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MOTTO 

 

                        

”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu  

pengetahuan beberapa derajat.” 

(Al-Mujaadilah 58: ayat 11) 1 

 

 

 

“Janganlah berhenti dalam berusaha dan jangan terdiam dalam 

keputusasaan, karena sebenarnya kesuksesan itu hampir  

memeluk kita jika kita mau sedikit lagi melangkah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al Qur’an danTerjemahnya, Toha Putra, Semarang, 2005, hlm. 

910-911. 
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yang sebesar-besarnya kepada : 
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ganda di sisi Allah SWT. Amiiinnn. 
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