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Assalamualaikum wr.wb.
Puji syukur kehadrat Allah swt. Semoga kita
semua sealu berada dalam lindungan dan
kerahmatannya.
Alhamdulillah, untuk yang kedua kalinya
majalah sekolah SMP Buana telah kembali
terbit setelah fakum hampir selama enam
tahun.
Terima kasih untuk segala pihak yang telah
mendukung dan memberi semangat kepada
kami para redaksi untuk terus berkreasi
dengan sebuah tulisan melalu majalah
sekolah ini.
Dengan bangga kami persembahkan hasil
kerja keras kami untuk dinikmati seluruh
siswa-siswi SMP Buana dengan harapan
dapat membangun minat membaca dan
menulis yang beberapa tahun ini sudah
semakin menurun.
dan terimakasih juga kepada bapak dan ibu
guru yang senantiasa memberi masukan dan
arahan sehingga kami bisa menyelesaikan
majalah CREATIVE SMP Buana Waru ini,
dan semoga ditahun depan dan seterusnya
majalah sekolah kebanggaan kita akan terbit
disetiap tahunnya.
Terima kasih semuanya, selamat membaca!
semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum wr.wb.
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BAHAMA

Modal Masa Depan Anak
Tuntutan yang begitu besar untuk mendapatkan nilai yang tinggi,
membuat siswa baik atas inisiatif sendiri maupun dari guru, mencoba
mendapatkan nilai maksimal dengan segala cara. Mencontek, bekerjasama
dalam mengerjakan soal, seperti suatu hal yang lumrah terjadi di sekolah. Ini
diperparah dengan masyarakat kita yang begitu mendewakan hasil nilai
akhir dari pada kejujuran dari siswa itu sendiri. Masyarakat tidak pernah
membanggaka siswa yang berlaku jujur dalam mengerjakan ujian, namun
mereka justru membanggakan nilai besar yang diperoleh siswa dengan

S

aat ini, di Indonesia, Pemerintah yang
menggulirkan program revolusi mental, akan
terkait sangat erat dengan aktivitas
pendidikan. Melihat berbagai sudut kehidupan yang
sangat buruk, seperti korupsi, tidak ada toleransi,
dan lain-lain, maka pendidikan moral sangat penting
untuk diterapkan. Bukan hanya berhenti di sekolah
saja, namun pendidikan moral hendaknya menjadi
sebuah gaya hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan
yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Miris lagi adalah ketika kebobrokan moral itu terjadi
justru di dalam bidang pendidikan.
Pendidikan moral sangat penting diterapkan
dalam sendi kehidupan. Kenyataan yang ada pada
masyarakat seperti di atas, dengan penerapan
pendidikan moral sejak dini pada anak,maka lambat
laun itu akan bisa segera hilang. Saat ini pun

semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa
pendidikan itu bukan sekedar bagaimana cara
mendapatkan nilai yang bagus. Namun pendidikan
adalah sebuah media untuk mencetak manusia yang
benar-benar berakal, berbudi luhur dan tentunya
berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
Penguatan pendidikan moral (moral education)
atau pendidikan karakter (character education)
dalam konteks sekarang sangat relevan untuk
mengatasi krisis moral yang sedang melanda di
negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa
meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka
kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap
teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek,
penyalahgunaan obat-obatan, pornogra? , dan
perusakan
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Bahasan Utama

milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang
hingga saat ini belium dapat diatasi secara tuntas, oleh
karena itu betapa pentingnya pendidikan berkarakter.
Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan
konsep moral (moral knonwing), sikap moral (moral
felling), dan perilaku moral (moral behavior).
Berdasarkan ketiga komponen ini dapat
dinyatakanbahwa karakter yang baik didukung oleh
pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat
baik, dan melakukan perbuatan kebaikan.
Secara sederhana, pendidikan karakter dapat
dide? nisikan sebagai segala usaha yang dapat
dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi
untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat
dikemukakan di sini de? nisi pendidikan karakter yang
disampaikan oleh Thomas Lickona. Lickona
menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter
adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu
seseorang sehingga ia dapat memahami,
memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang
inti.
Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yaitu ,
Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras,
Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu,
Semangat Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai
prestasi, Bersahabat/komunikatif,Cinta Damai, Gemar
membaca, Peduli lingkungan, Peduli social, Tanggung
jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian
berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi
yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan
individu warga negara, tetapi juga untuk warga
masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter
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dapat diartikan sebagai the deliberate us of all
dimensions of school life to foster optimal character
development (usaha kita secara sengaja dari seluruh
dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu
pembentukan karakter secara optimal.
Pendidikan karakter memerlukan metode khusus
yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di
antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode
keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian
dan hukuman.
Pendidikan karakter, sekarang ini mutlak
diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah
dan di lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini peserta
pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini hingga
remaja, tetapi juga usia dewasa. Mutlak perlu untuk
kelangsungan hidup bangsa ini.
Bayangkan apa persaingan yang muncul ditahun
2021? Yang jelas itu akan menjadi beban kita dan
orangtua masa kini. Saat itu, anak-anak masa kini akan
menghadapi persaingan dengan rekan-rekannya dari
berbagai belahan Negara di Dunia. Bahkan kita yang
masih akan berkarya
ditahun tersebut akan
merasakan perasaan
yang sama. Tuntutan
kualitas sumber daya
manusia pada tahun
2021 tentunya
membutuhkan Good
Character.

Bahasan Utama
Bagaimana
pun juga,
karakter
adalah
kunci
keberhasila
n individu.
Dari sebuah
penelitian di
Amerika, 90
persen
kasus
pemecatan
disebabkan
oleh
perilaku
buruk
seperti tidak
bertanggung
jawab, tidak
jujur, dan hubungan interpersonal yang buruk.
Selain itu, terdapat penelitian lain yang
mengindikasikan bahwa 80 persen keberhasilan
seseorang di masyarakat ditentukan oleh Emotional
Quotient.
Bagaimana dengan bangsa kita? Bagaimana dengan
penerus orang-orang yang sekarang sedang duduk
dikursi penting pemerintahan negara ini dan yang
duduk di kursi penting yang mengelola roda
perekonomian negara ini? Apakah mereka sudah
menunjukan kualitas karakter yang baik dan
melegakan hati kita? Bisakah kita percaya, kelak
tongkat estafet kita serahkan pada mereka, maka
mereka mampu menjalankan dengan baik atau
justru sebaliknya?
Dari sudut pandang psikologis, terjadi
penurunan kulaitas “Usia Psikologis” pada anak
yang berusia 21 tahun pada tahun 20011, dengan
anak yang berumur 21 pada tahun 2001. Maksud
usia psikologis adalah usia kedewasaan, usia
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kelayakan dan kepantasan yang berbanding lurus
dengan usia biologis. Jika anak sekarang usia 21
tahun seakan mereka seperti berumur 12 atau 11
tahun. Walau tidak semua, tetapi kebanyakan
memiliki kecenderungan seperti itu.
Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia
yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa,
diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan
kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap,
perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan
norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya
dan adat istiadat.
Bagi Indonesia sekarang ini, pendidikan
karakter juga berarti melakukan usaha sungguhsungguh, sitematik, dan berkelanjutan untuk
membangkitkan dan menguatkan kesadaran serta
keyakinan semua orang Indonesia bahwa tidak akan
ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun
dan menguatkan karakter rakyat Indonesia.
Dengan kata lain, tidak ada masa depan yang
lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa kejujuran,
tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kegigihan,
tanpa semangat belajar yang tinggi, tanpa
mengembangkan rasa tanggung jawab, tanpa
memupuk persatuan di tengah-tengah kebhinekaan,
tanpa semangat berkontribusi bagi kemajuan
bersama, serta tanpa rasa percaya diri dan
optimisme. Inilah tantangan kita bangsa Indonesia,
sanggup?
Theodore Roosevelt mengatakan “To educate a
person in mind and not
in morals is to educate
a menace to society.”
Artinya, mendidik
seseorang dalam aspek
kecerdasan otak dan
bukan aspek moral
adalah ancaman
marabahaya kepada
masyarakat.
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e-News

