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HALAMAN MOTTO 

 

)سورةَالقلم(َعِظيمَ  ُخلُقَ  لَعَلى َوإِنَّكََ  

Artinya: “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi 

pekerti yang agung” (QS. Al-Qalam: 4) (RI, 2007, p. 564). 
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