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MOTTO 

 

                      

                 

 
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam 

Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya 

dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang 

ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu1
.” 

(Q.S. lukman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Al-Qur’an, Al-Luqman. Ayat 14.  
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sekripsi ini. 