Pagi Murottal, Siang Jama’ah

A

lhamdulillahirobbil'alamin. Di usianya yang
menginjak 18 tahun ini, SMP Buana terus berupaya
meningkatkan kualitas dirinya baik secara jasmani
maupun ruhani. Kelas yang nyaman dan representatif tentulah
sangat berperan penting dalam mendukung proses belajar
mengajar siswa. Namun, alangkah baiknya apabila proses
belajar mengajar yang nyaman itu, juga bermodalkan
kecerdasan dan kejernihan ? kiran. Guna menciptkan dua
suasana tersebut, SMP Buana berkomitmen membangun
pondasi ruhani yang kuat bagi siswa-siswinya dengan salah
satu program unggulannya yaitu murottal di pagi hari, dan
sholat berjama'ah di siang hari.
Kegiatan murottal yang dilantunkan oleh seluruh siswasiswi SMP Buana yang dipandu oleh perwakilan siswa dengan
pengeras suara, mendapatkan sambutan yang sangat hangat
dari seluruh masyarakat terutama sekitar sekolah.
Setiap senin sampai kamis, sepuluh menit sebelum jam pelajaran pertama kita baca Juz 'amma bersamasama, biasanya cukup untuk satu surat panjang, atau dua-tiga surat pendek. Sedangkan hari Jum'at kita baca
Surat Yasin, dan Sabtunya kita membaca surat-surat pilihan seperti: Al-Waqi'ah, Arrohman, dan Al-Mulk”,
ujar Bapak Drs. Abdul Adhim, S.Pd sebagai Waka Kesiswaan SMP Buana. Mudah-mudahan kegiatan
tersebut bisa terus istiqomah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Aamiin

GEBYAR HUT RI ke-71

H

ampir seribu jiwa yang membara tengah memadati
SMP Buana pagi itu (16/8/2016). Siswa-siswi SMP
Buana yang siap menjadi duta bagi kelasnya
masing-masing dalam lomba antar kelas meneladani
sebagaimana para pahlawan berjuang membela tanah air
tercinta. Diawali dengan jalan sehat sepanjang jalan
wedoro dan sekitar, rangkaian lomba peringatan HUT RI
ke-71 yang diketuai oleh Bpk. Abdul Hamid, S.Pd dan
dibantu OSIS tersebut berjalan seru dan khidmat. Dalam
hal ini, lebih dari lima belas jenis perlombaan dilombakan,
baik lomba yang mengasah kemampuan akademik siswa-siswi seperti
Olimpiade, lomba-lomba islami seperti MTQ, MHQ dan Adzan, lomba di bidang
olahraga, hingga lomba rakyat untuk hiburan.
Lomba semakin ramai ketika para ibu dan bapak ibu guru turut serta dalam lomba tempeh
dan makan kerupuk. Suasana semakin ramai ketika para siswa-siswi saling berteriak
menyemangati bapak dan ibu guru.
Lomba yang berjalan dua hari sejak 15 Agustus tersebut akhirnya didominasi oleh kelas 9A
sebagai juara dan berhak memboyong Tropi Juara Umum. “Meskipun tidak juara, saya senang
karena bisa merasakan kebersamaan dalam berjuang bersama teman2”, ujar Titis (7F).
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Ensiklopedia

Siapa Programmer Pertama Di Dunia?

A

pakah kalian tahu siapa programmer
pertama di dunia? dengan adanya dia
maka teknologi yang ada didunia ini
ada. Namun banyak orang yang beranggapan
bahwa Programmer identik dengan pria.
Meskipun Programmer di gemari lebih banyak
pria dari pada wanita namun apakah kalian tahu
bahwa programmer pertama di dunia itu adalah
seorang wanita. lahir dengan nama Augusta Ada
Byron dan sekarang dikenal dengan nama Ada
Lovelace, adalah penulis dan matematikawan
Inggris yang terkenal atas karyanya berupa
komputer mekanika pertama. Penemuannya atas
mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma
pertama yang dimaksudkan untuk di proses oleh
mesin. Atas karyanya ini, ia dianggap sebagai
programer komputer pertama di dunia. Dia
merupakan penulis dan matematikawan inggris
yang terkenal atas komputer mekanika pertama.
Ada merupakan putri tunggal penyair Lord
Byron (dengan Anne Isabella Byron ). Ia tidak
pernah berhubungan dengan ayahnya, yang

bercerai dengan
ibunya sebulan setelah
ia lahir, dan empat
bulan kemudian,
ayahnya
meninggalkan Inggris
dan wafat di Yunani
pada tahun 1823, saat
Ada berusia 8 tahun.
Saat remaja, Ada
tertarik pada
matematika, dan juga
pada mesin analitikal karya Babbage. Antara
tahun 1842 dan 1843, dia menerjemahkan sebuah
artikel karangan matematikawan Italia, Luigi
Menabrea mengenai mesin, yang menjadi cikal
bakal penemuannya. Kajiannya mengenai artikel
ini dianggap sebagai program komputer pertama
di dunia dan juga algoritma pertama yang
dikodekan untuk diproses oleh mesin. Karyanya
ini berperan penting dalam perkembangan awal
komputer.
Ada Lovelace lahir di London pada tanggal
10 Desember 1815 dan meninggal dunia pada 27
November 1852 pada usia 36 Tahun karena
penyakit kanker rahim dan juga pendarahan.
Untuk menghargai jasanya, pada tahun 1980
1980 Departemen Pertahanan Amerika Serkat
menamai bahasa pemrograman komputernya
dengan nama “Ada”. Selain itu, British Computer
Society pada 2008 rutin menggelar kompetisi
ilmu komputer bagi siswa perempuan secara
rutin tiap tahunnya dan menamai medalinya
dengan nama “Ada”. Setiap pertengahan
Oktober, digelar acara “Ada Lovelace Day”,
sebuah acara yang bertujuan untuk
mengingkatkan kemampuan perempuan dalam
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan
matematika. (Salsa, 8-B)
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Cerpen

