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MOTTO 

 

“Orang yang kuat bukan yang banyak mengalahkan orang dengan 

kekuatannya. Orang yang kuat hanyalah yang mampu menahan dirinya  

disaat marah” 

(HR. Al-Bukhari no. 6114) 

 

“Maka disebabkan Rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” 

(QS. Ali Imron: 159) 
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