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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan 

(menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu 

mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat”. (QS. Sad ayat : 46)1 

                                                           
1 Al-Qur’an Surat Al-Qalam ayat 4, Yayasan penyelenggara penterjemahan Al-

Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya,( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 364. 
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