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MOTTO 

 (الطَّْبَراِنْي َرواُه ) ِلُمَعلِِّمْيُكْم َوَلَيَلْوا َتَعلَُّمْواَوَعلُِّمْواَوَتَواَضُعْواِلُمَعلِِّمْيُكْم

Artinya, "Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah 

guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." 

 (HR Tabrani) 
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