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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

 Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

kecuali jika mereka mengubah keadaan dalam diri mereka 

sendiri. (Q.S. Ar-Ra’du: 11) 

 Hai Orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 

yang sabar. (Q.S Al-Baqarah: 153) 

 Hargailah segala hal sebagai sesuatu yang penting dalam setiap 

proses kehidupanmu, karena seseorang tidak akan pernah 

merasa menyesal sebelum ia kehilangan sesuatu tersebut. 

(Ngginof, 2019) 
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