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MOTTO 

 

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 

padamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih. 

(QS. Ibrahim ayat 7) 

 

“Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain ALLAH itu adalah berhala, dan 

kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak 

mampu memberikan rezki kepadamu, maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan 

sembahlah Dia dan Bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu akan 

dikembalikan”. 

(Q.S Al-Ankabut: 17) 

 

Ya Tuhanku, anugrahilah aku kemampuan untuk mesyukuri nikmat yang telah 

Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. 

 (QS. Al An’am ayat 19) 
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