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MOTTO 

هاا ُ ناْفًسا إَِله ُوْسعا لُِّف َّللاه  َلا يُكا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(Al-Baqarah: 286)
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1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan 

Terjemahannya Special for Women (Jakarta: Sygma, 2007), 59. 
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