KATA UNTUK HUJAN

E

ntah sejak kapan pandanganku ini hanya melihat ke
salah satu sudut ruangan. Sesosok laki laki yang
sejak tadi asyik mengobrol dengan temantemannya. Ya... laki laki itulah yang selama 2 thn ini
mengisi hatiku. Laki laki yang pernah membagi bahagia dan
sedihnya bersamaku. Laki laki yang pernah membuatku
bahagia berada di sekolah ini. Laki laki yang demi untuk
membahagiakanku akhirnya melepasku.
“apa yang dari tadi kamu lamuin Kumiko? Dipanggil
kok tak dengar?.” panggil Asuka yang sejak tadi duduk di
sebelahku memanggil manggil namaku dengan nada suara
khawatir.
“ehh..apa? kamu manggil kah?”
jawabku dengan senyum polos.
Padahal aku tau dia dari tadi
memanggili namaku, suaranya yang
merdu dan nada suara yang tinggi
bagaikan suara Tuba salah nada,
bagaimana aku tak dengar.
“Rencana kita hari ini jadi kan?”
tanyanya lagi.
“Rencana apa?”
“kamu jangan sampai lupa rencana itu.... kita kan setelah ini
harus rapat untuk membahas acara perpisahan kelas kita.
Kamu itu sekertaris kelas, harusnya kamu yang harus
menyiapkan semuanya. Tempat, acara, biaya pokoknya
banyak sekali, supaya nanti rapatnya gak lama. Kamu sudah
tau kan kalau mereka itu bergantung pada kita, kita harus
membuat acara ini se-sempurna mungkin. Dan tadi aku
sudah tanya sama Kousaka-san, dia bilang kita rapat setelah
acara perpisahan ini selesai.” Ceramah yang panjang lebar
tanpa ujung.
Kembali aku memandangi sosok laki laki itu, Shuuichi.
Hari ini adalah hari terakhir kami berada di sekolah ini yang
juga berarti hari aku terakhir aku bisa bertemu dengannya.
Setelah memutuskan untuk berpisah kami sama sekali tidak
pernah bicara, menyapa pun tidak. Entah mengapa aku pun
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tak tau, kami menjadi canggung satu sama lain. Padahal
sebenarnya aku ingin sekali mengatakan kepadanya.
Mengatakan kepadanya tentang......perasaanku....
“hello? Kumiko? Kumiko Oumae? Apa kamu tadi
mendengarkan aku?” mengatakannya sambil melambaikan
tangannya di depan wajahku.
“iya. Sudah beres semuanya, tenang saja.”
“hehehe....nah seperti itu!” jawabnya dengan memberikan
senyuman polosnya.
Setelah berbagai rangkaian acara perpisahan selesai,
para siswa pun kemudian berjabat tanggan dengan semua
dewan guru dan juga seluruh siswa
kelas XII.
“kali ini kesempatanku, aku harus bisa
mengajaknya bicara. Aku harus bisa.
Ini adalah pertemuan terakhir
denganya. Setelah ini, kemanapun aku
mencari sosoknya, kemanapun aku
mencari wajah itu sudah tidak akan
lagi. Aku tidk akan pernah bisa lagi
menemukan bayangan itu.” Gumamku
dalam hati.
Pandanganku mencari sosok bayangan itu ke segala
arah di dalam ruangan, tetapi aku tak bisa menemukannya.
Aku tak bisa menemukan sosok Shuuichi.kemana
dia?Apakah ia sudah pergi?Mana mungkin ia pergi di tengah
acara seperti ini?
Dengan langkah lemas akhirnya aku memutuskan untuk
pergi dari ruangan itu. Bola mataku dengan sigap melihat
sosok yang sejak tadi sedang aku cari. Ia sedang duduk
termenung di bangku itu, ia aku mengenal bangku itu.
Shuuichi, laki-laki itu, karenaa keegoisanku, kami tidak bisa
mempertahankan hubungan kami. Sosok laki-laki yang
tanpa berpikir panjang selalu menghampiriku ketika aku
memanggilnya... dan kali ini aku harus berhasil mengatakan
kepadanya tentang perasaanku. Selama ini aku tidak pernah
bisa memberitahukan dengan benar perasaanku terhadapnya.

Cerpen

“

Shuu....Shuu...”
“Shuuichi!” teriak seseorang dari arah yang berlawanan. Aku
pun sontak langsung menghentikan arahku dan berbalik. Aku
terdiam, beku seperti es. Seluruh kakiku kaku, aku hanya bisa
terdiam seperti itu.
“duh... apa yang harus aku lakukan? Aku malu sekali...kalau
dia menemukanku disini bagaimana? Aku harus beraksi seperti
apa? Apa yang harus aku lakukan?”
ditengah kebingunganku, dua sosok laki-laki berlalu ke arahku
dan berjalan melewatiku. Aku hanya bisa memandangi
punggungnya. Ia sama sekali tdk menengok ke arahku. Dia..
sama sekali tidak melihat ke arahku. Apakah ia tidak
melihatku? Apa aku harus memanggilnya sekali lagi? Tiba-tiba
keraguan menghampiriku dan akhirnya aku pun
mengurungkan niatku.
“Dimanakah keberanianku? Kenapa
hanya memanggilnya saja aku tidak bisa?
Dasar pengecut, kau sangat pengecut
sekali, Kumiko..” gerutuku dalam hati
sambil menghentakkan sepatuku.
“Apa yang kamu lakukan disini
Kumiko?”
Tiba-tiba sesosok laki- laki sudah
berdiri tepat di hadapanku. Perlahan
kuberanikan diri melihat ke arah suara itu.
Aku sangat mengenali sosok itu.
Suaranya, aroma parfumnya. Ya.. aku
sangat mengenali aroma parfum ini.
Kulihat senyum manis dari wajahnya yang lama tidak kulihat.
“Ehhhh… akuuu… akuuu…” jawabku terbata-bata. Aku tidak
mengerti diriku. Kenapa aku jadi gugup seperti ini? Aku hanya
bisa terdiam tanpa berkata apa-apa.
“Apakah ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Di hari
dan di tempat ini?” Tambahnya lagi.
Apa? Kenapa ia malah berkata seperti itu? Apa mungkin ia
sedang menungguku untuk mengatakan sesuatu? Kesempatan
yang aku tunggu-tunggu selama ini untuk berbicara dengannya
akhirnya datang, tetapi apa yang terjadi padaku? Aku malah
gugup seperti ini. menapa aku menjadi pengecut seperti ini?
Ketika tidak ada respon dari cewek di hadapannya, ia pun
akhirnya pamit untuk pergi.
“Hemmm… sepertinya tidak ada ya? Baiklah kalau begitu aku
pergi dulu.” Pamitnya sambil membalikkan tubuh. Ia pun
berjalan pergi menjauhiku. Perlahan-lahan hilang dari
pandanganku.
“Kau adalah cewek paling bodoh di dunia ini… bodoh..
bodoh… kau baru saja menghilangkan kesempatanmu…
susah-susah kau mencarinya, ketika ia ada di hadapanmu,
kenapa kau malah tidak melakukan sesuatu?” gerutuku.
Sambil mengacak-ngacak poni rambutku.
Aku tak tau kenapa aku malah menyia-nyiakan
kesempatan yang sudah ada di depan mata. Padahal ada
banyak sekali hal yang ingin aku sampaikan padanya, tetapi
kenapa mulut ini terkunci dan tubuhku tidak berhenti

bergetar…Kumiko.. kau memang benar-benar bodoh…
“Kumiko, apa yang kau lakukan disini? semua mencarimu.
Rapat akan segera dimulai.” Ujar seseorang menghampiriku.
Aku pun langsung melihat ke arah perempuan itu sambil
menutupi kekacauan diriku.
“oh…Kousaka-san… maaf aku tadi keluar sebentar.” jawabku
sambil mengusap bekas butiran-butiran halus dari mataku.
“Ayo.. kita rapat”.
Kami pergi ke ruang rapat walaupun pikiranku sama
sekali tidak berada di sini. Aku tidak bisa begini, bagaimana
mungkin aku berada di sini sedangkan ini adalah kesempatan
terakhirku bisa bertemu Shuuichi. Tadi aku sudah melewatkan
kesempatanku di hadapannya. Kali ini aku harus bisa. Hari ini
dan harus sekarang aku harus bisa menyampaikan perasaanku
selama 2 tahun ini kepadanya. Perasaan yang aku rasakan
ketika kita berpisah. kali ini Aku tidak bisa menundanya. Aku
tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Tiba-tiba kepercayaan
diri dan keberanianku timbul kembali.
Kali ini aku harus berani
menghadapinya.
“Kumiko, kamu mau kemana? Rapat
belum selesai?” Tanya Asuka.
“Maaf Asuka, Kousaka-san, dan
semua, aku keluar sebentar. Kalian bisa
melanjutkan rapat tanpa aku.” pamitku
dan kemudian berlalu meninggalkan
ruangan kelas.
“Ku... ku… Kumiko?.” teriak Asuka
yang suaranya hampir memenuhi
ruangan. “Ini orang minta diapain kali
ya?” Gerutunya.
Semua orang hanya dapat melihat
kepergianmu tanpa banyak berkata-kata.
Aku tak mempedulikan terikan Asuka. Sekarang yang ada di
pikiranku adalah mencari Shuuichi dan memberitahukan
perasaanku kepadanya. Apa yang aku rasakan ketika kita putus
dan bagaimana perasaanku yang sekarang terhadapnya. Aku
tidak butuh jawabannya. Aku hanya ingin mengungkapkan
semuanya… aku ingin minta maaf, aku ingin berterima kasih
dan aku ingin mengatakan padanya kalau aku… kalau aku…
Tiba-tiba langkahku terhenti. Kulihat kristal-kristal halus
jatuh membasahi bumi. Kristal-kristal yang dulu juga pernah
menjadi saksi bisu perpisahan kami. Makin lama makin
bertambah banyak.
Kulihat sosok lelaki yang sedari tadi aku cari. Aku
melihatnya di balik bayangan kristal-kristal lembut. Ia berlari
bersama teman-temannya dan langsung mengendarai mobilnya
mereka di bawah derasnya hujan, sampai akhirnya
bayangannya pun hilang bersama dengan hujan yang
membasahi pipiku. Hujan kali ini sepertinya memang
dikirimkan hanya untukku…hujan kali ini sangat
menyakitkan…dan benar-benar menyakitkan…
“Mungkin aku tidak akan pernah bisa untuk mengatakannya…
kata-kata yang selama ini aku pendam untuk sekian lama.
Kata-kata itu… hanya bisa kusimpan.…kata-kata itu… hanya
bisa kumiliki sendiri… kata-kata itu… hanya untukmu…
I'm still loving you, Shuuichi…” (Fatimah Ria, 7-C)
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Puisi

