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MOTTO 

 

”Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari 

suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada 

Tuhanmulah kamu berharap” 

(Qs. Al-Insyiroh : 6-8) 

 

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan 

dirinya sendiri" 

(Qs. Al-Ankabut : 6) 

 

"Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya Allah mengetahui 

segala sesuatu." 

(Qs. Al Baqarah : 282) 

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari 

memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok  (akhirat) dan bertqwalah kepada 

Allah , Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

( Q.S. Al-Hasyr : 18)  
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