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MOTTO 

 

“Inteligence is not the determinant of success, but hard work is the real  

determinant of your success.” 

 

“Manjadda Wajadda” 

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil). 

 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan karena itu bila kau sudah  

selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada Tuhanmu”  

(Q.S Al Insyirah: 6-8). 

 

Jika ingin mengubah derajat dunia harus dengan USAHA  

Jika ingin mengubah derajat kita tingkatkan IMAN.  

Jadilah yang lembut HATI, yang tipis itu BUDI  

Yang tebal itu IMAN, Yang tajam itu AKAL, Yang baik itu SIFAT  

Dan yang manis itu SENYUMAN 

 

“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dilalui dengan jalan pintas.” 
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