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MOTTO 

“Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah juga  

terdapat pada murka orang tua” (HR. Tirmidzi). 

 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”  

(QS. Al Insyiraah 5). 

 

“Man Jadda Wa Jadda” 

“Barang siapa yang bersungguh – sungguh akan mendapatkannya”. 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan  

kesanggupannya” (QS. Al Baqarah 286). 

 

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan  

kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan  

orang lain, karena hidup hanya sekali. Ingatlah, hanya pada  

Allah apapun dan di manapun kita berada, kepada Dia lah  

tempat memohon dan meminta”. 

 

“Jangan menyesali apa yang telah dipilih. Mungkin bukan hari ini 

tapi percayalah pilihan itu adalah yang terbaik untuk kita”. 
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