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HALAMAN MOTTO 

 

ا        ُ ناْفًسا إَِّله ُوْسعاها ل ُِّف َّللاه  َلا يُكا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”  

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

عا  ٱۡلعُۡسرِّ  ٱۡلعُۡسرِّ     عا  ٱۡلعُۡسرِّ  يُۡسًرا   ,يُۡسٗرا إِّنه  ما   فاإِّنه  ما
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah: 5-6)”  
 Man Jadda Wajada - Barang siapa bersunggug-sungguh pasti akan berhasil 

 Man Shabara Zhafira - Barangsiapa bersabar pasti akan beruntung 
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