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MOTTO

                 
         

     

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah

dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya

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

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa

yang kamu kerjakan. 1

1 Al Qur’an, Surat Al Mujadilah, ayat 11, Al Qur’an dan Terjemahannya, Semarang, PT.
Toha Putra, 1995, hlm. 911.
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