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MOTTO : 

 Habis gelap terbitlah terang (R.A. Kartini) 

 Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia 

berada di jalan Allah sampai kembali (HR. Tirmidzi) 

 Barang siapa menuntut ilmu agar ia dapat 

membanggakan diri di antara para ulama, untuk 

mendebat orang bodoh, dan untuk menarik perhatian 

manusia maka tempatnya adalah neraka (HR. Ibnu 

Majah) 
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