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MOTTO 

ٍء َخلَۡقَنا َزوَۡجۡۡيِ َلَعلَُّكۡم  َوِمن ِ ََشۡ
ُكل

ُروَن   ٤٩تََذكَّ
Dan segala sesuatu Kami 
ciptakan berpasang-pasangan 
supaya kamu mengingat 
kebesaran Allah. (QS. Adh 

Dhariyat ayat:49)1 
 

Jika mulai lelah, ingatlah 
dengan orang tua. 

 
Sebisa mungkin lakukanlah 

segala sesuatu dengan ikhlas, 
terima segala yang ada meski 
tidak sesuai dengan apa yang 

kita harapkan. 
 

  

                                                           
1
 Alqur’an, Adh-Dhariyat ayat 49, Alquran dan Terjemahnya 

(Jakarta: Departemen Agama RI, Pustaka Al-Fatih, 2009), 522. 
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