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MOTTO 

          

Artinya: “Sesungguhnya  sholat itu dapat mencegah dari  (perbuatan-

perbuatan) keji dan munkar.” (QS.Al-Ankabut:45)  

 

Bertakwallah kepada Allah dimana saja kamu berada dan ikutilah 

perbuatan jahat itu dengan kebaikan supaya terhapus kejahatan, dan 

bergaullah dengan sesama manusia dengan budi baik. (HR. Ahmad dan 

Tirmidzi) 

 

                 

                    

                     

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman,apabila dikatakan 

kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS.Al.Mujadalah:11) 

 

Manusia  yang merugi adalah manusia yang tidak dapat memanfaatkan 

kesempatan sehatnya, masa mudanya, saat lapang dan esok ketika baru 

menyadarinya bahwa kesempatan itu telah hilang dan sia-sia”.
1
 

 

 

 

                                                           
1 Akh. Muwafik Saleh, Membangun karakter Dengan Hati Nurani:Pendidikan Karakter 

Untuk Generasi Bangsa, Erlangga, Jakarta, 2012,hlm.191. 
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