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MOTTO 

 

Allah mampu merubah malam kedalam siang dan mampu merubah siang 

kedalam malam, lalu untuk merubah kita menjadi sukses saja itu hal yang mudah. 

Tetap berusaha dan berdo’a kerjakanlah hal yang baik sesuai tuntunan 

Sesuatu akan menjadi kebanggaan, jika sesuatu itu dikerjakan, Dan 

bukan hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan, jika kita awali 

dengan bekerja untuk mencapainya. Bukan hanya menjadi impian. 

 Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah 

akan memudahkan padanya  jalan menuju  ke surga” (H.R. Muslim). 
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