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MOTTO

                            

           

Artinya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-
Nahl ayat 125)1

1 Departemen Agama RI,Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah,Bandung,CV Penerbit
Diponegoro,2010,hlm.281
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