Semerbak harum bunga di tepian
Gemericik air yang tiada henti
Senandung alunan kicau yang bersautan
Gulungan ombak yang menyampu hamparan
Menyisahkan kepingan kepingan receh
Rindang membentang nan penuh kesejukan
Menyembuyikan sejuta kekayaan
Tanah sederhana mampu jadikan mereka perkasa
Tak lain tanah itu milik kita
Kawasan biru luas dan berisi
Memberi koin koin berguna bagi kita
Tapi memberi lembaran-lembaran berharga bagi mereka
Sadarlah!
Mereka meguasai wilayah kita!
Bangunan penjulang langit itu berdiri di tanah kita
Dan kita hanya menjadi batu-bata kecilnya.
Mesin besar pencari emas itu bergeming di tanah kita
Dan kita hanya menjadi sekrup kecil tak berdaya.
Kapal itu bukan milik kita!
Berlayar menjaring ribuan isi laut.
Masihkah kita terdiam!
Melamun miris tak bertindak!
Dikerubung kekayaan yang tiada tara
Dikerubung pula bayang-bayang kemiskinan.
Lantas , untuk siapa kekayaan kita ?
Fakir miskin ?
Anak jalanan ?
Atau pemulung dan asongan ?
By: Silvi 7-H
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Kirab Semarakkan
Hari Santri Nasional

e-News

T

anggal 22 Oktober 2016, Lagu kebanggaan NU
“yaalal wathan” menggetarkan jagad wedoro dan
sekitarnya. Mulai dari TK, MINU, SMP, hingga
SMK Buana yang berjumlah sekitar 1.500 santri semarak
mengumandangkannya dalam pawai akbar yayasan Buana
memperingati Hari Santri Nasional 2016.
Pawai akbar ini dimulai sejak pukul 7.00 hingga pukul
9.00 WIB. Selanjutnya, kami, SMP Buana, kembali ke
Kampus Hijau kami untuk unjuk kebolehan dalam lomba
wirid dan lomba mars Yaa Ahlal Wathon karya K.H. Wahab
Hasbulloh. Sorenya, Dua grup Al-Banjariy SMP Buana
tampil dalam Grand Final Seni Santri Hadrah Al-Banjariy
di Alun-Alun Sidoarjo.

Surat Untuk Pembaca
Redaksi menerima tulisan artikel maupun kiriman lainnya.
naskah minimal dua dan maksimal lima lembar paper A4.
Redaksi berhak mengedit naskah yang masuk tanpa mengurangi
isi dan maksud tulisan. Tulisan yang masuk menjadi milik
redaksi.Redaksi tidak mengembalikan tulisan yang tidak
dimuat. kirimkan ke kantor redaksi CREATIVE, di SMP
Buana Wedoro Waru Sidoarjo bisa juga diserahkan langsung ke
pemimpin redaksi.
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DRUMBAND KEBANGGAAN
SAMBUT ARTIS IBU KOTA

G

ita Suara Buana (GSB) kembali menunjukkan ke-eksis-an nya. Sekarang siapa coba
yang tidak mengetahui grup drumband kebanggaan kita GSB. Ketika ibu DPR Komisi
X, ibu Hj. Arzeti Bilbina, SE., M.AP berkunjung ke SMP Buana pada tanggal 13 Mei
2017, GSB dipercaya untuk menyambut kedatangan artis kondang ibu kota tersebut. Dan
beruntung pula mereka bisa diajak foto langsung oleh ibu Arzeti Bilbina.
Dengan mayoret yang cantik dan lincah, tak hiran jika setiap kali GSB beraksi semua mata
tertuju hanya pada mereka. Setiap ada khol atau hari jadi sebuah desa di daerah Waru, GSB
selalu mendapat undangan untuk mengisi acara dan mensukseskannya.
Drumband merupakan salah satu ekstra yang banyak sekali diminati oleh siswa-siswi SMP
Buana. Ekstra yang berdiri pada tahun 2002 ini terdiri dari sekitar 40 orang. Dengan proses
perekrutan anggota yang tidak mudah, wajar saja jika GSB selalu dapat membanggakan nama
SMP Buana didalam maupun diluar sekolah.
Penampilan GSB tidak pernah sekalipun absen dari acara yang diadakan di sekolah maupun
diluar sekolah. Tak heran pula pada setiap tahunnya minat siswa kepada ekstra ini kian
bertambah. Dengan kedua pelatih yang handal yaitu, kak Hasyim dan kak Amir GSB bisa
mengharumkan nama SMP Buana di masyarakat dan sekolah-sekolah lain. (Salsabila E, 8-G)

10

Creative
Edisi 2, Juni 2017

Fashion

Sudah mendekati lebaran nih, pasti sudah pada bingung mau pillh baju apa? Di setiap mendekati lebaran para desainer
terkemuka di Indonesia mengambil kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya baru mereka. Penasaran apa saja model
baju lebaran rancangan dari para desainer terkemuka di Indonesia 2017 ini? Okey, langsung saja. Check this out!
Baju Lebaran Karya Lulu El Hasbu
Baju-baju yang dibuat oleh Lulu El Hasbu lebih banyak berkiblat pada gaya-gaya
yang elegan dan simple. Anda bisa melihat koleksi baju muslim lebaran 2017
miliknya yang diberi label ELHASBU. Contohnya dress simple dengan rok yang
dipadukan dengan beberapa warna
dan dijahit secara unik. Lalu Aisha
Bold Dress yang simple dengan
belahan di bagian tengah, bisa
dipadukan dengan celana jeans.
Baju Lebaran Zaskia Sungkar
Setelah berganti penampilan dengan mengenakan hijab, Zaskia mantap untuk
menjadi seorang desainer busana muslim. Contoh pakaian lebaran karyanya
adalah setelan warna hitam putih abu-abu yang sangat unik dengan motif batik
simple. Lalu dress hitam putih
yang chic dan sedikit tomboy.
Setelan Atasan dan Celana Ala Jenahara
Jika Anda ingin menggunakan celana sebagai baju muslim lebaran 2017,
cobalah gaya pakaian karya Jenahara yang simple namun trendy. Contohnya
sebuah blouse putih dengan detail lipatan pada bagian depannya dengan
celana palazzo berlayer. Lalu ada setelan kemeja yang panjang belakangnya
sampai lipatan belakang lutut dan bagian depannya seatas lutut dengan
tambahan apron unik berbahan tile.
Baju Tie Dye Dian Pelangi
Nama Dian Pelangi tidak mungkin terlewatkan jika berbicara mengenai busana
muslim. Nah, pada lebaran nanti sepertinya Dian masih senang menggunakan
bahan tie dye untuk model baju lebaran 2017. Anda mungkin bisa coba kenakan
dress capuchonnya yang unik atau melengkapi penampilan Anda dengan cardigan
blognsong-nya yang bertabur payet
pada bagian pinggirnya.
Baju Muslim Ghaida Tsurayya
Ghaida Tsurayya adalah putri dari da'i
kondang Aa Gym. Ciri khas dari karyanya adalah menggunakan warna-warna
pastel yang lembut dan sangat manis. Contohnya dress pink pastel dengan saku di
bagian kanan dan kirinya dipadukan dengan kerudung warna senada dengan
tambahan warna biru pastel di pinggirnya. Ada juga maxi dress simple dengan
warna orange pastel.
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HUJAN DERAS, TAK PATAHKAN SEMANGAT PARA CALON PEMIMPIN

