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MOTTO

سمَا َء ُكلَّ َوا ثُ َّم عَ رَ ضَ وُ أم عَ لَى ا ألم َََلئِ َك ِة َف َقا َل َأ أن ِبئُو ِني بِ َأسأ مَا ِء َٰ َه ُؤ ََل ِء ِإنأ ُك أنتُ أم صَ ا ِد ِقين
وَ عَ لَّ َم آ َد َم أاْلَ أ
َ)13 :(البقرة
Artinya:
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika
kamu
mamang
benar
orang-orang
yang
benar!"
(Q.S. Al-Baqarah: 31) (RI, 2012, hal. 7)
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