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MOTTO 

 

                                  

                                      

           

 
“10. Dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari 

kami. (kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, 

bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah 

melunakkan besi untuknya.” 

“11. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah 

anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku 

melihat apa yang kamu kerjakan.”
1
 

 

(Q.S Saba’/34: 10-11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Alquran, Saba’ ayat 10-11, Alquran dan Terjemahannya Special For Woman 

(Bandung: Departemen Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 429. 
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qamar  ْغ ْيِر ي gairi   

 اْلق ض اءُ  qara’a قػ ر    
al-

qaḍāˊ  ُاْلشَّْمس 
al-

syams   ش ْيئ 
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