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MOTTO 

 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  

(QS. Al-Mujadilah ayat11) 

 

 

“Belajar, Berjuang, Bertaqwa” 
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mewakili hati terdalamku kecuali rasa terima kasihku  atas semua jasamu 

tanpa pinta balas. . 

Sang bidadari surgaku dan sang buah hati yang selalu memberikan kasih 
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