D

emokrasi pemilihan ketua OSIS SMP Buana telah dilakukan. Ketua dan wakil pun sudah ditentukan. Sekarang saatnya
dilaksanakan latihan dasar kepemimpinan siswa atau yang biasa disebut LDKS. Acara yang ada setiap tahun ini dilaksanakan
dengan tujuan mengajarkan kepada siswa tentang kerjasama dalam organisasi, kepemimpinan , tanggung jawab, dan lain
sebagainya.
Di siang hari pada tanggal 22 Oktober 2016 para peserta LDKS yang meliputi anggota OSIS dan Majlis Perwakilan Kelas (MPK)
berkumpul dihalaman sekolah untuk berangkat bersama menuju ke Villa Noer Pacet Mojokerto. Sesampainya di Villa, peserta
beristirahat sejenak dan kemudian setiap sekbid mempersiapkan program kerja masing-masing untuk dipresentasikan pada malam
harinya.LDKS dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 22-23 oktober 2016. Hari pertama mempersiapkan program kerja dan
mempresentasikannya, sedangkan hari kedua outbond.
Outbond berlangsung sangat seru. Peserta dibagi menjadi beberpa kelompok dan melakukan penjelajahan dengan jarak sekitar tiga
kilometer. Dalam perjalanan mereka harus melewati beberapa pos dan melakukan permainan yang berbeda pada setiap pos nya.
Setiap permainan memiliki pesan yang berbeda, sehingga para peserta outbond dapat mengambil pelajaran pada permainan yang telah
mereka mainkan.
Meski berjalan lumayan jauh dan sempat diguyur hujan deras tidak mematahkan semangat para peserta LDKS. Sesampinya di pos
terakhir yang tepat didepan pintu masuk tempat wisata Ubalan Pacet, mereka diberi kesempatan untuk beristirahat. Masuk ditempat
wisata, para peserta langsung menceburkan diri di kolam renang dan bersenang-senang sebelum mereka pulang. (Almira, 8-G)

IKUTI PERKEMBANGAN ZAMAN, CBT MENJADI PILIHAN UJIAN

D

itahun 2017 ini SMP Buana menggunakan CBT (Computer Based Test) untuk setiap ujian,
baik itu ketika ulangan harian, PTS, dan PAS. Kebijakan kepala sekolah untuk menggunakan
CBT adalah guna mengikuti perkembangan zaman dan memberitahukan secara tidak
langsung kepada siswa-siswi SMP Buana bahwa setiap tahunnya teknologi akan terus dan selalu
berkembang. dan agar tidak ketinggalan zaman mereka sudah harus dibiasakan sejak dini untuk
menggunakan teknologi baik itu berupa HP ataupun komputer.
Jadi selama ujian menggunakan CBT, siswa-siswi SMP Buana bisa menggunakan HP ataupun
laptop yang mereka miliki. Dengan diberikan username dan password dari sekolah, siswa-siswi SMP Buana bisa masuk di aplikasi
ujian SMP Buana dan mengerjakan soal ujian sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh dewan guru.
Program CBT ini memiliki sisi positif yaitu dengan soal yang diacak secara otomatis oleh server, akan mempersulit siswa-siswi
SMP Buana untuk saling mencontek. Dengan batas waktu yang ditentukan, soal akan otomatis tidak bisa dikerjakan jika waktu
sudah habis. Nilai juga akan bisa langsung dilihat oleh siswa-siswi SMP Buana setelah mereka
selesai mengerjakan.
Sayangnya dalam aplikasi ini masih tidak bisa digunakan untuk soal uraian, dan hanya bisa
digunakan untuk soal pilihan ganda. Tetapi hal itu bukan menjadi masalah penting. dengan
bertambahnya waktu perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat, pembaruan aplikasi
ini akan bisa juga digunakan untuk soal uraian.
Dengan menggunakan CBT pada setiap ujian yang diadakan akan membantu siswa-siswi SMP
Buana untuk terbiasa dalam penggunaan teknologi karena kewajiban pemerintah yang menetapkan
UNBK mengharuskan untuk terbiasa dalam penggunaan teknologi.
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ISRA’MI’RAJ,KARTINI, and EARTH DAY

S

eperti biasa nih sahabat. Disetiap tahun tepatnya
pada bulan April, SMP Buana selalu merayakan
hariKartini dan hari Bumi. Special pada tahun ini,
kedua perayaan tersebut semakin meriah karena
bertepatan juga dengan Isro' Mi'roj. Sehingga pada
tanggal 22 April 2017 SMP Buana mengadakan beberapa
acara yang sangat meriah. Penasaran apa saja?
Dalam acara peringatan ini, OSIS SMP BUANA
mengadakan beberapa lomba seperti, lomba fashion
show baju daur ulang dan pakaian adat, lomba pidato,
kebersihan kelas, dan lomba Mading terbaik. Peringatan
ini diawali dengan lomba fashion show baju daur ulang
dan pakaian adat di halaman sekolah, dan setelah itu
semua siswa siswi SMP Buana beserta bapak ibu guru
melakukan kirob atau yang biasa dikenal dengan pawai.
Dimana pada kirob tersebut bapak ibu guru beserta siswa
siswi SMP Buana harus berpakaian adat ataupun islami.
Kenapa harus berpakaian adat atau islami? Iya dong
sahabat. Tujuannya kan sudah jelas untuk memperingati
hari kartini dan Isra' Mi'raj. Eits, peserta lomba fashion
show baju daur ulang dan pakaian adat juga ikutan kirob
lhoo sahabat. Kirob semakin meriah dengan diiringi
tabuhan musik dari grup Drum Band kebanggaan SMP
B
u
a
n
a
.
Setelah kirob berakhir, siswa-siswi SMP Buana

dipersilahkan untuk
beristirahat sejenak dan
dilanjutkan para peserta
Fashion Show Baju Daur
Ulang dan Baju Adat
kembali tampil untuk
menghibur dan
memamerkan baju daur
ulang karya siswa-siswi
SMP Buana. “Baju daur
ulangnya keren-keren.
Kreatif!” ujar Gita (8A).
Pada waktu yang
bersamaan, tepatnya di
Musholla SMP Buana
juga diadakan lomba
pidato bertemakan Isro'
Mi'roj. Setiap kelas wajib
mengeluarkan perwakilannya untuk mengikuti setiap
lomba. Untuk penilaian lomba mading dan kebersihan
kelas, giliran para juri yakni bapak ibu guru yang harus
berkeliling ke setiap kelas untuk melihat hasil terbaik
dari mading yang sudah tertempel disetiap kelas
masing-masing. Dan kelas yang paling bersih dan rapi
sudah pasti akan jadi pemenang. (Anggita, 7-H)

Daftar pemenang
lomba :
Fashionshow Daur Ulang
Juara I : Kelas 9A
Juara II : Kelas 8B
Fashion Baju Adat
Juara I : Kelas 8A
Juara II : Kelas 7H
Juara III : Kelas 9C
Pidato Cilik
Juara I : Kelas 9A
Juara II : Kelas 7A
Juara III : Kelas 8A
Lomba Mading
Juara I : Kelas 9C
Juara II : Kelas 8F
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Renungan

Amr bin al-Ash radhiallahu 'anhu mengatakan, “Tak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah.
Dan tak ada seorang pun yang lebih mulia bagiku selain dirinya. Aku tidak pernah menyorotkan penuh
pandanganku padanya, karena begitu menghormatinya. Sampai-sampai jika aku ditanya, tentang perawakannya,
aku tak mampu menggambarkannya. Karena mataku tak pernah memandangnya dengan pandangan utuh.”
(Riwayat Muslim dalam Kitab al-Iman No: 121).

