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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO 

 

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

kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 

(QS Al Imron : 139) 

 

“ Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur” 

(Qs. Yusuf : 87) 

 

“Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan maka 

kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

 “Semua akan terlihat mustahil sampai kau selesai melakukanya.” 

(Nelson Mandela) 
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