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MOTTO

                
“janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,

Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-

orang yang beriman.”
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Rosulullah Muhammad SAW.
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selalu membuatku termitivasi dan selalu menyirami dengan kasih

sayang, selalu mendoakan, selalu menasehatiku menjadi lebih baik.

Terima kasih ibu dan bapak.
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