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MOTTO 

 

                            

          

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal 

saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah 

mereka mengalir sungai- sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan.
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1
 Al-Qur’an Surat Yunus Ayat 9, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-

Quran, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 280. 
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