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MOTTO 

Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 

yang diberi iimu pengetahuan beberapa derajat. 

(QS. AI Mujadalah : 11) 

Kebenaran itu adaiah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekaii-kali kamu termasuk 

orang yang ragu. 

(QS. AI Baqarah: 147). 

Dan bahwasanya tiada yang didapat seseorang, kecuali dari apa yang telah 

di usahakannya. 

(QS. An Najm : 39) 
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