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MOTTO 

 

  ٦يُۡسٗرا  ۡلُعۡسرِ ٱَمَع  إِنَّ  ٥يُۡسًرا  ۡلُعۡسرِ ٱفَإِنَّ َمَع   

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”1 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 

Guru hebat bukanlah guru yang dapat mengubah peserta didik 

dari yang tidak pintar menjadi pintar 

Tapi 

Guru hebat adalah guru yang dapat menjadikan peserta didik dari 

yang malas belajar menjadi mau belajar.2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Al-Qur’an dan Terjemah, Karya Toha Putra, hal. 539 

2
 Nur Khamid, Pada Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Mapel PAI MI KKMI Pakis 

Aji, Jepara, (15 November 2016) 
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