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MOTTO 

 

                        

                             

                 
Artinya :“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia 

yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu 

atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada 

bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi 

perempuan(pun) ada bagian dari apa yang mereka 

usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari 

karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.” {Q.S. An-Nisaa‟ (4) ayat 32}
1
 

  

                                                           
1
 Al-Qur‟an, An-Nisa‟ ayat 32, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Pustaka Al-Mubin, 2013), 83. 
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