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MOTTO 
 

  

 

 

“…Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.( Q.S. 

Al-Insyirah ayat 6-8)
1
 

                                                 
1
 Q.S. Al-Insyirah ayat 6-8 
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