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MOTTO 

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

berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Harapan selalu ada 

bagi orang yang percaya , hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan mencari 

ridho-Nya , lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai 

dengan do’a”. 

(Qs. Yusuf :87) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Qs. Asy Syarh :5-6) 

Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup 

menahan perihnya kebodohan. 

(Imam Syafi’i) 
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