C

inta Nabi, Kalimat sederhana yang begitu dalam
maknanya. Dua kata yang bisa membuat orang
menebusnya dengan dunia dan seisinya. Karena
memang demikianlah hakikinya. Nabi Muhammad wajib
lebih dicintai dari orang tua, istri, anak, dan siapapun juga.
Namun, kecintaan kepada Nabi Muhammad bukanlah
sesuatu yang bebas ekspresi, tetap ada aturan yang indah
dan elegan. Tidak boleh berlebihan dan juga
menyepelekan. Tidak boleh mengada-ada karena beliau
begitu mulia untuk dipuja
dengan sesuatu yang
bukan dari ajarannya.
Allah ber? rman:
“Dan barangsiapa yang
mentaati Allah dan
Rasul(Nya), mereka itu
akan bersama-sama
dengan orang-orang yang
dianugerahi nikmat oleh
Allah, yaitu: Nabi-nabi,
para shiddiiqiin, orangorang yang mati syahid,
dan orang-orang saleh.
Dan mereka itulah teman
yang sebaik-baiknya.” (QS:An-Nisaa | Ayat: 69).
Imam al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya
mengatakan, “Ayat ini turun terkait dengan kisah Tsauban
bin Bujdad radhiallahu 'anhu bekas budak Rasulullah. Ia
sangat mencintai Nabi. Suatu hari ia menemui Nabi, rona
wajahnya berbeda. Menyiratkan kekhawatiran dan rasa
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sedih yang bergemuruh. Rasulullah bertanya, 'Apa yang
membuat raut wajahmu berbeda (dari biasa)'?
'Aku tidak sedang sakit atau kurang enak badan. Aku
hanya berpikir, jika tak melihatmu, aku sangat takut
berpisah denganmu. Perasaan itu tetap ada, hingga aku
melihatmu. Kemudian aku teringat akhirat. Aku takut
kalau aku tak berjumpa denganmu. Karena engkau di
kedudukan tinggi bersama para nabi. Dan aku, seandainya
masuk surga, aku berada di tingkatan yang lebih rendah
darimu. Seandainya aku tidak masuk surga,
maka aku takkan melihatmu selamanya',
kata Tsauban radhiallahu 'anhu.
Yang Mencintai Nabi Mereka
Suatu hari, Abdullah bin Zaid
radhiallahu 'anhu, sedang berkebun di
perkebunannya. Kemudian anaknya
datang, mengabarkan kalau Nabi telah
wafat. Ia berucap,
“Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku.
Sehingga aku tidak melihat seorang pun
setelah kekasihku, Muhammad.” Ia
katupkan dua tapak tangannya ke wajah.
Dan Allah mengabulkan doanya (Syarah
az-Zarqani 'ala al-Mawahib ad-Diniyah bi al-Manhi alMuhammadiyah, Juz: 8 Hal: 84).
Tak ada pemandangan yang lebih indah bagi para
sahabat melebihi memandang wajah Rasulullah. Abdullah
bin Zaid ingin, pandangan terakhirnya adalah wajah Nabi.
Saat memejamkan mata, ia tak ingin ada bayangan lain di

Renungan
benaknya. Ia hanya ingin muncul wajah yang mulia itu.
Bilal radhillahu 'anhu, seorang sahabat dari Habasyah.
Muadzin Rasulullah. Cintanya pada sang Nabi terus
bertumbuh hingga maut datang padanya. Sadar akan
kehilangan Bilal,
keluarganya bersedih dan
mengatakan, “Betapa besar
musibah”!
Bilal menanggapi,
“Betapa bahagia! Esok aku
berjumpa dengan kekasih;
Muhammad dan sahabatsahabatnya.” (Rajulun
Yatazawwaju al-Mar-ata
walahu Ghairuha, No: 285)
Cinta sahabat Nabi telah membuat kita malu. Cinta
mereka begitu tulus. Tak jarang cinta kita hanya
mengaku-ngaku.
Al-Hawari, Abdullah bin Zubair. Apabila ada yang
menyebut Nabi di sisi Abdullah bin Zubair radhiallahu
'anhu, ia menangis tersedu, hingga matanya tak mampu
lagi meneteskan rindu dan kesedihan (asy-Syifa bi Ta'ri?
Huquq al-Musthafa, Hal: 402).
Demikian juga dengan sahabiyat (sahabat wanita).
Cinta mereka kepada Rasululllah tak kalah hebatnya dari
sahabat laki-laki. Ada seorang wanita Anshar; ayah,
suami, saudara laki-lakinya gugur di medan Perang
Uhud. Bayangkan! Bagaimana perasaan seorang wanita
kehilangan ayah, tempat ia mengadu. Kehilangan suami,
tulang punggung keluarga dan tempat berbagi. Dan
saudara laki-laki yang melindungi. Ditambah, ketiganya
pergi secara bersamaan. Alangkah sedih keadaannya.
Mendengar tiga orang kerabatnya gugur, sahabiyah
ini bertanya, “Apa yang terjadi dengan Rasulullah”?
Orang-orang menjawab, “Beliau dalam keadaan baik.”
Wanita Anshar itu memuji Allah dan mengatakan,
“Izinkan aku melihat beliau.” Saat melihatnya ia berucap,

“Semua musibah (selain yang menimpamu) adalah
ringan, wahai Rasullah.” (Sirah Ibnu Hisyam, Juz: 3 Hal:
43). Maksudnya apabila musibah itu menimpamu;
kematian dan lain-lain. Itulah musibah yang berat.
Sebagaimana kita saksikan, seorang
pengawal kerajaan menundukkan
wajahnya ketika berbicara dengan sang
raja. Karena menghormati dan
memuliakan rajanya. Amr bin al-Ash
lebih-lebih lagi dalam memuliakan dan
mengagungkan Nabi. Adakah
pengagungan yang lebih hebat dan lebih
luar biasa. Selain pengagungan para
sahabat Nabi Muhammad terhadap
beliau?
Renungan
Setelah mengetahui bagaimana hebatnya cinta dan
pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah, tentunya
kita semakin bersemangat untuk meneladani cara mereka
mencintai Nabi. Cara yang tidak berlebihan dan tidak
menyepelekan. Cara mereka mencintai diridhai oleh
Nabi. Mereka menangis, tidak berani menyorotkan
pandangan, bahagia dengan keselamatan beliau, dan lainlain. tapi mereka tak pernah melakukan perayaan maulid
Nabi yang dianggap bukti cinta padanya. Mereka tak
pernah merayakan suatu 'amalan' di hari kelahiran sang
tauladan yang katanya adalah pengagungan.
Apakah kita yang belajar dari mereka cara mencintai
Nabi ataukah sebaliknya? Demikianlah kita anak-anak
akhir zaman. Sering menyebut cinta, tapi kita tak tahu
apa artinya mencintai. Akhirnya, semakin marak
perayaan, umat tak kunjung juga mengkaji hadits-hadits
Nabi. Lihatlah sekitar kita sebagai renungan dan bukti.
(Putri M, 8-G)
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KISS (Kajian Islami Siswa)

Puasa itu Sehat
Bulan suci ramadhan merupakan momentum
yang sangat tepat untuk bisa hidup sehat. Sebab puasa
itu sehat untuk memberbaiki ? sik dan mental(rohani).
Selain mengendalikan mulut untuk tidak makan dan
minum, waktu makan pun diatur dengan baik. Puasa
itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Sebab ketika tidak
makan dan minum, kadar dalam darah akan turun.
Puasa merupakan sarana terapi kesehatan tubuh. Di
mana siang hari akan terasa lapar dan haus.
Biasanya kita sarapan pada
jam 06.00, sekarang lebih awal
sebelum subuh . setelah sahur, kita
beribadah shalat subuh dan bekerja
dengan semangat tanpa berpikir haus
dan lapar. Artinya, kita dituntut secara
mental untuk semangat walaupun
dalam keadaan puasa.
Dengan lapar dan haus tersebut akan terjadi
pemecahan katabolisme (respirasi sel). Sehingga
energi akan diisi lagi untuk bekerja simpanan lemak
dan kadar gula akan terpakai yang berdampak pada
perbaikan sel-sel pada organ tubuh kita. Perbaikan ini
akan berlangsung terus hingga saat berbuka puasa.
Untuk mencapai hidup sehat tersebut, ada kalanya
saat buka puasa jangan terlalu banyak mengonsumsi
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es dan membatasi jumlah makanan(tidak berlebihan).
Biasanya saat sore hari, rasa lapar orang yang
berpuasa akan hilang. Karena energi tubuh akan terisi
oleh pemecahan katabolisme dari lemak dan
glikogen(gula yang tersimpan di dalam hati dan otot).
Sebaiknya waktu sahur hendaknya makan dan minum
yang banyak dengan niat mau puasa bukan takut
tidak kuat berpuasa. Tetapi saat berbuka puasa,
jangan makan dan minum secara berlebihan. Sebab
jika dipaksakan lambung akan terasa sakit.
Sebaiknya waktu puasa minum air
hangat supaya lendir di tubuh akan
mudah terlarutkan dan rasa dahaga
cepat hilang. PUASA ITU MELATIH
MANUSIA UNTUK BISA
BERSABAR DAN MAMPU
MENAHAN HAWA NAFSU.
Motivasi puasa untuk para remaja
Sangatlah penting untuk kita ketahui, karena
buat apa sih kita berpuasa untuk sekedar menahan
haus dan lapar????? Nah inilah tulisan sederhana
yang sudah kami rangkum untuk anda semua.
“wahai orang-orang yang beriman!
Diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah
diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu,

