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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad. 

Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. (Q. S. Al-

Mujaadalah :11) 

 Meniti hidup bukanlah perjalanan mulus bertabur bunga. 

Adakalanya orang terjerembab, jatuh dan luruh. Akan tetapi 

kegetiran hidup akan ada hikmah yang dapat dipetik sebagai 

mutiara pelajaran bagi siapapun 

 Tanda-tanda orang yang bijaksana adalah segala perkara yang 
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