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MOTTO 
 

                

                  

         ٦−٤:﴿الظني﴾  

Artinya : 4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya 5. kemudian Kami kembalikan 
Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), 6. kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; 
Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. (QS. 
At Tiin, 4-6)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
1 Al-Qur’an, Surat al-Tiin, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: 

Departemen Agama Republik Indonesia, 1971), hlm. 960 
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