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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Hai Orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar  

Dan tetap menegakan shalat, sesungguhnya Allah SWT menyertai  

orang-orang yang sabar” 

(Q.S Al Insyirah:5-8) 

 

 

 

SEBAIK BAIKNYA MANUSIA ADALAH MANUSIA YANG DAPAT 

MEMBERIKAN KEMANFAATAN BAGI SESAMANYA DAN 

TIDAK MENYAKITI SESAMANYA (ANONIM) 

 

 

 

Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memiliki hal-hal  

terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap 

Hal yang hadir dalam hidupnya. 

( Penulis ) 
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