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MOTTO 

 

                         

                           

                   

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". 

yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 
karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

(QS. Al Ahzab [33]: 59)
1
 

 

 

  

                                                                 
1 Al-Qur’an  Al-Quddus,  Al  Ahzab  ayat  33,  Al-Qur’an  dan  Terjemah  

(Kudus:  CV Mubarokatan Thoyyiba, 2014), 421. 
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