالَهُ فَعََل َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اْكتََسبَهُ َوفِيَما 

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada 

hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) 

tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya 

bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana 

diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang 

tubuhnya untuk apa digunakannya” 

 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan.Sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah 

engkau berharap.”- QS. Al-insyirah, 6-8 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

“ . . Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang diberikan ilmu pengetahuan, beberapa derajat ..” 

 (Q.S. Al-Mujaadalah : 11) 
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karya-karya besar untuk memajukan peradaban, semoga kelak tulisan ini 
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Karya ini ku persembahkan dengan sepenuh hati untuk yang tercinta ibundaku 
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