makan,minum,hawa nafsu dan sebagainya) semenjak terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dengan
disertai niat ibadah kepada Allah, karena mengharapkan ridho-nya dan menyiapkan diri guna meningkatkan taqwa
kepada-nya.
Puasa ramadhan akan membersihkan rohani kita dengan menanamkan perasaan kesabaran, kasih sayang,
pemurah, berkata benar, ikhlas, disiplin, percaya diri sendiri, terhindar dari sifat tamak dan rakus. Meskipun
makanan dan minuman itu halal, kita mengawal diri kita untuk tidak makan dan minum dari terbitnya fajar shadiq
hingga terbenamnya matahari, karena mematuhi perintah Allah. (Putri M, 8-G)
KATA MOTIVASI UNTUK ANDA SEMUA Marhaban ya Ramadan
Ø
Semoga bulan ini penuh BBM (bulan penuh barokah dan magh? rah)
Ø
Mari kita PREMIUM(pree makan dan minum)
Ø
Serta SOLAR(shalatlah lebih rajin)
Ø
MINYAK TANAH(Meningkatkan Iman dan Banyak Tahan Nafsu
Amarah)

Lagu merdu adalah ADZAN
Media yang terbaik adalah AL-QUR'AN
Senam yang sehat adalah SHALAT
Diet yang sempurna adalah PUASA
Kebersihan yang menyegarkan adalah WUDHU
Perjalanan yang indah adalah HAJI
Khayalan yang baik adalah ingat akan DOSA dan TAUBAT
Mudah-mudahan bulan suci ini bisa membawa iman dan taqwa. Amiin

Ada raksasa beli pulsa
Gak kerasa udah mau puasa
Burung kakak tua nemplok di jendela
Jangan lupa banyak perbanyak pahala
Ada pepaya dimakan jerapah
Maafin kami ya kalau punya salah

Mohon Maaf Lahir dan Batin
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SOBATI

Sosok Sahabat Inspiratif
KERJA KERAS BERBUAH MANIS

Okey guys, dirubrik kali ini kita akan menceritakan salah satu sahabat kita yang bisa
menjadikan inspirasi dan cambuk penyemangat untuk kita semua.. Siapakah dia? Heeeemmmm
penasaran kan? Yups, langsung saja kita ceritakan!
Muhammad Wildan Alfaruqi (9A) adalah sosok seorang siswa yang patut untuk dijadikan
contoh. Sosok yang santun dan berbudi pekerti luhur ini wajib untuk dijadikan sebagai contoh
panutan siswa berakhlaq yang harus jarang sekali ditemukan hampir diseluruh belahan dunia.
Siswa yang lahir di Sidoarjo, 1 Oktober 2001 ini adalah sosok yang selalu mengucap salam dan
membungkukkan badannya jika berpapasan dengan guru ataupun orang yang lebih tua. Dari
beberapa foto di akun facebook miliknya terlihat jelas bahwa dia adalah sosok anak yang sangat
menyayangi kedua orang tuanya terutama seorang ibu.
Kenapa? Jelas saja, banyak sekali lomba-lomba yang pernah diikutinya selama tiga tahun
berada di SMP Buana. Sebut saja lomba banjari, MTQ, olimpiade matematika, tartil, cerdas
cermat, dan lain sebagainya.
Meski dari banyaknya lomba yang diikutinya, banyak darinya yang tidak menjadi juara tidak
mematahkan semangata Wildan untuk terus berjuang dan tetap mengikuti lomba. Hingga akhirnya
di lomba takh? dzul qur'an tingkat gerbang susila pada tanggal 22 Januari 2017 Wildan berhasil menjadi juara 1 dan
membawa pualang piala kebanggaan untuk SMP Buana.
Perjuangan keras, sifat optimis, pantang menyerah mebuat sosok Wildan patut untuk dijadikan sebagai inspirasi
bagi kita semua sebagai seorang siswa. Karena dengan sifatnya dapat membawanya menuju puncak kesuksesan suatu hari
nanti.
Selain sebagai juara 1 di lomba takh? dzul quran, siswa yang dikenal santun ini pun juga turut andil membawa
grup banjari SMP Buana menjadi juara di beberapa lomba yang diikuti. Jadi mau
seperti kak Wildan? Contoh dong sifat baik darinya.
Siapa tau suatu saat kita bisa menjadi salah satu siswa yang menjadi
kebanggaan SMP Buana seperti halnnya kak Wildan. Jangan pernah menyerah dan
berputus asa yaa guys. Ingat! Tidak ada hal yang tidak mungkin di Dunia. Asal kita
tetap terus berusaha dan berdoa, insyaallah semua yang kita impikan dan hanya
menjadi bayangan akan menjadi kenyataan. (Ari Muji, 7-C)

SHORT NEWS
MENYAMBUT UNBK, SIMULASI PERTAMA BERJALAN LANCAR
Di SMP BUANA ini simulasi UNBK para kakak kelas persiapannya sangat siap dan dalam hal komputer tidak
ada kekurangan sama sekali. Simulasi UNBK dilaksanakan pada tanggal 24-27 februari dan geladi bersihnya
dilaksanakan pada tanggal 20 maret. Dalam simulasi UNBK ini jumlah komputer di SMP BUANA ada 92 set,
karna jumlah kakak kelas lebih dari jumlah komputer maka dibuat 3 gelombang, dimana setiap gelombangnya
ada 90 siswa/siswi. Alasan SMP BUANA mengadakan simulasi UNBK karna untuk mengantisipasi terjadi
kesalahan dalam UNBK dan merupakan uji coba bagi kakak kelas IX. Simulasi UNBK diadakan di 3 tempat
yaitu, laboratorium komputer, IPA, dan bahasa. Yang bertanggung jawab mengurus simulasi UNBK adalah pak
Tamam, pak Adhim, pak Effendi, dan pak Khoirul selaku WAKA yang juga dibantu oleh kak Mujahidin, kak
Muhtar, dan kak Lukman. Selama dalam persiapan pelaksanaan simulasi UNBK ada bebarapa hambatan antara
lain; masalah listrik, setting awal, sinyal wi? , komputer, dan ruangan.tapi semua masalah ini sudah teratasi dan
simulasi UNBK-pun dapat dilaksanakan dengan lancar. (Iza,7-A)
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KONDANG KUNJUNGI

