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MOTTO 

 

 “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)” 

(QS. Ar-Rahman: 60) 

 

“Apabila anak menunjukkan suatu kemajuan, akhlak terpuji 

atau perbuatan baik, seharusnya guru memuji hasil upaya 

murid, berterima kasih kepadanya dan mendukungnya di 

hadapan teman-temannya guna menaikkan harga diri anak 

dihadapan teman-temannya dan menjadikan sia sebagai model 

yang harus diikuti” 

(Imam Al- Ghazali) 
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