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MOTTO

“Tujuan yang kita harapkan dapat kita raih dengan menjalani kehidupan ini

dengan jujur, disiplin, disertai dengan iman dan taqwa”

“Jujur adalah salah satu sifat kebaikan yang sangat mulia dan berarti dalam

ketentraman dan ketenangan hati dan insyallah apabila dalam menjalani

kehidupan di dunia dengan jujur kedepanya kita akan mendapatkan kebaikan

serta nikmat yang lebih yang dapat mengantarkan kita untuk senantiasa

bersyukur kepada Allah swt”.

“Disiplin adalah sikap yang dilakukan untuk meraih tujuan serta cita-cita yang

kita harapkan dengan cara menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan,

teratur, serta berusaha melakukan yang terbaik dengan tepat waktu, apabila

dalam menjalani kehidupan dengan sikap disiplin insyallah kita bisa

mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan tujuan”.

“Iman dan taqwa adalah keyakinan kita kepada allah dalam menjalani

kehidupan dengan istiqomah keimanan dan ketaqwaan adalah kunci untuk

mendapatkan ketenangan, ketentraman hati, dan senantiasa dekat dengan

allah swt”

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu

menjadi kering, maka siapa yang memberimu air yang mengalir?”. (QS. Al –

Mulk: 30).

“Sesungguhnya orang – orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah”,

kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka (dengan berkata),

“Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan

bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah di janjikan

kepadamu . Kamilah pelindung – pelindungmu dalam kehidupan dunia dan

akhirat, di dalamnya (surga) kamu memperoleh kamu memperoleh apa yang

kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan

(bagimu) dari (Allah) yang Maha Pengampun, Maha Penyanyang. (QS.

Fussilat: 30 – 32).
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