e-News

S

iapa yang tidak mengenal Arzeti Bilbina? Artis cantik asal ibukota
tersebut datang berkunjung di SMP Buana tanggal 13 Mei 2017.
Sebagai anggota DPR Komisi X yang bertanggung jawab di bidang
pendidikan, olahraga, dan usaha kreatif ini datang berkunjung di SMP Buana.
Sebelumnya, Arzeti juga datang berkunjung dibeberapa sekolah yang ada di
daerah Surabaya dan Sidoarjo. Tujuannya sudah pasti untuk memberikan
bantuan pendidikan yang berupa beasiswa, sarana prasarana, dan lain
sebagainya.
Selain datang di SMP Buana mantan model itu juga datang di SMK Buana
yang juga bernaung di yayasan BP3MNU. Dan kedatangannya di SMP Buana
di sabtu pagi yang cerah disambut oleh grup drumband SMP Buana. Dengan
tabuhan suara drumband SMP Buana, artis cantik yang datang dengan
memakai baju serba hitam itu melihat dan menikmati permainan drumband dari grup kebanggaan SMP
Buana.
Ketika permainan drumband selesai, dengan mengundang setiap perwakilan guru dari mulai TK,MI,
SMP, dan SMK yayasan BP3MNU di ruang guru SMP Buana, bersama Arzeti para guru mengadakan tanya
jawab tentang beberapa permasalahan. Beliau juga menyampaikan beberapa program kemedikbud,
diantaranya yaitu membangun 10 unit sekolahbaru, pemberian program 15000 beasiswa, pemberian intensif
guru, renovasi lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.
Sebagai perwakilan anggota DPR
Komisi X, Arzeti sengaja berkeliling dari
satu sekolah ke sekolah lain untuk
menampung setiap permasalahan yang
dimiiki setiap sekolah dan mencoba untuk
mencari jalan keluar, karena beliau yakin
tidak ada hal yang mustahil. “tidak ada
kata mustahil.” ucap Arzeti.
Banjir yang selalu terjadi dijalan
depan SMP Buana juga sempat
ditanyakan oleh salah satu guru dari
yayasan BP3MNU, dan beliau
menyarankan untuk mengkomunikasikan
hal tersebut kepada pemerintah desa. dan
bertanya langsung kepada suaminya yang
kebetulan juga ikut datang berkunjung di
SMP Buana pada waktu itu. “kalo soal
banjir, suami saya yang lebih tau.” ucap
Arzeti sambil menunjuk ker arah
suaminya yang duduk bangku paling
depan. Hingga tepat pada pukul 08.30 wib Arzeti pamit untuk berkunjung ke sekolah lain.
“SMP Buana sudah baik, tapi siswa-sisiwinya harus lebih kreatif lagi dan lagi.” ucap Arzeti. beliau
berjanji akan datang lagi, dan SMP Buana juga akan memberikan sambutan yang lebih meriah lagi. bukan
hanya drumband, tapi pencak silat, banjari, dan atraksi bola basket juga akan menyambut kedatangan ibu
tiga anak itu. (Anggita/Iza)
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Sinopsis

Judul Film : HANGOUT
Jenis Film : Komedi, Thriller
Durasi : 101 menit
Negara Asal : Indonesia
Sutradara : Raditya Dika
Penulisa Naskah : Raditya Dika
Produkser : Sunil Samtani, Gope T. Samtani
Produksi : Rapi Films
Pemain : Raditya Dika, Prilly Latuconsina, Titi Kamal, Mathias Muchus, Gadin Marten, Surya
Saputra, Sholeh Solihun, Bayu Skak
Rilis : 22 Desember 2016

R

aditya Dika kembali mengeluarkan karya terbarunya yang berjudul 'Hangout'. Film bergenre Komedi Thriller ini
berhasil menarik 2 juta lebih penonton. Film 'Hangout' bercerita tentang sembilan public ? gure yakni Raditya Dika,
Prilly Latuconsina, Titi Kamal, Dinda Kanya Dewi, Mathias Muchus, Gading Marten, Surya Saputra, Soleh Solihun
dan Bayu Skak, mereka diundang oleh seorang pria misterius bernama Pak Surmasono, untuk 'Hangout' di villa di sebuah
pulau terpencil. Hangout ini bertujuan untuk membicarakan sebuah proyek dengan sejumlah uang besar. Mereka pun
berangkat memenuhi undangan tersebut.
Setibanya di sana, masalah telah muncul sejak malam pertama ketika Mathias Muchus mati diracun dihadapan mereka.
Kendala berikutnya, mereka tidak bisa segera kembali karena perahu penjemput mereka, akan tiba lima hari kemudian.
Mereka pun terjebak dalam pulau tersebut.
Mereka berusaha untuk bertahan hidup, tapi satu persatu malah mati. Ketika tinggal berempat, salah seorang dari mereka
berhasil menemukan siapa pembunuhnya. Sayang belum sempat memberitahu siapa pembunuhnya, dia pun malah mati.
Mengapa Pak Sumarsono mengundang mereka semua, kemudian mereka harus dibunuh? Siapa sajakah mereka yang
tinggal berempat? Siapakah pembunuh sebenarnya? apakah Pak Sumarsono atau satu diantara mereka berempat? Penasaran
kan, Makanya cepet buruan nonton. Cari ? lmnya di toko-toko kaset terdekat yaa. INGAT! PEMBAJAKAN ITU
DILARANG!! (Ayu Surya, 8-B)

Judul Novel: Ayah
Penulis: Andrea Hirata
Penerbit: Bentang Pustaka,Mizan.
Tahun Terbit: 2015
Jumlah Halaman: 432 Halaman
ovel “AYAH” adalah karya pertama Andrea Hirata setelah kembali dari
International Writting Program 2010 di IOWA University. Novel yang
terbit dua tahun silam ini bercerita tentang kisah kasih sayang seorang ayah
bernama Sabari kepada anaknya Zorro. Betapa Sabari menyayangi Zorro. Ingin dia
memeluknya sepanjang waktu. Dia terpesona melihat makhluk kecil yang sangat
indah dan seluruh kebaikan yang terpancar darinya. Diciuminya anak itu dari kepala
sampai ke jari-jemari kakinya yang mungil. Kalau malam Sabari susah susah tidur
lantaran membayangkan bermacam rencana yang akan dia lalui dengan anaknya jika besar nanti. Dia ingin
mengajaknya melihat pawai 17 Agustus, mengunjungi pasar malam, membelikannya mainan,
menggandengnya ke masjid, mengajarinya berpuasa dan mengaji, dan memboncengnya naik sepeda saban
sore ke taman kota.
Kisah hangat tentang hubungan ayah dan anak tersebut akan mengajak para pembaca untuk lebih
mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua. Ketulusan Sabari, kesetiaan para sahabatnya, dan humor
rasa melayunya menjadi magnet kuat dalam novel ini. Sebagaimana novel Andrea yang sebelumsebelumnya, novel ini begitu indah, lucu, sedih, dan mengharu biru. Bagi anda yang akan membacanya,
bersiap-siaplah terlempar ke masa yang terbalik-balik maju mundur. Karena seperti berada dalam sebuah
mesin waktu yang eror, begitulah Andre Hirata mengatur cerita novelnya dalam alur ? ashback yang unik.

N
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Games
8. Dua nyawa satu tubuh
Menurun :
1. Nabi terakhir
2. Kurungan
3. Tulang yang melindungi
otak
4. Nenek-nenek jatuh di
kali,munculnya dimana?
5. Presiden RI ke-4
6. Alat tukar jual beli
7. Makanan khas Madura

Mendatar :
1. Bahasa Inggris Tikus
2. Daerah asal tari saman
3. Ikan yang miskin
4. Organ manusia yang
dirusak rokok
5. Nembaak lantai kena
hidung
6. Ketua PPKI
7. Gajah yang belalainya
pendek
CB

7.

5.

3.

2.

8.

7.

4.

8.

3.

2.

5.

6.

T
T
S

4.
6.

OJok nGaKU PiNteR sAk duRUnGe NJawAb iQ!
Suara kucing mundur ?
N____
Jauh di mata dekat di ha
U___
Turun terus
H____
Orang yang sering naik bemo tapi
S____ ____
Kopi yang bisa dipakai ke a sholat ?
K_____

yar ?

Kirimkan jawaban TTS-nya ke
kotak redaksi paling lambat 20 Juli
2017 dengan memotong kertas ini
atau menulis jawaban dilembaran
kertas ukuran A4. dan dapatkan
hadiah 3 kaos dan 10 PIN
CREATIVE bagi jawaban yang

By: Bagas/Syukron
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SERABI
(Serba-Serbi)

EKSTRA

SMP BUANA
WARU

