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MOTTO 

 
  ِاْن َاْحَسْنُتْم َاْحَسْنُتْم ِِلَنْ ُفِسُكمْ 

Artinya: “Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian 

berbuat baik bagi diri kalian sendiri…” (QS. Al-

Isra’: 7).
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1
 Al-Qur’an, Al-Isra’ ayat 7, Alquran dan Terjemahnya 

(Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan 

Penerbit Alquran, 2006), 281. 
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