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MOTTO 
 
 

 
 

 Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar 
dan sholat. Sesungguhnya, Allah SWT beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S. Al-Baqarah : 153) 
 

 

 
 

 Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari mungkar. Dan mereka itulah orang-
orang yang beruntung. 
(Q.S. Ali Imran : 104) 
 
 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain, hanya kepada Allah lah 
hendaknya kamu berharap. 
(Surah Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
 

 Jika kamu mudah menyerah, kamu tidak akan pernah mencapai tujuanmu. Dan jika kamu 
mau berusaha walaupun itu berat sekalipun maka percayalah Allah SWT akan mempermudah 

segala urusan untuk mencapai tujuan yang akan di capai. AMIN. 
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