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MOTTO 

 



MOTTO 

 

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya 

kamu Menang” 

(Qs. Ali Imraan: 200) 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-

orang yang beriman” 

(Qs Al-Imran:139) 

 

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 

mereka tanpa batas” 

(Az-Zumar: 10) 

 

“Aku memiliki apa yang sangat dibutuhkan orang-orang yang ingin sukses, yakni 

kemauan dan tekad yang keras” 

(Merry Riana) 
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