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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan

hanya kepada Allah kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8)

“Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata “ibu” dan panggilan
yang paling indah adalah “ibuku”. Ini adalah kata yang penuh harapan dan

cinta, kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati”

(Kahlil Gibran)

“Pandangilah hari ini. Kemarin sudah menjadi mimpi. Dan esok hari hanyalah
sebuah visi. Tetapi hari ini yang sungguh nyata menjadikan kemarin sebagai

mimpi kebahagiaan, dan setiap hari esok sebagai visi harapan”

(Aleander Pope)
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