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MOTTO

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."
(Aristoteles)

"Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh
manusia ialah menundukan diri sendiri."

(Ibu Kartini )
"Hanya kebodohan meremehkan pendidikan."

(P.Syrus)
"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah."

(Lessing)
"Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya."

(Cherterfield)
"Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus
dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau

tidak."
(Aldus Huxley)

َمنْ  َخرَ  جَ  فِى بِ َطلَ  اْلِعْلمِ  َفُھوَ  فى َسبِْیلِ  هللاِ 
‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’

(HR.Turmudzi)
َواَ  ْكَملُ  اْلُمؤْ  ِمنِْینَ  إِْیْماًناأَْحَسُنًھھُمْ  ُخلًُقا
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akhlaknya’’.
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“The more you give, the more you will get” Semakin banyak yang kamu berikan, semakin
banyak pula pengetahuan yang akan kamu dapatkan.
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